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INTRODUÇÃO 

 

A Atlantic Nickel Mineração, em atendimento a Lei Federal nº 12.334/2020 e suas alterações na Lei nº 

14.066/2020 e Resolução ANM nº 95/2022, apresenta neste documento os Estudos de Ruptura Hipotética e 

Plano de Ações Emergenciais da Barragem de Mineração – PAEBM da Barragem Santa Rita localizada no 

município de Itagibá, no Estado da Bahia. Este documento compõe o Volume V do Plano de Segurança de 

Barragem – PSB da referida barragem.  

 

Para melhor compreensão, o PAEBM está estruturado conforme estabelecido na Lei nº 14.066/2020 e no Anexo 

II da Resolução ANM nº 95/2022, na forma como se segue: 
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CONTATOS EMERGENCIAIS 

 

O Quadro 1 apresenta o nome, função  e  contatos  das pessoas em primeiro plano a serem acionadas  em caso 

de emergências e acidentes com a Barragem Santa Rita.     

  

Vale destacar que o (APÊNDICE C) apresenta uma  lista completa com o nome, funções e contatos dos demais 

colaboradores  diretamente envolvidos no Fluxograma de Comunicação em níveis emergências, além  dos 

telefones das principais instituições, órgãos públicos e demais contatos entendidos como necessários para 

atuação em situações emergenciais e plano de contingência. 

 

Quadro 1: Contatos Emergências do PAEBM – Barragem Santa Rita. 

COORDENADOR DO PAEBM 

Nome Wéverton Campanharo Alonso 

Cargo Coordenador de Barragem e PAEBM  (73) 3313-1386 

E-mail  weverton.alonso@atlanticnickel.com 

SUBSTITUTO DO COORDENADOR DO PAEBM 

Nome Vagner Albuquerque de Lima 

Cargo Gerente de Barragem  (73) 3313-1386 

E-mail  vagner.lima@atlanticnickel.com 

SALA DE CONTROLE  

Nome Operadores  

Cargo Supervisores    (73) 3313-1400 

COORDENADOR  DA SALA DE CONTROLE 

Nome Francisco Antônio dos Santos 

Cargo Coordenador de Produção da Planta  (73) 3313-1467 

E-mail  francisco.santos@atlanticnickel.com 

Fonte: Atlantic Nickel, 2022.

https://appiancapitalbrazil-my.sharepoint.com/personal/samuel_silva_atlanticnickel_com/Documents/PAEBM%20-Março_2022/1.APÊNDICES/PAEBM%20-%20APÊNDICE%20C.pdf
mailto:weverton.alonso@atlanticnickel.com
mailto:vagner.lima@atlanticnickel.com
mailto:francisco.santos@atlanticnickel.com
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Figura 1: Organização do Plano de Ação Emergencial – Volume V do Plano de Segurança de Barragens. 
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SEÇÃO I - INFORMAÇÕES GERAIS DA BARRAGEM 

SANTA RITA 
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I.1   Responsável Legal 

Empreendedor: Atlantic Nickel Mineração Ltda. 

CNPJ: 74.127.010/0001-29 

Endereço: Fazenda Santa Rita, s/n - Itagibá – BA 

 

Responsável legal da Atlantic Nickel: Paulo Roberto Castellari Porchia 

Cargo: Diretor Presidente 

Telefone: (31) 3360-1333  

E-mail: paulo.castellari@appiancapitalbrazil.com 

 

Responsável pela Barragem Santa Rita: Vagner Albuquerque de Lima 

CREA: 2105056130 

Cargo: Gerente de Barragem 

Telefone: (73) 98143-6459 

E-mail: vagner.lima@atlanticnickel.com 

 

Responsável Técnico pela Barragem Santa Rita: Wéverton Campanharo Alonso 

CREA: 123067 - D MG 

Cargo: Coordenador de Barragem / Coordenador do PAEBM 

Telefone: (73) 98165-0554  

E-mail: weverton.afonso@atlanticnickel.com 

 

Responsável pela Obra da barragem: Tainã Borges de Santana Bomfim 

CREA: 77883 - BA 

Cargo: Coordenador de Obras 

Telefone: (73) 98151-7309 

E-mail: taina.bomfim@atlanticnickel.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:paulo.castellari@appiancapitalbrazil.com
mailto:vagner.lima@atlanticnickel.com
mailto:weverton.afonso@atlanticnickel.com
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I.2   Apresentação 

O Plano de Ações Emergenciais da Barragem de Mineração (PAEBM) consiste em uma importante ferramenta, 

na qual são identificados e compilados em um único documento os procedimentos e ações que devem ser 

implementados para mitigar riscos e responder com eficiência às situações de emergência que possam 

comprometer a segurança da barragem e de sua área de influência. 

 

I.3   Objetivo 

Identificar as situações que possam colocar em risco a integridade da estrutura da barragem, estabelecer ações 

necessárias para sanar as situações de emergência e fluxo de comunicações com os diversos agentes 

envolvidos, com a finalidade de minimizar danos ambientais e perda de vidas. 

 

I.4   Descrição da Barragem  

A Barragem Santa Rita está localizada no município de Itagibá, no Estada Bahia, conforme as seguintes as 

coordenadas e a Tabela 1: 

Latitude 14°11'24.40"S e; 

Longitude 39°41'50.67"O. 

 
Tabela 1: Dados Gerais da Barragem Santa Rita 

Dados Gerais 

Localização Fazenda Santa Rita, s/n, Zona Rural de Itagibá - Bahia  

Finalidade Disposição de rejeitos e armazenamento de água 

Método de Alteamento Alteamento à jusante 

Cota da Crista [m] 

Março / 2022 

Ombreira direita: El. 166,70 m 

Maciço central e ombreira esquerda: El. 162,20 m 

Cota da soleira do vertedouro [m] 

Março / 2022 
160,50 m 

Altura máxima da Barragem [m] 

Março / 2022 
34,20 m 

Volume do Reservatório [m³] 

Março / 2022 
32,00  M m³ (Volume útil) 

Classificação do Rejeito Classe II A – Resíduo Não Inerte. 

Drenagem Interna 

Filtro inclinado de areia e transição grislada entre o núcleo 

argiloso/saprolítico e o maciço de enrocamento de jusante, conectado a um 

tapete drenante 
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Dados Gerais 

Instrumentação 

Piezômetros dos tipos Casagrande e Corda vibrante, pluviômetros, 

acelerômetros, régua linimetrica, medidor eletrônico de nível d’água do 

reservatório, monitoramento de prismas por meio de estação robótica, além 

do sistema de vídeo monitoramento. 

Estrutura Vertente 

Vertedouro com canal escavado no formato trapezoidal, revestido com 

geotêxtil e enrocamento, largura da base de 15,6 m, taludes com inclinação 

1V:1,5H e N.A Máximo Maximorum (Nível IDF – Inflow Design Flood).O 

extravasamento máximo possui uma lâmina e 0,70 m sobrando uma borda 

livre de 1,0 m. O sistema extravasor está implantado na estaca 76, localizado 

na porção central da barragem (aterro sul). 

Fonte: Atlantic Nickel, 2022. 
 

I.5   Descrição da Área a Jusante 

A área considerada como área de impacto, inicia-se no talude de jusante da Barragem de Rejeitos e termina 

quando a onda em trânsito pelo Rio de Contas atinge o reservatório da UHE Funil, percorrendo desde a 

barragem, passando pelo Rio do Peixe, afluente ao Rio de Contas. O curso de água em questão apresenta 

curvas acentuadas (meandros) e vegetação em grande parte do trecho, que tem aproximadamente 38km de 

extensão, e percorre uma região de intensa ocupação humana às margens dos cursos d’água conforme 

apresentado na Figura 2. 

 

Figura 2: Mapa de Localização das áreas possivelmente afetadas pela mancha de inundação. 

 
Fonte: Atlantic Nickel, 2022. 
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A área de potencial impacto atinge, além do município de Itagibá, os municípios de Ipiaú, Barra do Rocha, 

Gongogi, Ubatã, Ubaitaba e Ibirapitanga, todos no estado da Bahia. Além disso, edificações e propriedades, 

estradas de asfalto, tais como as rodovias BR-330 e a BA-120, estão na região de atingimento da onda. 

 

A Tabela 2 apresenta um breve resumo com as principais informações sobre a área a jusante da barragem. Os 

principais detalhes quanto a população possivelmente afetada é apresentada na Seção VII deste documento. 

 

Tabela 2: Principais informações da área a jusante da barragem Santa Rita. 

Descrição 

Extensão da ZAS (Km): 10 Km 

Extensão da ZSS (Km): 28 Km 

População total concernida na ZAS: 109 pessoas 

População concernida em Offset de 30m da mancha de inundação: 154 pessoas 

População com acesso interrompido em caso de ruptura da barragem:  09 pessoas 

População vulnerável e/ou com deficiência na ZAS:  06 pessoas 

Edificações com pessoas vulneráveis e/ou com deficiências na ZAS:  06 domicílios  

Municípios na ZAS: 
Ipiaú, Itagibá e Tapirama distrito de 
Gongogi 

Municípios na ZSS: Barra do Rocha e Ubatã 

Nível de emergência para o qual é indicada a evacuação da ZAS: Nível de emergência II 

Rios afetados diretamente em caso de rompimento da barragem: Rio de Contas e Rio do Peixe 

Fonte: Atlantic Nickel, 2022. 

 
I.6  Descrição dos Acessos 

As áreas potencialmente atingidas pela mancha de inundação têm a BR-330 como principal estrutura viária de 

acesso. A BR-330 interliga a BR-116 em Jequié a BR-101 em Ubaitaba, e seu traçado se dá paralelamente ao 

rio de Contas, pela sua margem esquerda, chegando inclusive a tangenciar este curso d’água em muitos pontos. 

 

Assim, a rodovia BR-330 representa o principal corredor viário de acesso à área da mancha, partindo-se dos 

principais centros urbanos mais próximos como Jequié e Itabuna que são referências regionais de serviços e 

equipamentos públicos e comunitários no menor raio de alcance nesta porção baiana. A margem deste trecho 

de 113 km da BR-330 entre Jequié e Ubaitaba estão às cidades de Ipiaú, Barra do Rocha e Ubatã pertencentes 

ao grupo de municípios abrangidos pela mancha prevista pelo estudo de “Dam Break”. 

 

A partir da BR-330 também se acessam as demais porções urbanizadas, como os distritos de Tapirama e 

Camamuzinho, bem como as porções rurais. Neste sentido, é importante chamar a atenção para o fato de as 

ocupações da área em estudo estarem localizadas e concentradas nas proximidades das margens do rio de 

Contas, sejam urbanas ou rurais. Sendo assim, há ramais vicinais sem pavimentação que partem da BR-330 em 

direção a estas ocupações, transversalmente, ao longo desta rodovia. 
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Figura 3: Mapa com localização dos acessos principais ao empreendimento. 
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Figura 4: Mapa com localização dos acessos alternativos ao empreendimento. 
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SEÇÃO II - PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS PARA 

SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA 
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II.1 Descrição dos Procedimentos Preventivos  

Os procedimentos preventivos têm como finalidade, garantir a integridade da estrutura e a manutenção do nível 

aceitável da sua condição de segurança, de modo a evitar situações que, ponham em risco à barragem e a área 

a jusante. Estes procedimentos fazem parte do sistema de gestão de segurança da Atlantic Nickel, o qual inclui 

o Manual de Operação da barragem. 

 

O Manual de Operação define os procedimentos de gestão a serem implementados, de forma planejada e 

criteriosa e, contém informações suficientes e adequadas para permitir que a barragem seja operada segundo 

critérios de projeto e monitorada quanto ao seu desempenho, fornecendo sinais antecipados frente à ocorrência 

de eventos anômalos à rotina da estrutura. Em linhas gerais, os procedimentos preventivos para garantir a 

condição de segurança e o funcionamento adequado de todos os componentes da barragem, consistem nos 

mencionados a seguir. 

 

II.1.1 Inspeções de Segurança Regular de Rotina 

As inspeções regulares de rotina são atividades essenciais para avaliação do estado de segurança da estrutura 

uma vez que permitem detectar visualmente anomalias, deficiências operacionais dos elementos que compõe a 

estrutura e/ou outra condição que possa vir a comprometer a sua estabilidade 

 

De acordo com as diretrizes da Resolução ANM nº 95/2022, a Atlantic Nickel realiza inspeção de segurança 

regular e análises de estabilidade da estrutura com frequência mínima quinzenal na Barragem Santa Rita. Essas 

inspeções são realizadas por sua equipe técnica interna, através da visualização em campo de todos os 

componentes da barragem, buscando identificar problemas existentes ou passíveis de ocorrer com o respectivo 

registro em Ficha de Inspeção. Os detalhes dos elementos a serem vistoriados são apresentados no Manual de 

Operação da Barragem o qual compõe o Volume II do PSB. 

 

Em caso de identificação de anomalias, é realizado o registro na Ficha de Inspeção e repassado ao geotécnico 

responsável, para avaliação e classificação da severidade. Caso seja constatada uma situação de emergência 

deverão ser realizados os “Procedimentos Corretivos”  conforme descritos na Seção III, item III.2. Já nos casos 

de anomalias não emergenciais são elaborados os planos de ação e manutenções preventivas descritos no item 

a seguir. 

 

II.1.2 Manutenção 

O programa de manutenção periódica da barragem inclui a manutenção regular do maciço e da instrumentação 

que compõem a barragem, de modo a impedir a progressão das anomalias, evitando comprometer a operação 

e segurança da estrutura. Vale destacar que, os serviços de manutenção da barragem também são acionados a 

partir de observações constatadas nas inspeções regulares, durante a operação e/ou em auditorias realizadas 

por empresas externas.  
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Dentre os serviços de manutenção geral da barragem, são providenciados os seguintes reparos, quando se 

fizerem necessários: 

 

• Reparo de sulcos de erosão nos taludes, bermas e no terreno das ombreiras; 

• Reparo da sinalização da identificação de instrumentos; 

• Reparo ou substituição de instrumentos; 

• Limpeza da área de saída do dreno de fundo (saída do tapete); 

• Poda e/ou roçada da cobertura vegetal (grama); 

• Reaterro da crista, para correção de eventuais recalques e correção da drenagem; 

• Remoção de cupinzeiros e formigueiros dos taludes da barragem; 

• Reparo das estradas de acesso à barragem; 

• Manutenção do sistema de bombeamento (bomba, tubulações, etc.); 

• Aplicação de formicidas em ninhos/formigueiros; 

• Limpeza e organização das placas de sinalização, Rotas de Fuga e Pontos de Encontro. 

 

II.1.3 Monitoramento (Leituras e Análise da Instrumentação) 

O monitoramento da barragem por meio da instrumentação é um mecanismo que permite antever 

comportamentos insatisfatórios da estrutura. A Barragem Santa Rita conta com piezômetros automatizados dos 

tipos Corda vibrante e Casagrande, para acompanhamento da evolução das subpressões atuantes na fundação 

e na base do maciço, medidores de nível de água para verificação das variações da linha freática, régua 

limnimétrica e sensor eletrônico para acompanhamento do nível do reservatório, estação robótica para 

monitoramento dos prismas instalados no maciço para avaliação de deslocamento do barramento, acelerômetros 

para verificação das vibrações e eventos sísmicos, medidores de vazão da drenagem interna, pluviômetros, além 

de um sistema de videomonitoramento. 

 

As leituras da instrumentação são realizadas pela equipe técnica da barragem e analisadas pelo engenheiro 

geotécnico responsável. Este profissional avalia o comportamento geral da barragem, correlacionando os índices 

obtidos no monitoramento com os limites de alerta e emergência apresentados na Carta de Risco da 

estrutura. A Carta de Risco é parte integrante do Manual de Operação da Barragem, documento que compõe 

o Volume II do PSB. 

 

Todos os dados de inspeção e monitoramento, incluindo as Fichas de Inspeção, são armazenados em um 

sistema interno de monitoramento de estrutura geotécnica, que opera como banco de dados. O sistema de 

monitoramento permite de maneira eficiente e rápida o acesso ao histórico dos dados e comportamento da 

instrumentação instalada na estrutura, cadastro e emissões de níveis de alerta correlacionado com os 

monitoramentos desses instrumentos. O sistema de monitoramento conta ainda com saídas gráficas que 

auxiliam na análise do comportamento da estrutura, além de garantia de salvaguarda e integridade dos dados. 
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II.1.3.1 Sala de monitoramento e controle 

Sala de Geotecnia e Operação de Barragem 

Para o monitoramento da barragem, o empreendimento dispõe de uma sala de operação e monitoramento 

geotécnico, onde são analisados e monitorados de forma “ativa” todos os dados de instrumentação e condições 

de estabilidade da estrutura pela equipe geotécnica da barragem. 

 

 A sala de geotecnia dispõe de telas de videomonitoramento, monitoramento da estação robótica para 

acompanhamento de possíveis deslocamento da estrutura, piezometria, curva de enchimento, nível de água do 

reservatório, drenagem interna, pluviometria e demais condições pertinentes ao monitoramento geotécnico e 

operacional da barragem. A equipe de operação de barragem, está instruída a manter contato via rádio e/ou 

telefone com os operadores da Sala de Controle, caso seja identificado alguma anormalidade com a estrutura 

ou atingimento de níveis emergenciais dos instrumentos de monitoramento e auscultação da barragem. 

Sala de Controle  

 

Na sala de controle, o monitoramento funciona seguindo o padrão 24/7 onde estão localizadas as telas de 

videomonitoramento da barragem, monitoramento do nível de água do reservatório, além do sistema de 

acionamento das sirenes de emergência. Nas telas de monitoramento dos operadores, são enviadas mensagens 

de notificação para os níveis de controle da estação robótica ou nível de água acima do operacional, para o 

acionamento automático e/ou manual das sirenes de emergência. 

Conforme apresentado no (ANEXO F) deste documento, todos os operadores da sala de controle estão treinados 

para atuação no acionamento das sirenes no Nível de Emergência 3. 

 

II.1.4 Relatório de Inspeção de Segurança Regular 

Conforme disposto Resolução ANM nº 95/2022, a Atlantic Nickel preencherá quinzenalmente as Fichas de 

Inspeção Regular e o Extrato da Inspeção de Segurança Regular da Barragem no Sistema Integrado de Gestão 

de Segurança de Barragens de Mineração - SIGBM, e contratará obrigatoriamente uma equipe externa para 

elaborar o Relatório de Inspeção de Segurança Regular (RISR) da estrutura em março e setembro, visto que o 

RISR de março poderá ser elaborado com equipe interna, sempre observando os prazos e modo de envio 

definidos na referida Resolução. O RISR deverá estar acompanhado com a Declaração de Condição de 

Estabilidade. 

 

O Relatório de Inspeção de Segurança Regular é elaborado com base nas observações de campo e análise dos 

documentos e projetos existentes, visando estabelecer um diagnóstico das condições geotécnicas de segurança 

da estrutura frente à passagem de cheias, controle de percolação e estabilidade física. A DCE é emitida por 

responsável técnico devidamente qualificado e registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

(CREA). O Relatório de Inspeção de Segurança Regular é elaborado com base Resolução ANM nº 95/2022. 

 

 

https://appiancapitalbrazil-my.sharepoint.com/personal/samuel_silva_atlanticnickel_com/Documents/PAEBM%20-Março_2022/2.ANEXOS/PAEBM%20-%20ANEXO%20F.pdf
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SEÇÃO III - DETECÇÃO, AVALIAÇÃO E 
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III.1 Identificação de uma Situação de Emergência 

De acordo com a Resolução ANM nº 95/2022, considera-se iniciada uma Situação de Emergência, quando: 

 

• Quando a barragem de mineração estiver com Categoria de Risco Alta; ou 

• Quando for detectada anomalia com pontuação 6 (seis) na mesma coluna do Quadro - Matriz de 

Classificação Quanto à Categoria de Risco  em 4 (quatro) Extrato de Inspeção Regular seguidos; ou 

• Quando for detectada anomalia com pontuação 10 (dez) no Extrato de Inspeção Regular; ou 

• Quando o Fator de Segurança estiver abaixo dos mínimos estabelecidos na Resolução ANM nº 95; ou  

• Para qualquer outra situação com potencial comprometimento de segurança da estrutura. 

 

O Quadro 2 contém os aspectos a serem avaliados para determinação do “Estado de Conservação” da estrutura 

e sua nota associada. Esta avaliação é fundamental para classificação da Situação de Emergência. 

 
Quadro 2: Estado de Conservação referente à Categoria de Risco de barragens 

Confiabilidade das 
Estruturas 

Extravasoras 
Percolação 

Deformações e 
Recalques 

Deterioração dos 
Taludes / 

Paramentos 

Drenagem 
Superficial 

Estruturas civis bem 
mantidas e em operação 
normal /barragem sem 
necessidade de estruturas 
extravasoras 

Percolação totalmente 
controlada pelo sistema de 
drenagem 

Não existem 
deformações e recalques 
com potencial de 
comprometimento da 
segurança da estrutura 

Não existe deterioração 
de taludes e 
paramentos 

Drenagem superficial 
existente e operante 

(0) (0) (0) (0) (0) 

Estruturas com problemas 
identificados e medidas 
corretivas em implantação 

Umidade ou surgência nas 
áreas de jusante, 
paramentos, taludes e 
ombreiras estáveis e 
monitorados 

Existência de trincas e 
abatimentos com 
medidas corretivas em 
implantação 

 
Falhas na proteção dos 
taludes e paramentos, 
presença de vegetação 
arbustiva 

Existência de trincas 
e/ou assoreamento 
e/ou abatimentos com 
medidas corretivas em 
implantação 

(3) (3) (2) (2) (2) 

Estruturas com problemas 
identificados e sem 
implantação das medidas 
corretivas necessárias 

Umidade ou surgência nas 
áreas de jusante, 
paramentos, taludes ou 
ombreiras sem implantação 
das medidas corretivas 
necessárias 

Existência de trincas e 
abatimentos sem 
implantação das medidas 
corretivas necessárias 

 
Erosões superficiais, 
ferragem exposta, 
presença de vegetação 
arbórea, sem 
implantação das 
medidas corretivas 
necessárias 

Existência de trincas 
e/ou assoreamento 
e/ou abatimentos sem 
medidas corretivas em 
implantação 

(6) (6) (6) (6) (4) 

Estruturas com problemas 
identificados, com redução 
de capacidade vertente e 
sem medidas corretivas 

Surgência nas áreas de 
jusante com carreamento 
de material ou com vazão 
crescente ou infiltração do 
material contido, com 
potencial de 
comprometimento da 
segurança da estrutura 

Existência de trincas, 
abatimentos ou 
escorregamentos, com 
potencial de 
comprometimento da 
segurança da estrutura 

 
Depressões 
acentuadas nos 
taludes, 
escorregamentos, 
sulcos profundos de 
erosão com potencial 
de comprometimento 
da segurança da 
estrutura. 

Drenagem superficial 
inexistente 

(10) (10) (10) (10) (5) 

Fonte: Adaptado da Resolução ANM nº 95/2022. 
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Outra importante definição para a caracterização da Situação de Emergência se refere à classificação de situação 

extinta, controlada ou não controlada, conforme descrito a seguir: 

 

• Situação de Emergência Extinta: quando a anomalia que resultou no início da situação de emergência for 

completamente extinta, não gerando mais risco que comprometa a segurança da barragem; 

• Situação de Emergência Controlada: quando a anomalia que resultou no início da situação de emergência 

não for totalmente extinta, mas as ações adotadas eliminaram o risco de comprometimento da segurança da 

barragem, todavia devem ser controladas, monitoradas ou reparadas ao longo do tempo; 

• Situação de Emergência não Extinta ou não Controlada: quando a anomalia que resultou no início da 

situação de emergência não foi controlada tampouco extinta, necessitando de novas intervenções a fim de 

eliminar a anomalia assim como novas Inspeções Especiais de Segurança da Barragem. 

 

As inspeções visuais juntamente com a análise de leituras da instrumentação da estrutura são atividades 

essenciais para a avaliação do estado de segurança da estrutura, uma vez que permitem detectar sinais prévios 

(evidências) do mau comportamento da estrutura e/ou do que pode vir a se tornar uma emergência. 

 

As inspeções deverão ser executadas por pessoal qualificado e treinado para identificar desvios em relação às 

normas e irregularidades (anomalias) que possam se desenvolver ou de imediato afetar potencialmente a 

segurança da estrutura. As estruturas devem ser inspecionadas quinzenalmente ou em maior frequência, 

conforme descrito no Manual de Operação da estrutura. No caso de ocorrência de alguma anomalia que indique 

situação de emergência, a frequência de inspeção deverá ser diária de acordo com a Resolução ANM nº 95/2022. 

 

As situações de emergência que, porventura, podem ocorrer na barragem estão associadas a determinadas 

causas, que por sua vez apresentam algumas evidências que possibilitam sua identificação. Algumas possíveis 

causas e suas evidências encontram-se apresentadas no Quadro 3.  

 
Quadro 3: Causas e evidências associadas aos modos de falha passíveis de ocorrer. 

Modo de Falha Causa Evidência 

Galgamento 

Volume de amortecimento 
insuficiente 

• Diminuição da borda livre 

• Escoamento de água sobre o talude 

Obstrução do sistema extravasor 
• Diminuição da borda livre 

• Escoamento de água sobre o talude 

Vazões acima da capacidade do 
extravasor 

• Diminuição da borda livre 

• Escoamento de água sobre o talude 

Percolação não 
controlada de água 

(piping) no maciço ou 
na fundação 

Gradientes hidráulicos elevados 

• Surgências de água 

• Carreamento de partículas 

• Variação das poropressões (leitura dos piezômetros) 

Instabilização da 
barragem 

Deformações e Recalques 

• Trincas,  

• Abatimentos  

• Escorregamentos progressivos 

Fonte: Atlantic Nickel, 2022. 
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III.2 Descrição dos Procedimentos Corretivos Preventivos  

Os procedimentos corretivos devem ser executados caso ocorram problemas de desempenho que possam afetar 

a segurança da barragem, ou seja, quando detectada alguma anomalia que caracterize uma situação de 

emergência na barragem. Essas ações deverão ter prioridade máxima pela equipe de Operação e Segurança da 

barragem. 

 

Sempre que detectadas anomalias com pontuação 10 em qualquer coluna do Quadro 3 – Matriz de Classificação 

Quanto à Categoria de Risco do Anexo IV da Resolução ANM nº 95/2022, devem ser realizadas Inspeções de 

Segurança Especiais (ISE).  

 

A ISE deve ser realizada preenchendo diariamente as Fichas de Inspeção Especial (FIE) e o Extrato da Inspeção 

Especial até que a anomalia detectada tenha sido classificada como extinta ou controlada, e avaliando as 

condições de segurança. Então, deve-se elaborar o Relatório Conclusivo de Inspeção Especial (RCIE) da 

estrutura, exclusivamente por meio de equipe externa multidisciplinar de especialistas contratada para esta 

finalidade, de acordo com a Resolução ANM nº 95/2022. 

 

O Coordenador do PAEBM será responsável por providenciar a elaboração do Relatório de Causas e 

Consequências do Evento de Emergência em Nível 3, conforme a Resolução ANM nº 95/2022, com a ciência do 

responsável legal da barragem, dos organismos de defesa civil e das prefeituras envolvidas. Esse relatório 

deverá ser enviado ao ANM e anexado ao Volume V do PSB. 

 

Os principais eventos adversos que podem desencadear uma situação de emergência para a Barragem Santa 

Rita, estão relacionados principalmente a: 

 

• Obstrução do sistema extravasor, volume de amortecimento insuficiente para passagem de onda de 

cheia ou falhas em estruturas de concreto que podem ocasionar o galgamento da barragem; 

• Falhas no sistema de drenagem interna que podem gerar gradientes hidráulicos elevados e percolação 

não controlada de água (piping) no maciço ou na fundação; 

• Movimentos de assentamento do maciço, baixa resistência dos materiais de fundação ou do maciço, 

elevação das poropressões ou eventos sísmicos, que podem gerar trincas, deformações e recalques, 

levando à instabilização da barragem; 

• Mau funcionamento do sistema de drenagem superficial e falhas na cobertura dos taludes, que podem 

gerar erosões profundas, levando à instabilização da barragem; 

• Aumento no nível freático no maciço, perda do comprimento de praia, declividade excessiva nos taludes, 

perda de resistência por parte do maciço ou fundação ou eventos sísmicos, que podem gerar 

deslizamentos e escorregamentos dos taludes, levando à instabilização da barragem. 
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O Quadro 4 apresenta os procedimentos corretivos para as situações de emergência. Vale destacar que, os 

procedimentos citados são genéricos e em caso da identificação de uma situação de emergência as ações 

corretivas necessárias serão definidas pelo responsável técnico pela estrutura, auxiliado pela Equipe de 

Geotecnia, projetistas, EoR, e/ou auditores, conforme necessidade. Cabe ao Coordenador do PAEBM a liderança 

e autoridade para a mobilização dos recursos necessários nas ações corretivas e/ou emergenciais. 

 

Os recursos disponíveis tais como; materiais, equipamentos e ferramentas para as situações de emergência, 

assim como a localização e o responsável pelo fornecimento, são apresentados no (APÊNDICE E) deste 

documento. Destaca-se que os equipamentos disponíveis não são alocados para atendimento à emergência, 

eles são equipamentos que compõem o quadro operacional da empresa e deverão apoiar nas tratativas 

emergenciais. 

 

Quadro 4: Procedimentos Corretivos Especificados para as Principais Anomalias Emergenciais. 
Anomalia 

Emergencial 
Evidências** Procedimentos Corretivos 

Sistema Extravasor 
com problemas 
identificados, com 
redução da 
capacidade vertente 

* Obstrução do sistema 
extravasor do sistema extravasor; 
* Vazões visualmente acima da 
capacidade do extravasor;  
* Comprometimento do volume de 
amortecimento (reservatório 
assoreado, etc.); 
* Problema identificado na 
estrutura (deslocamento, trincas e 
outros problemas estruturais); 

1. Inspecionar o local para avaliar a causa do problema 
encontrado e subsidiar a tomada de decisão sobre qual a 
metodologia utilizar para solução do problema (equipe de 
segurança da barragem), tais como: 
1.1. Caso se verifique que o sistema extravasor está 
obstruído, providenciar sua desobstrução; 
1.2. Se for constatada a diminuição do volume de 
amortecimento de cheias ou em caso de borda livre nula, 
providenciar o rebaixamento do nível do reservatório, 
completar a borda livre e proteger o talude de jusante da 
estrutura ou providenciar a escavação de outro vertedouro, 
para esvaziar mais rapidamente o reservatório; 
1.3. Em caso de problemas identificados na estrutura, 
promover a recuperação utilizando técnicas de construção 
adequadas, conforme orientação do Engenheiro Geotécnico 
e/ou equipe responsável; 
2. Monitorar as ações corretivas de modo a avaliar sua 
eficiência. 

Surgência de água 
nas áreas de jusante 
com carreamento de 
material ou com 
vazão crescente ou 
infiltração do material 
contido. 

* Identificação de pontos com 
surgência ou fluxo de água nos 
taludes, ombreiras e região a 
jusante do barramento; 
* Carreamento de partículas de 
solo pelo fluxo (percolação); 
* Aumento ou redução 
considerável nas vazões 
medidas, sem causas aparentes; 
* Pontos de sumidouro 
(dolinamento); 
* Leitura anômala da 
instrumentação da barragem com 
base nos critérios da carta de 
risco ou análises de estabilidade; 
* Saturação do maciço; 
* Perda do comprimento de praia. 

1. Inspecionar cuidadosamente a área para identificar a 
causa da surgência e subsidiar a tomada de decisão sobre 
qual a metodologia utilizar para solução do problema (equipe 
de segurança da barragem);  
2. Caso se verifique a diminuição do comprimento de praia 
providenciar o rebaixamento imediato do nível de água do 
reservatório afim de reestabelecer o comprimento de praia 
necessário; 
3. Confirmar se a água percolada não possui sinais de 
carreamento de solo; 
4. Caso seja possível, medir e monitorar a quantidade de 
fluxo e verificar se há aumento e/ou redução da vazão 
percolada; 
5. Realizar leitura de instrumentos de monitoramento 
piezométrico e freático e reavaliar a condição de estabilidade. 
Caso confirmada a situação anômala, classificar o nível de 
emergência e definir ações pertinentes.    
6. Se o aumento de vazão e/ou carreamento de solo for 
verificado, deve-se executar imediatamente um dreno 
invertido; 
7. Em caso extremo, avaliar a necessidade de se providenciar 
o rebaixamento do nível do reservatório; 
8. Monitorar as ações corretivas de modo a avaliar sua 
eficiência. 

https://appiancapitalbrazil-my.sharepoint.com/personal/samuel_silva_atlanticnickel_com/Documents/PAEBM%20-Março_2022/1.APÊNDICES/PAEBM%20-%20APÊNDICE%20E.pdf
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Anomalia 
Emergencial 

Evidências** Procedimentos Corretivos 

Erosões profundas 
com potencial de 
comprometimento da 
segurança da 
estrutura. 

Sulcos profundos causados pelo 
carreamento do material do 
talude devido à ação da água das 
chuvas escoando sobre a 
superfície do talude. 

1. Realizar inspeção cuidadosa e avaliação do Engenheiro 
e/ou equipe responsável pela barragem; 
2. Realizar reparo da erosão utilizando técnicas de construção 
e materiais adequados, conforme orientação do Engenheiro 
e/ou equipe responsável; 
3. Verificar as condições do sistema de drenagem superficial, 
e se necessário, prosseguir com a manutenção do mesmo de 
modo a garantir a eficiência deste sistema; 
4. Recompor a proteção superficial do talude, para proteção 
contra ocorrência de novos processos erosivos; 
5. Monitorar as ações corretivas de modo a avaliar sua 
eficiência. 

Deslizamento e 
escorregamento dos 
taludes com potencial 
de comprometimento 
da segurança da 
estrutura. 

* Movimentação nos taludes, 
podendo afetar a crista e bermas 
da barragem; 
* Recalque diferencial do maciço; 
* Leitura anômala da 
instrumentação;  
* Saturação do maciço; 
* Perda do comprimento de praia.  

1. Realizar inspeção cuidadosa pelo Engenheiro e/ou equipe 
responsável pela barragem, para identificar a causa do 
problema e subsidiar a tomada de decisão sobre qual a 
metodologia utilizar para solucioná-lo; 
2. Registrar a localização, extensão e o deslocamento do 
escorregamento; 
3. Verificar se a instrumentação está registrando níveis dentro 
dos limites aceitáveis de segurança e comprimento de praia; 
4. Proceder a recuperação do trecho escorregado através da 
recomposição do material, utilizando técnicas de construção 
adequadas; 
5. Monitorar as ações corretivas de modo a avaliar sua 
eficiência. 

 

*Cabe destacar que para cada causa, as evidências apresentam tão somente um indicativo inicial, devendo ser avaliado, por 
profissional treinado, toda e qualquer anomalia identificada. 

 
 

III.3 Caracterização dos Níveis de Emergência 

As situações identificadas são classificadas por Níveis de Emergência, conforme apresentado no Quadro 5. 

É função do Coordenador do PAEBM, avaliar a situação e classificar o Nível de Emergência,  e de forma imediata 

deverá ser acionado o Fluxograma de Notificação (APÊNDICE A)  correspondente ao nível estabelecido, 

conforme apresentado na Seção IV deste documento. 

 
Quadro 5: Níveis de Segurança. 

Nível de Emergência Caracterização 

Nível 1 
Situação adversa, ainda controlável 

pelo Coordenador 

Caracteriza-se por uma situação adversa que resulte na pontuação máxima 
de 10 pontos em qualquer coluna do Quadro 3 – Matriz de Classificação 

Quanto à Categoria de Risco; e para qualquer outra situação com potencial 
comprometimento de segurança da estrutura, conforme estabelecido na 

Resolução ANM nº 95/2022 
 

ESTADO DE PRONTIDÃO 
 

Segurança da estrutura afetada, porém de maneira remediável. A situação pode 
ser controlada internamente pelo empreendedor, contudo demanda a realização 
de Inspeções Especiais e notificações internas ao empreendimento. 

https://appiancapitalbrazil-my.sharepoint.com/personal/samuel_silva_atlanticnickel_com/Documents/PAEBM%20-Março_2022/1.APÊNDICES/PAEBM%20-%20APÊNDICE%20A.pdf
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Nível 2 
Situação adversa do Nível 1 não 

extinta ou não controlada 

Caracteriza-se por uma situação adversa que foi identificada no Nível 1 não 
extinta e/ou não controlada e está afetando a segurança estrutural da 

barragem. 
 

ESTADO DE ALERTA  
 

A situação ainda é passível de mitigação e pode ser controlada pelo 
empreendedor, no entanto, o empreendedor é obrigado a se articular com a 
Defesa Civil objetivando a evacuação preventiva da população inserida na ZAS. 

Nível 3 
Situação adversa fora de controle do 

Coordenador 

 
Caracteriza-se por uma situação de ruptura iminente ou em que a ruptura está 

ocorrendo. 
 

ESTADO DE EMERGÊNCIA 
 
A situação adversa encontra-se fora do controle do empreendedor e está 
afetando a segurança estrutural da barragem de maneira severa e irreversível. 
Um acidente é inevitável ou a estrutura já se encontra em colapso.  
Neste nível, o empreendedor deverá notificar a população e entidades externas 
ao empreendimento (ZAS, Defesa Civil, Prefeitura, Polícia Militar, Corpo de 
Bombeiros, entre outros). 
 

 

 

Os principais modos de falha de potencial geração de situações emergencial e a caracterização de cada uma 

dessas situações para a Barragem Santa Rita, assim como a classificação quanto aos Níveis de Emergência 

(NE-1, NE-2 e NE-3), estão apresentados no Quadro 6. 

 

O Quadro 6 serve como guia na identificação de cada situação emergencial, e apresenta-se também, para cada 

situação de emergência de um determinado nível as Fichas de Emergência correspondentes (APÊNDICE D), 

que servem de auxílio para a aplicação das ações corretivas. 

 
Quadro 6: Fichas de Emergência para cada situação e respectivos Níveis de Emergência. 

Modos de 
Falha 

Situação de Emergência 
Nível de 

Emergência 
(NE) 

Ficha de 
emergência 

(APÊNDICE D) 

Galgamento 

Estruturas extravasoras com problemas identificados, com redução de 
capacidade vertente; redução da borda livre. 

1 FICHA Nº 1 

As ações adotadas no NE-1 não foram efetivas e, portanto, a anomalia 
não foi extinta ou controlada. 

2 FICHA Nº 5 

Galgamento do barramento com abertura de brecha de ruptura. A 
ruptura é iminente ou está ocorrendo. 

3 FICHA Nº 9 

https://appiancapitalbrazil-my.sharepoint.com/personal/samuel_silva_atlanticnickel_com/Documents/PAEBM%20-Março_2022/1.APÊNDICES/PAEBM%20-%20APÊNDICE%20D.pdf
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Percolação não 
controlada de 
água (piping) 
no maciço ou 
na fundação 

Surgência nas áreas a jusante com carreamento de material ou vazão 
crescente ou infiltração do material contido, com potencial de 
comprometimento da segurança da estrutura. 

1 FICHA Nº 2 

As ações adotadas no NE-1 não foram efetivas e, portanto, a anomalia 
não foi extinta ou controlada. 

2 FICHA Nº 6 

Erosão regressiva (piping) com evolução e desenvolvimento da brecha 
de ruptura. Ruptura iminente ou está ocorrendo. 

3 FICHA Nº 10 

Problemas de 
Instabilidade 

Trincas pontuais na barragem. 1 FICHA Nº 3 

Deslizamentos, afundamentos, escorregamentos ou erosões pontuais 
nos taludes de montante e/ou jusante. 

1 FICHA Nº 4 

Trincas generalizadas e/ou de grande magnitude na barragem a ponto 
de comprometer a integridade do barramento. 

2 FICHA Nº 7 

Deslizamentos, afundamentos, escorregamentos ou erosões 
generalizadas nos taludes de montante e/ou jusante a ponto de 
comprometer a integridade do barramento. 

2 FICHA Nº 8 

Erosão, trincas e/ou rachaduras generalizados e/ou de grande 
magnitude na barragem com ruptura em progresso do barramento. 

3 FICHA Nº 11 

Deslizamentos, afundamentos ou escorregamentos nos taludes de 
montante e/ou jusante, com evidência de ruptura em progresso. 

3 FICHA Nº 12 

 

 

As situações de emergência apresentadas no Quadro 6 não abrangem todas as possiblidades de cenários, de 

modo que outras situações poderão ser identificadas através das inspeções periódicas e/ou durante as atividades 

de rotina dos colaboradores que atuam na barragem, que devem ser conservadores ao definir se uma condição 

específica identificada poderá ser classificada como uma situação de risco ou de emergência. 

 

Salienta-se que, algumas situações dos tipos NE-1 e NE-2 indicadas, se não extintas, mesmo com adoção de 

medidas recomendadas para cada nível, poderão evoluir para condições mais desfavoráveis, alcançando 

situações de NE-3 em que a ruptura é iminente ou está ocorrendo. Nos Níveis de Emergência 1 e 2, as ações 

de mitigação a serem implantadas devem ser monitoradas de forma a avaliar sua efetividade. 

 

Para o nível NE-3, ou seja, no caso de uma ruptura iminente, deve-se preparar para a ruptura, com o alerta dos 

responsáveis pela evacuação de funcionários e terceiros na área da Atlantic Nickel e de propriedades nas áreas 

a jusante com potencial risco de inundação.  
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Nesta fase, o proprietário da barragem deverá alertar os responsáveis, participantes do PAEBM, sobre o 

acidente, tanto no âmbito interno quanto externo à Atlantic Nickel, de maneira a antecipar as ações de resposta 

e tentar minimizar as consequências da ruptura para os funcionários e moradores existentes. Cabe salientar que 

é responsabilidade da Defesa Civil a evacuação da população localizada a jusante da barragem, embora a 

responsabilidade seja da Atlantic Nickel para os alertas e avisos na Zona de Autossalvamento (ZAS), conforme 

determina a Resolução ANM nº 95/2022. 

 

III.4 Ações Esperadas para cada Nível de Emergência 

A detecção de quaisquer anormalidades na barragem deverá ser realizada pelas equipes de Geotecnia, 

Manutenção e Operação de barragem por meio de inspeções periódicas ou durante atividades de rotina. A 

anomalia deverá ser compartilhada com o grupo especializado de Geotecnia e ao Coordenador do PAEBM para 

identificação da Situação de Emergência.  As ações esperadas para cada nível de emergência são apresentadas 

no Quadro 7. 

 
Quadro 7: Ações Esperadas para cada Nível de Emergência. 

EMERGÊNCIA NÍVEL 1 

RESPONSÁVEL AÇÃO QUANDO COMO 

 

Equipe de 
Barragem 

Identificação da situação de emergência; 

 
Rotina 

 

Inspeção e 
Monitoramento 

Equipe de 
Barragem Comunicação imediata ao Coordenador do PAEBM ou ao seu 

suplente e também à equipe de Segurança de Barragem (gerente, 
coordenador, técnicos, auxiliares, etc). 

 
Imediato 

 
Rádio e/ou 
telefone. 

 
 

Coordenador do 
PAEBM 

 
Deverá acionar o Gerente Geral, assim como as Equipes de Apoio 
de Emergência (Barragem, SSMA, Operação de Planta, 
Manutenção de Planta, Operação de Mina, RH / ADM – 
Logística, Comunicação e Comunidade, Suprimentos e 
Jurídico) para que as ações corretivas correspondentes e 
respectivos apoios sejam providenciados. 
 

 
 
 

Imediato 

 
 
 

Rádio, telefone 
e/ou e-mail. 

 

Gerente Geral 
Deverá acionar a Sala de Crise envolvendo as gerências de 
Barragem, SSMA, Operação de Planta, Manutenção de Planta, 
Operação de Mina, RH / ADM – Logística, Comunicação e 
Comunidade, Suprimentos e Jurídico para que as ações 
corretivas correspondentes sejam providenciadas. 

 
 

Imediato 

 
 

E-mail e/ou 
telefone 

 

Coordenador do 

PAEBM 

Deverá deslocar-se imediatamente para a barragem e propor 
ações de mitigação ou, caso julgue necessário, antes de autorizar 
o reparo, comunicar a anormalidade e as informações obtidas na 
inspeção ao consultor / projetista para discutir o problema e definir 
a ação de resposta. 

 
 

Imediato 

 
 

E-mail e/ou 
telefone 

Coordenador do 

PAEBM 

Deverá convocar a Equipe de Segurança de Barragem para ficar 

de prontidão (24 horas por dia) que por sua vez deverá reportar a 

situação de campo a cada hora. 

 

Imediato 

 

E-mail, rádio 

e/ou telefone. 
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EMERGÊNCIA NÍVEL 1 

RESPONSÁVEL AÇÃO QUANDO COMO 

Coordenador do 

PAEBM 
Deverá preencher o Formulário de Declaração de Início da 
Emergência 1 (APÊNDICE G.1) no SIGBM e também manter 
comunicação diária com ANM via SIGBM – Extrato de ISE. 

 
Imediato 

 
SIGBM 

Coordenador do 

PAEBM Em conjunto com a Comunicação e Comunidade, deverão 
comunicar à Defesa Civil estadual e municipal. 

 
Imediato 

 
Nota Oficial 

Coordenador do 

PAEBM 
Deverá manter contatos com o consultor / projetista caso seja 
necessário. 

 
Rotina 

 

E-mail e/ou 
telefone 

Operação de 

Planta 
A equipe de Operação de Planta deverá executar as ações de 
resposta relativa à situação de emergência mantendo a planta 
parada ou caso ela esteja em operação, essa deverá ser 
paralisada imediatamente.  

Alerta 
Operacional / 

Gerência 

Suspensão da 
disposição de 

rejeito  na 
barragem. 

Operação de 

Planta 
A equipe de Operação de Planta deverá executar as ações de 
resposta relativa à situação de emergência realizando a descarga 
da água do reservatório mantendo as bombas em operação total. 

Atenção 
Operacional / 
Coordenação 

Acionamento 
das bombas de 

descarga do 
reservatório. 

Operação e 

manutenção de 

Planta, e 

Operação de 

Mina. 

As equipes de Operação de Planta, Manutenção de Planta e 
Operação de Mina deverão executar as ações de resposta relativa 
à situação de emergência aumentando a capacidade de descarga 
de água da barragem (bombas da mina, reservas, contrato 
emergencial, etc). Se necessário acionar o Coordenador do 
PAEBM. 

 
 

Imediato 

 

Acionamento 
das bombas e 
aumento de 
descarga de 

água. 

Equipe de 

Segurança de 

barragem 

Deverá acompanhar e registrar as ações de reparo, realizar as 
Inspeções de Segurança Especiais e emitir os respectivos 
relatórios. 

 
24 horas 

Inspeções, 
monitoramento, 
reports a cada 1 

hora. 

Coordenador do 

PAEBM 
Deverá autorizar o reparo e a utilização dos recursos materiais 
(APÊNDICE E) e mão de obra.  

 
Imediato 

 
 

 

Equipe de Meio 

Ambiente 

A equipe de Meio Ambiente deverá identificar os riscos ao meio 
ambiente, avaliar os impactos ambientais ocorridos, propor ações 
de mitigação, acompanhar e registrar as ações de resposta. 

 

Após reunião 
na sala de 
Crise junto 

as gerências. 

 

Propondo ações 
de mitigação 
aos impactos 
ambientais. 

Equipe da 

Patrimonial 

A equipe da Patrimonial deverá executar as ações de resposta 
relativa à situação de emergência controlando o acesso a Portaria 
II. 

 
Imediato 

 

Controle e 
bloqueio de 

acesso. 

 

Coordenador do 

PAEBM 

Caso a Situação de Emergência Nível 1 esteja extinta ou 
controlada o Coordenador do PAEBM deverá declarar o 
encerramento de situação de emergência (APÊNDICE G.2), 
providenciando o preenchimento do protocolo de Declaração de 
Encerramento de Evento de Emergência e comunicar o órgão 
Público envolvido na notificação. Também deverá coordenar a 
elaboração do Relatório de Encerramento de Evento de 
Emergência (APÊNDICE G.4). 

 
 

Após 
controle da 
situação. 

 
 
Declaração do 
encerramento 
de situação de 
emergência. 

Coordenador do 

PAEBM 
Caso a Situação de Emergência Nível 1 não esteja extinta ou 
controlada, o Coordenador do PAEBM deverá acionar o Nível de 
Emergência 2. 

 
Imediato 

 
Acionamento do 

Nível de 
Emergência 2. 

https://appiancapitalbrazil-my.sharepoint.com/personal/samuel_silva_atlanticnickel_com/Documents/PAEBM%20-Março_2022/1.APÊNDICES/PAEBM%20-%20APÊNDICE%20G.pdf
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EMERGÊNCIA NÍVEL 2 

 

RESPONSÁVEL AÇÃO 
 

QUANDO 
 

      COMO 

 
 
Coordenador do 

PAEBM 

Deverá manter contato com o Gerente Geral, assim como as 
Equipes de Apoio de Emergência (Barragem, SSMA, Operação 
de Planta, Manutenção de Planta, Operação de Mina, RH / ADM 
– Logística e Patrimonial, Comunicação e Comunidade, 
Suprimentos e Jurídico) para que as ações corretivas 
correspondentes e respectivos apoios sejam providenciados. 

 
 

Imediato 

 
 

E-mail e/ou 
telefone. 

 
 
Gerente Geral 

Deverá manter acionada a Sala de Crise envolvendo as gerências 
de Barragem, SSMA, Operação de Planta, Manutenção de 
Planta, Operação de Mina, RH / ADM – Logística, Comunicação 
e Comunidade, Suprimentos e Jurídico para que as ações 
corretivas correspondentes sejam providenciadas. 

 
 

Imediato 

 
 

E-mail e/ou 
telefone. 

 
Coordenador do 

PAEBM 

O Coordenador do PAEBM deverá preencher o Formulário de 
Declaração de Início da Emergência 2 (APÊNDICE G.1) no 
SIGBM e também manter comunicação diária com ANM via SIGBM 
– Extrato de ISE. 

 
Imediato 

 
SIGBM 

 
Coordenador do 

PAEBM 

O Coordenador do PAEBM deverá manter a Equipe de 
Segurança de Barragem de prontidão (24 horas por dia) reportando 
a situação de campo a cada hora. 

 

Controle e 
bloqueio de 

acesso. 

 
E-mail, rádio 
e/ou telefone. 

Coordenador do 
PAEBM 

O Coordenador do PAEBM deverá manter contato com o 
consultor / projetista. 

 
Rotina 

 
E-mail e/ou 
telefone. 

 
Equipe da 
Patrimonial 

A equipe da Patrimonial deverá fechar o Acesso Principal nas 
proximidades da Portaria I por meio do Ponto de Bloqueio III e 
realizar a mesma ação na Portaria II com o Ponto de Bloqueio V. 

 

 
Imediato 

 

Controle e 
bloqueio de 

acesso. 

 
Equipe de 

Segurança do 
Trabalho 

A equipe de Segurança do Trabalho deverá fechar o Acesso 
Principal nas proximidades do Acesso II da barragem por meio do 
Ponto de Bloqueio I e realizar a mesma ação no Acesso da 
Peneira Grisley com o Ponto de Bloqueio II. 

 
 

Imediato 

 
 

Bloqueio de 
acesso. 

 

Equipe da 
Operação de 

Mina 

A equipe da Operação de Mina deverá fechar o acesso da Fase 
4 por meio do Ponto de Bloqueio IV. 

 
Imediato 

 
 

Bloqueio de 
acesso. 

 

Equipe de 
Segurança do 

Trabalho e 
Administração 

As equipes de Segurança do Trabalho e ADM – Logística, 
deverão direcionar todo o tráfego / logística do site da empresa pela 
Portaria II. 

 
Rotina 

 
 

Logística e 
controle do 

acesso 

 

Equipe de 
Brigada 

A equipe de Brigada deve se manter de prontidão nas principais 
frentes de apoio de acordo com o cenário de emergência. 

 
Rotina 

 
Prontidão nas 

frentes de apoio 

Equipe de 
Brigada, 

Segurança do 
trabalho e 

Operação de 
Mina. 

A equipe de Brigada em conjunto com a Operação de Mina e 
Segurança do Trabalho, devem prover a evacuação das 
residências pertencentes à Fazenda Boa Vista dos srs. Pedro Brás 
e Aurenita e também da Fazenda Bela Vista do sr. Edvaldo, ambas 
situadas na ZAS, propriamente nas proximidades do Dique Leste – 
Rio do Peixe (ANEXO C). 

 
 

Imediato 

 
 

Apoio e logística 

 

Equipe de 
Brigada, 

Patrimonial e 
Administração. 

A equipe de Brigada em conjunto com a Patrimonial e ADM – 
Transportes, devem prover a evacuação das residências 
pertencentes à Fazenda Diamantina dos irmãos Teixeira situadas 
na ZAS, propriamente nas proximidades do Rio de Contas sentido 
Tapirama (ANEXO C). 

 
 

Imediato 

 
 

Apoio e logística 

 
Equipe da 

Operação de 
Mina 

A equipe de Operação de Mina deverá paralisar a mina e destinar 
os equipamentos necessários para atuar na barragem e nas 
adjacências conforme necessidade. 

 
 

Imediato 

 
Apoio com 

equipamentos 
necessários. 

https://appiancapitalbrazil-my.sharepoint.com/personal/samuel_silva_atlanticnickel_com/Documents/PAEBM%20-Março_2022/1.APÊNDICES/PAEBM%20-%20APÊNDICE%20G.pdf
https://appiancapitalbrazil-my.sharepoint.com/personal/samuel_silva_atlanticnickel_com/Documents/PAEBM%20-Março_2022/2.ANEXOS/PAEBM%20-%20ANEXO%20C.pdf
https://appiancapitalbrazil-my.sharepoint.com/personal/samuel_silva_atlanticnickel_com/Documents/PAEBM%20-Março_2022/2.ANEXOS/PAEBM%20-%20ANEXO%20C.pdf
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EMERGÊNCIA NÍVEL 2 

 

RESPONSÁVEL AÇÃO 
 

QUANDO 
 

      COMO 

 

Operação e 
manutenção de 

Planta 

As equipes de Operação e Manutenção de Planta deverão 
intensificar a execução das ações de resposta relativa à Situação 
de Emergência 2 garantindo a continuidade do bombeamento e 
demais ações relacionadas com suas expertises. 

 
 

Imediato 

 

Intensificação 
no 

bombeamento e 
descargas.  

 

Coordenador do 
PAEBM 

O Coordenador do PAEBM deverá autorizar a continuação do 
reparo e a utilização dos recursos materiais (APÊNDICE E) e mão 
de obra solicitando recursos adicionais, caso sejam necessários. 

 
Imediato 

 
Comunicação 

com à gerência 

 

Equipe de 
Segurança de 

barragem 

A equipe de Barragem deverá assessorar as equipes nas ações 
de resposta relativas à Situação de Emergência 2. 

 
 

24 horas 

 
 

Apoio geral 

 

Equipe de 
Segurança de 

barragem 

A equipe de Barragem deverá manter o acompanhamento e 
registro das ações de reparo, manter as Inspeções de Segurança 
Especiais e emissão dos respectivos relatórios. 

 
24 horas 

Inspeções, 
monitoramento, 
reports a cada 1 

hora. 

 
Equipe de Meio 

Ambiente 

A equipe de Meio Ambiente deverá auxiliar os grupos envolvidos 
nas ações para mitigação e/ou minimizar novos impactos 
ambientais relativos à Situação de Emergência 2, manter o 
acompanhamento e registro das ações de reparo. 

 
Rotina 

Propondo ações 
de mitigação 
aos impactos 
ambientais 

 
Equipe de 

Suprimentos 

A equipe de Suprimentos deverá promover condições para 
aquisição e fornecimento de recursos para atendimento imediato 
da emergência, mediante solicitação do Coordenador do PAEBM. 

 
Imediato 

 

Aquisição e 
fornecimento de 

recursos 
 

Equipe de 
comunicação e 

comunidade 

A equipe de Comunicação e Comunidade deverá assessorar o 
Coordenador do PAEBM assim como demais setores nos aspectos 
de comunicação com à Defesa Civil Nacional, Estadual e Municipal, 
Prefeituras, Secretarias, Vizinhos, INEMA, IBAMA e ANM. 

 
 

Rotina 

 

Notas e 
comunicados 

oficiais 

 

Equipe de 
comunicação e 

comunidade 

A equipe de Comunicação e Comunidade deverá assessorar o 
Coordenador do PAEBM assim como demais setores nos aspectos 
de comunicação com à Defesa Civil Nacional, Estadual e Municipal, 
objetivando a evacuação preventiva da população inserida na ZAS. 

 
 

Rotina 

 

Notas e 
comunicados 

oficiais 

 
 

Departamento 
Jurídico 

O Jurídico deverá assessorar o Coordenador do PAEBM, nos 
assuntos jurídicos quanto aos aspectos legais e de vulnerabilidade 
da Atlantic Nickel relacionados a situações de emergência Nível 2, 
incluindo assessoria quanto a comunicação institucional. 

 
 

Rotina 

 

 
Procedimentos 

legais 

 
Público interno 

As demais equipes deverão manter-se em alerta e providenciar os 
recursos necessários para possível atendimento do cenário de 
emergência Nível 3, caso a situação saia do controle do 
empreendedor. 

 
Rotina 

 
Alerta e 

prontidão 

 
 
Coordenador do 

PAEBM 

Caso a Situação de Emergência Nível 2 esteja extinta ou 
controlada o Coordenador do PAEBM deverá declarar o 
encerramento de situação de emergência (APÊNDICE G.2), 
providenciando o preenchimento do protocolo de Declaração de 
Encerramento de Evento de Emergência e comunicar o órgão 
Público envolvido na notificação. Também deverá coordenar a 
elaboração do Relatório de Encerramento de Evento de 
Emergência (APÊNDICE G.4). 

 
 
 

Imediato 

 

 
Coordenador do 

PAEBM 

Caso a Situação de Emergência Nível 2 não esteja extinta ou 
controlada, o Coordenador do PAEBM deverá acionar o Nível de 
Emergência 3. 

 
Imediato 

 

Acionamento do 
Nível de 

Emergência 3. 

 

https://appiancapitalbrazil-my.sharepoint.com/personal/samuel_silva_atlanticnickel_com/Documents/PAEBM%20-Março_2022/1.APÊNDICES/PAEBM%20-%20APÊNDICE%20E.pdf
https://appiancapitalbrazil-my.sharepoint.com/personal/samuel_silva_atlanticnickel_com/Documents/PAEBM%20-Março_2022/1.APÊNDICES/PAEBM%20-%20APÊNDICE%20G.pdf
https://appiancapitalbrazil-my.sharepoint.com/personal/samuel_silva_atlanticnickel_com/Documents/PAEBM%20-Março_2022/1.APÊNDICES/PAEBM%20-%20APÊNDICE%20G.pdf
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EMERGÊNCIA NÍVEL 3 

RESPONSÁVEL 
AÇÃO 

QUANDO COMO 

 
 

Coordenador do 
PAEBM 

O Coordenador do PAEBM deverá através da “Faixa 5” do rádio, 
comunicar a Sala de Controle sobre a situação solicitando / 
autorizando o acionamento do sistema de alerta “sirenes” que deve 
alertar a população presente na área de autossalvamento, assim 
como, com a ajuda da Comunicação, realizar a notificação 
complementar por telefone com os principais contatos listados nos 
APÊNDICES A e C.  

 
Ratificado a 
classificação 
para o Nível 

de 
Emergência 

3 

 
Através da 

“Faixa 5” do 
rádio 

 
Sala de Controle A Sala de Controle, mediante a solicitação / autorização do 

Coordenador do PAEBM, deve imediatamente acionar o sistema 
de alerta “sirenes”. 

Mediante a 
solicitação / 

do 
Coordenador 
do PAEBM 

 
 

Acionamento 
das Sirenes 

 
 
 
Coordenador do 

PAEBM 

O Coordenador do PAEBM deverá manter contato com o Gerente 
Geral, assim como as Equipes de Apoio de Emergência 
(Barragem, SSMA, Operação de Planta, Manutenção de Planta, 
Operação de Mina, RH / ADM – Logística e Patrimonial, 
Comunicação e Comunidade, Suprimentos e Jurídico) para que 
as ações corretivas correspondentes e respectivos apoios sejam 
providenciados. 

 
 
 

Rotina 

 
 

Reuniões, 
Telefone, rádio 

E-mail. 

 
 
 

Gerente Geral 

O Gerente Geral deverá manter acionada a Sala de Crise 
envolvendo as gerências de Barragem, SSMA, Operação de 
Planta, Manutenção de Planta, Operação de Mina, RH / ADM – 
Logística, Comunicação e Comunidade, Suprimentos e 
Jurídico para que as ações corretivas correspondentes sejam 
providenciadas. 

 
 
 

Rotina 

 
 

Reuniões, 
telefone, e-mail. 

 
Coordenador do 

PAEBM 

O Coordenador do PAEBM deverá manter contato com o 
consultor / projetista. 

 
Rotina 

 
E-mail e/ou 

telefone. 

‘ 

Coordenador do 
PAEBM e a 
Equipe de 

Segurança da 
Barragem 

O Coordenador do PAEBM e a Equipe de Segurança da 
Barragem deverão acompanhar a evolução da situação tanto na 
barragem como nas áreas afetadas, devendo fornecer ao órgão 
público com função de defesa civil e de fiscalização, atualizações 
periódicas das informações relativas à situação das estruturas 
remanescentes, bem como para propor ações de mitigação e/ou 
solicitar apoio de consultores externos. 

 
 
 

24 horas 

 
 
 

Inspeções, 
monitoramento 

 
Coordenador do 

PAEBM 

O Coordenador do PAEBM deverá preencher o Formulário de 
Declaração de Início da Emergência 3 (APÊNDICE G.1) no 
SIGBM e também manter comunicação diária com ANM via SIGBM 
– Extrato de ISE.  

 
 

Imediato 

 
 

SIGBM 

 
Coordenador do 

PAEBM 

O Coordenador do PAEBM deverá se colocar à disposição da 
Defesa Civil Municipal, Estadual e Nacional através do número do 
telefone constante na SEÇÃO I, ITEM I.1 no início desse 
documento ou no APÊNDICE C. 

 
 

24 horas 

  
Colocar-se à 
disposição 

 

Equipe de 
comunicação e 

comunidade 
 

O grupo de Comunicação deverá assessorar o Coordenador do 
PAEBM nos aspectos de comunicação Institucional relativas à 
emergência Nível 3. 

 
 

Rotina 

 
Assessoria em 
comunicação 

https://appiancapitalbrazil-my.sharepoint.com/personal/samuel_silva_atlanticnickel_com/Documents/PAEBM%20-Março_2022/1.APÊNDICES/PAEBM%20-%20APÊNDICE%20A.pdf
https://appiancapitalbrazil-my.sharepoint.com/personal/samuel_silva_atlanticnickel_com/Documents/PAEBM%20-Março_2022/1.APÊNDICES/PAEBM%20-%20APÊNDICE%20C.pdf
https://appiancapitalbrazil-my.sharepoint.com/personal/samuel_silva_atlanticnickel_com/Documents/PAEBM%20-Março_2022/1.APÊNDICES/PAEBM%20-%20APÊNDICE%20G.pdf
https://appiancapitalbrazil-my.sharepoint.com/personal/samuel_silva_atlanticnickel_com/Documents/PAEBM%20-Março_2022/1.APÊNDICES/PAEBM%20-%20APÊNDICE%20C.pdf
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EMERGÊNCIA NÍVEL 3 

RESPONSÁVEL 
AÇÃO 

QUANDO COMO 

 
 

Equipe da 
Patrimonial 

A equipe de Segurança Patrimonial deverá manter os bloqueios 
das vias e saídas de veículos internas ao empreendimento e 
controlar a entrada e a movimentação de pessoas e veículos na 
área da ocorrência. Adicionalmente, deverá apoiar o Coordenador 
do PAEBM o contato com as entidades de segurança pública. 

 
 

24 horas 

 
Bloqueio e 

controle de vias 
e acessos 

 

 

Equipe de Meio 
Ambiente 

A equipe de Meio Ambiente deverá apoiar as avaliações dos 
impactos ambientais ocorridos nas áreas afetadas e manter-se de 
disponível para apoiar a proposição de medidas de mitigação. 

 
Rotina 

Propondo ações 
de mitigação 
aos impactos 
ambientais 

 

Equipe de 
Suprimentos 

A equipe de Suprimentos deverá promover condições para 
aquisição e fornecimento de recursos para atendimento imediato 
da emergência, mediante solicitação do Coordenador do PAEBM. 

 
Imediato 

 

Aquisição e 
fornecimento de 

recursos 

 
Departamento 

Jurídico 

O Jurídico deverá assessorar o Coordenador do PAEBM, nos 
assuntos jurídicos quanto aos aspectos legais e de vulnerabilidade 
da Atlantic Nickel relacionados a situações de Emergência Nível 
3, incluindo assessoria quanto a comunicação institucional. 

 
Rotina 

 
Procedimentos 

legais 

Equipe de 
Saúde A equipe de Saúde deverá auxiliar no atendimento à emergência. 

 
Imediato 

 

Atendimento as 
vítimas 

 

Equipes de 
Saúde, 

comunicação e 
RH 

As equipes de Saúde, Comunicação e Recursos Humanos 
deverão manter contato com clínicas / hospitais locais e regionais 
para receberem possíveis acidentados e dar assistência aos 
envolvidos e seus familiares. 

 
 

Rotina 

 
 

Ligações 

 

Equipe de 
brigada, e todos 

os setores 
internos da 

Atlantic Nickel. 

A equipe de Brigada, em conjunto com as equipes de Barragem, 
SSMA, Operação de Planta, Manutenção de Planta, Operação 
de Mina, RH / ADM – Logística e Patrimonial, Comunicação e 
Comunidade, Suprimentos e Jurídico), deverão providenciar 
recursos logísticos para auxiliar a retirada das pessoas dos pontos 
de encontro e levá-los para os devidos pontos de acolhimento. 

 
 
 

Imediato 

 
Deverão 

providenciar 
recursos 
logísticos 

 

Equipe de 
brigada, e todos 

os setores 
internos da 

Atlantic Nickel. 

A equipe de Brigada, em conjunto com as equipes de Barragem, 
SSMA, Operação de Planta, Manutenção de Planta, Operação 
de Mina, RH / ADM – Logística e Patrimonial,), deverão 
providenciar recursos logísticos relativos a pessoal, abrigo, 
veículos, equipamentos e materiais necessários ao apoio e resgate 
nas áreas afetadas. 

 
 
 

Imediato 

 
Deverão 

providenciar 
recursos 
logísticos 

 
Todas as áreas As demais equipes deverão prosseguir mobilizada provendo os 

recursos necessários para atendimento do cenário de Emergência 
Nível 3. 

 
Rotina 

Provendo os 
recursos 

necessários 

 
 

 
Coordenador do 

PAEBM 

Quando a situação de Emergência Nível 3 estiver extinta ou 
controlada o Coordenador do PAEBM deverá declarar o 
encerramento de situação de emergência (APÊNDICE G.2), 
providenciando o preenchimento do protocolo de Declaração de 
Encerramento de Evento de Emergência e comunicar o órgão 
Público envolvido na notificação. Também deverá coordenar a 
elaboração do Relatório de Encerramento de Evento de 
Emergência (APÊNDICE G.4). 

 

Quando a 
situação de 
Emergência 

Nível 3 
esteja 

extinta ou 
controlada 

 

Preenchimento 
do protocolo de 
Declaração de 
Encerramento 
de Evento de 
Emergência.  

 

 

https://appiancapitalbrazil-my.sharepoint.com/personal/samuel_silva_atlanticnickel_com/Documents/PAEBM%20-Março_2022/1.APÊNDICES/PAEBM%20-%20APÊNDICE%20G.pdf
https://appiancapitalbrazil-my.sharepoint.com/personal/samuel_silva_atlanticnickel_com/Documents/PAEBM%20-Março_2022/1.APÊNDICES/PAEBM%20-%20APÊNDICE%20G.pdf
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(Inciso XI do Art. 12 da Lei 12.334 de 2010 alterada pela Lei 14.066 de 2020) 
 
O Plano de Comunicação visa à estruturação do processo de comunicação com os públicos de relacionamento 

de forma contínua, quando da instalação da situação de emergência. O propósito do plano é dar subsídios para 

a sistematização de procedimentos e garantir o alinhamento e definição dos melhores canais de comunicação 

para que as informações possam chegar aos públicos corretos no momento adequado e com a mensagem 

pertinente. 

 

O Plano de Comunicação deve: 

• Manter os públicos interno e externo informados sobre as ações relacionadas à Barragem Santa Rita, 

localizada no município de Itagibá, no estado da Bahia; 

• Criar um fluxo de comunicação para situações de emergência; 

• Criar os meios necessários para responder à totalidade das solicitações de informações e de 

questionamentos enviados através dos instrumentos de comunicação implantados. 

 

São diretrizes do plano: 

• ANTECIPAÇÃO às necessidades de informação dos poderes públicos e comunidades sobre as ações 

educativas, preventivas, emergenciais e de contingência; 

• AGILIDADE na execução das ações previstas para os diversos níveis e fases deste Plano, 

• TRANSPARÊNCIA para comunicar as ações relacionadas à situação de emergência; 

• ABRANGÊNCIA para cobrir as diversas partes interessadas; 

• UNIDADE na comunicação, para evitar mal-entendidos ou provocar ruídos. 

 

Estão incluídos como partes interessadas para a comunicação deste plano de emergência os públicos internos 

e externos os grupos explicitados nos APÊNDICES A.1, A.2 e A.3.  

 

Para informar e orientar os públicos internos e externos da empresa em relação à segurança e emergência de 

barragens, a Comunicação está organizada em três fases, conforme Quadro 8 e itens subsequentes. 

 
Quadro 8: Fases de Comunicação. 

Fase Descrição 

FASE 1 
Comunicação Preventiva e 

Preparatória 

Etapa do processo de comunicação com foco nas informações relacionadas aos 
procedimentos do PAEBM da Barragem Santa Rita, com o objetivo de fornecer 
orientações sobre como os empregados e o público diretamente afetado devem agir 
frente a eventos adversos, com base em cenários de riscos hipotéticos relacionados à 
Barragem. 
Esta fase é importante para reforçar o sentimento de segurança e confiança nos públicos 
internos e externos, por meio de um maior conhecimento sobre a barragem e a gestão 
da sua estrutura e funcionamento. A capacitação e o exercício também poderão 
contribuir para melhorar as condições de reação à emergência e para aumentar a 
confiança. 
 

https://appiancapitalbrazil-my.sharepoint.com/personal/samuel_silva_atlanticnickel_com/Documents/PAEBM%20-Março_2022/1.APÊNDICES/PAEBM%20-%20APÊNDICE%20A.pdf
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Fase Descrição 

FASE 2 
Comunicação de 

Emergência 

Etapa do processo de comunicação das ações a serem adotadas no caso da situação 
de emergência instalada (Nível 1 ou 2) ou iminente (Nível 3) com os empregados, 
públicos localizados ou afetados na área de autossalvamento e órgãos públicos, 
conforme fluxograma de notificação da situação de emergência no PAEBM da Barragem 
Santa Rita. 
A utilização de um sistema de comunicação de emergência previamente definido 
contribui para a redução de ruídos e para aumentar a velocidade e qualidade do 
atendimento à emergência. 

FASE 3 
Comunicação de 

Contingência 

Etapa do processo de comunicação após a ocorrência da situação de emergência, com 
os empregados, públicos localizados em áreas afetadas, porém fora da área de 
autossalvamento, e demais públicos de relacionamento. A utilização de um sistema de 
comunicação de contingência previamente definido contribui para a redução de ruídos 
e para aumentar a velocidade e qualidade do atendimento à emergência. 

Fonte: Atlantic Nickel, 2022. 

 

IV.1  Fase 1 – Comunicação Preventiva e Preparatória 

Uma das partes importantes da comunicação preventiva e preparatória, são as realizações periódicas dos 

exercícios e treinamentos expositivos internos e externos, além de Seminários Orientativos com a participação 

da população potencialmente afetada, além dos órgãos públicos e de defesa civil. A Atlantic Nickel, tem 

responsabilidade legal de promover essas ações com a participação de equipe externa contratada. 

  

O objetivo do Seminário Orientativo é a exposição do mapa de inundação, envolvendo participantes internos e 

externos visando a discussão dos procedimentos para ações em situação de emergências. 

 

O Plano de Comunicação deve contar com uma fase inicial de prevenção e preparação para situação de 

emergências visando a preparação dos públicos interno e externo para as respostas aos eventos de emergência 

com maior eficácia minimizando perdas de recursos materiais e humanos.  O detalhamento das ações e meios 

atribuídos a cada agente  na Fase 1 do Plano de comunicação, constam no (APÊNDICE J) deste documento. 

 

IV.2   Fase 2 – Comunicação de Emergência 

A Fase 2 do Plano de Comunicação descreve o processo de contato entre o público envolvido em situações de 

emergência, seja ela de Nível 1, 2 ou 3. Para demonstrar de forma detalhada os processos de comunicação a 

serem executados para atendimento às emergências da Barragem Santa Rita, os agentes a serem notificados 

em cada nível de emergência é dividido em Fluxogramas de Notificação. 

 

IV.2.1  Fluxograma de Comunicação 

O Fluxograma de Comunicação tem o objetivo de demonstrar o processo de tomada de decisão numa situação 

de emergência de modo a contribuir para minimizar os possíveis danos e agilizar as ações de resposta. 

 

https://appiancapitalbrazil-my.sharepoint.com/personal/samuel_silva_atlanticnickel_com/Documents/PAEBM%20-Março_2022/1.APÊNDICES/PAEBM%20-%20APÊNDICE%20J.pdf
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Este fluxograma reúne um conjunto de procedimentos que envolvem a comunicação estabelecida entre os 

agentes internos da empresa, responsáveis pela segurança da barragem, e de autoridades no ambiente externo, 

representados pelos organismos da defesa civil municipal, estadual e nacional e demais autoridades públicas 

competentes. Os Fluxogramas de Comunicação estão contidos no (APÊNDICE A) deste documento. 

 

Adicionalmente, as ações esperadas e os meios de atuação para a realização das atribuições de cada 

componente do público envolvido em emergências são detalhados no Quadro 9. 

 
Quadro 9: Esquema de Comunicação em Caso de Emergência Nível 3. 

PÚBLICO INTERNO 

PÚBLICO AÇÕES MEIOS 

Empregados e terceiros que atuem na 
Barragem Santa Rita e na Área de 
Autossalvamento (operação, 
manutenção e brigadista) Informação conforme procedimentos 

de NE-3 previstos no item III.4 – Ações 
Esperadas para cada Nível de 
Emergência 
 
COMUNICAÇÃO DA SITUAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA NE-3 

Comunicação Direta, pelas lideranças 
envolvidas 
Comunicação Direta (via rádio 
comunicador, telefone). 
Alerta pelo Sistema de Notificação de 
Emergência (sonoro, com sirene e 
voz e visual, com o uso de luzes) 
Avaliar a utilização de aplicativo 
específico para situação de 
emergência. 

Empregados e terceiros atuando na 
Barragem Santa Rita e na Área de 
Autossalvamento 

Demais empregados e terceiros da 
Atlantic Nickel 

Áreas Corporativas de Comunicação e 
Meio Ambiente 

PÚBLICO EXTERNO 

PÚBLICO AÇÕES MEIOS 

Defesa Civil Municipal; Coordenadoria 
Estadual de Defesa Civil do Estado da 
Bahia(CEDEC/BA); Secretaria Nacional 
de Proteção e Defesa Civil (SEDEC); 
Prefeitura Municipal de Itagibá; 
Secretarias Municipais de Ipiaú, Itagibá, 
Barra do Rocha, Gongogi, Ubatã, 
Ibirapitanga e Ubaitaba; Corpo de 
Bombeiros de Jequié; Hospital Geral de 
Ipiaú; Polícia Militar e SAMU de Ipiaú. 

Paralelamente aos procedimentos 
técnicos de notificação a esses 
órgãos, previstos no PAEBM, serão 
feitos contatos por lideranças 
institucionais da empresa, com os 
dirigentes e governantes de cada um, 
já devidamente identificados na Matriz 
de Partes Interessadas. 

Contatos telefônicos realizados por 
lideranças da empresa 

Comunicação à Prefeitura de Itagibá, 
Gongogi, Barra do Rocha e Ipiaú 
sobre necessidade de interrupção de 
estradas locais. 

Moradores na Zona de Autossalvamento 

EVACUAÇÃO IMEDIATA NA ZAS 

Utilizar rádios locais e aplicativos de 
mensagens de celular e aplicativo 
específico de emergência. 

Alerta pelo Sistema de Notificação de 
Emergência (sonoro, com sirene e 
voz e visual, com o uso de luzes) 

Comunicação de esclarecimento para 
usuários nos pontos de interrupção de 
tráfego instalados nos limites da ZAS. 

Comunicação presencial, por 
operadores previamente capacitados 
nos pontos de interrupção de tráfego 

https://appiancapitalbrazil-my.sharepoint.com/personal/samuel_silva_atlanticnickel_com/Documents/PAEBM%20-Março_2022/1.APÊNDICES/PAEBM%20-%20APÊNDICE%20A.pdf
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PÚBLICO EXTERNO 

PÚBLICO AÇÕES MEIOS 

Moradores além da Zona de 
Inundação 

Transmissão da mensagem de alerta 

Utilizar rádios locais e 
aplicativos de mensagens de 
celular e aplicativo específico 
de emergência. 

Imprensa 

Comunicar a imprensa local e regional sobre a 
emergência e informações sobre a evacuação, além 
de informações úteis e recomendações para as 
pessoas nas áreas atingidas. 

Envio de releases e contato 
direto da área de Comunicação 
com os jornalistas 

Definir horários para emissão de boletins com novas 
informações. 

Publicação de aviso no site da 
empresa, na área destinada à 
imprensa. 

Estabelecer datas e horários para entrevistas 
coletivas. 

Envio de comunicado e 
credenciamento pelo site 

Monitorar a cobertura dos veículos e redes sociais. 
Monitoramento por empresa 
especializada, com emissão de 
relatórios diários 

Público externo em geral 
Informações sobre a gestão de barragem e 
procedimentos para situações de emergência 

Canal direto com a população 
(telefone tipo 0800 e fale 
conosco especial sobre o 
assunto no site) 

 

 

IV.3  Fase 3 – Comunicação de Contingência 

O sistema de comunicação de contingência, que é aquele que ocorre após a ocorrência da situação de 

emergência, com os públicos localizados em áreas afetadas prevê: 

 

• Comunicação Interna: Informes para grandes grupos ou áreas; 

• Comunicação direta com prefeituras e demais órgãos do poder público da área impactada; 

• Briefings com a mídia (até 2 por dia) / Sala de Imprensa montada em local de fácil acesso; 

• Informação permanente do andamento da atenção à emergência, por meio de atualização no site da 

Atlantic Nickel; 

• Comunicação com ribeirinhos, funcionando como pontos de contato para a organização de encontros de 

informação; 

• Informes pagos, na mídia quando necessário, para veiculação de mensagens diretas para a população. 

Informes podem ser gerados, nas mídias local, regional e nacional, conforme o objetivo; 

• Equipe de comunicação nas comunidades afetadas, juntando-se às equipes de atenção à emergência, 

para apoiar o entendimento das partes interessadas. 
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SEÇÃO V – RESPONSABILIDADES GERAIS NO 

PAEBM 
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(Inciso V do Art. 12 da Lei 12.334 de 2010 alterada pela Lei 14.066 de 2020) 

 

As atuações no PAEBM estão divididas em dois níveis: o primeiro interno e o segundo externo. O interno, cuja 

atuação será exercida por funcionários da Atlantic Nickel, que têm como responsabilidade a detecção, avaliação 

e classificação da emergência, bem como a tomada de decisão, o alerta à população da zona de 

autossalvamento e aos agentes externos.  

 

No segundo nível, atuam os agentes externos (autoridades e órgãos públicos) que têm como responsabilidade 

a emissão de alertas de evacuação às populações potencialmente afetadas a jusante da barragem. 

 

Os órgãos e autoridades públicas, já possuem a responsabilidade formal de atuar durante a ocorrência de 

situações de emergência nos municípios, através da ação coordenada entre estes nas diferentes esferas 

(municipal, estadual e/ou federal). A ruptura ou a potencial ruptura de uma barragem, por constituir uma situação 

de emergência de grande impacto, deve inserir-se na sistemática já estabelecida pelos órgãos da Administração 

Pública para a mitigação dos efeitos das situações de emergência em geral. 

 

A Atlantic Nickel deverá submeter-se a essa sistemática, devendo com eles contribuir, além de supri-los, 

permanentemente de informações atualizadas relativas à barragem, acompanhando a atuação destes órgãos 

externos. Neste sentido, uma cópia física do PAEBM da Barragem Santa Rita, deverá ser disponibilizada às 

autoridades e órgãos públicos competentes (APÊNDICE F), sendo o empreendedor responsável pela atualização 

deste documento.  

 

As responsabilidades do PAEBM estão distribuídas pelos diversos setores internos da Atlantic Nickel e também 

o organismo da defesa civil municipal, estadual e nacional. A distribuição dessas responsabilidades está contida 

no (APÊNDICE B) deste documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://appiancapitalbrazil-my.sharepoint.com/personal/samuel_silva_atlanticnickel_com/Documents/PAEBM%20-Março_2022/1.APÊNDICES/PAEBM%20-%20APÊNDICE%20F.pdf
https://appiancapitalbrazil-my.sharepoint.com/personal/samuel_silva_atlanticnickel_com/Documents/PAEBM%20-Março_2022/1.APÊNDICES/PAEBM%20-%20APÊNDICE%20B.pdf
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SEÇÃO VI – CENÁRIOS DE RUPTURA HIPOTÉTICA 

– DAM BREAK 
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VI.1  Introdução 

A empresa Wood PLC (Wood) foi contratada pela Atlantic Nickel para desenvolver o projeto detalhando a 

Instalação de Armazenamento de Rejeitos (TSF) para a mina Santa Rita e a Elaboração dos Estudos Hipotéticos 

de Ruptura da Barragem para a Fase LOM (vida útil 2009 - 2029), com a geração das manchas de inundação, 

em conformidade com a Resolução ANM nº 95/2022.  

 

Em atendimento a Resolução ANM nº 95/2022, o estudo foi validado pela empresa Synergia, conforme o 

Relatório de Avaliação dos Estudos de Dam Break – 1898-SY-A-RT-G00-001-R0B, encontra-se a disposição no 

empreendimento e no Plano de Segurança de barragem (PSB) – Volume V. 

 

A seguir, são apresentadas algumas das premissas adotadas pela Wood na elaboração do Estudo de Dam 

Break. Vale lembrar que, o estudo detalhado Projeto Nº P00216, estar à disposição no (PSB) – Volume V. 

 

VI.2 Extensão do Estudo 

A análise da ruptura hipotética da barragem inclui um trecho de aproximadamente 38 km (até a Barragem do 

Funil), no Rio de Contas, localizado a jusante da TSF Santa Rita, conforme mostra a Figura 5. 

 

Figura 5: Extensão do Estudo ao longo do Rio de Contas 

  
Fonte: Wood, 2021. 
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VI.2.1 Critérios de Projeto 

Os parâmetros e critérios de projeto utilizados para a análise da ruptura hipotética da barragem são apresentados 

na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Critérios de Projeto – Avaliação de Ruptura de Barragem. 

 

Nota: 
(1) Ensaios de rejeitos desenvolvidos como parte do estudo detalhado de engenharia para as Fases 1 e 2. 
(2) Definido pela a Wood e a AN com base em casos históricos descritos por Rico et al (2008) e Concha Larrauri, P & Lall, U. (2018). 

 
 
VI.2.2 Volumes De Ruptura Modelados 

Para a avaliação de ruptura de barragem da TSF Santa Rita foram consideradas as condições de 

armazenamento máximas apresentadas na Tabela 4: 
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Tabela 4: Condições de Armazenamento Máximo. 

 
Fonte: Wood, 2021. 
 

Foi considerado que 35% do volume total de rejeitos seja liberado junto com toda a água da lagoa de operações, 

no caso de cenário de dia seco, e liberação da lagoa de operação mais PMF, no cenário de dia chuvoso, 

juntamente com o volume do maciço que rompeu, com base na geometria da brecha de ruptura. 

 

VI.2.3 Parâmetros de Ruptura Hipotética de Barragem 

Os parâmetros de ruptura hipotética da barragem considerados são apresentados na Tabela 5. 

 

Tabela 5: Parâmetros de Ruptura Hipotética de Barragem. 

 
Fonte: Wood, 2021. 
 

 
VI.3 Análise de Resultados  

A regulamentação brasileira, expressa na Resolução ANM nº 95/2022, recomenda a discriminação das áreas 

afetadas nas duas zonas, descritas a seguir: 

 

• ZAS: Zona de Autossalvamento: zona de inundação a jusante da barragem onde os avisos à população 

são da responsabilidade do empreendedor (ATN), por não haver tempo suficiente para as autoridades 

competentes intervirem em situações de emergência, sendo delimitada considerando-se a distância 

correspondente ao tempo de chegada da onda de inundação igual a trinta minutos ou 10 km na direção 

a jusante; 

• ZSS: Zona de Segurança Secundária: área de inundação restante não definida como ZAS. 

 

(Inciso VIII do Art. 12 da Lei 12.334 de 2010 alterada pela Lei 14.066 de 2020) 
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A modelagem forneceu mapas de inundação com resultados de profundidades máximas de inundação (ver 

Anexo A) e velocidades máximas (ver Anexo B). 

 

VI.3.1 Resultados do Cenário de dia Chuvoso 

Para a comunidade de Tapirama, localizada a 8,5 km a jusante da TSF Santa Rita, o pico de vazão é estimado 

em aproximadamente 4 horas e 41 minutos após o início do rompimento da barragem. A onda de inundação 

começa a chegar aproximadamente 1 hora e 52 minutos após o início do rompimento da barragem, com a 

profundidade da cheia aumentando nas próximas horas. A profundidade máxima do caudal no centro do rio de 

Contas ultrapassa os 6 metros, pondo em risco partes substanciais da comunidade, especialmente estruturas 

localizadas na margem direita do rio dentro da zona de inundação (Figura 6).  

Com base na avaliação de ruptura hipotética da barragem, Tapirama é considerada dentro da Zona de 

Autossalvamento (ZAS) de acordo com a Agência Nacional de Mineração do Brasil (ANM, 2017). 

 

Figura 6: Mapa de Inundação de Tapirama - (O mapa completo é apresentado no ANEXO A). 

Fonte: Wood, 2021. 
 
Para a comunidade de Barra do Rocha, localizada 17,5 km a jusante da TSF Santa Rita, o pico de vazão é 

estimado para chegar aproximadamente 11 horas e 20 minutos após o início do rompimento da barragem. A 

https://appiancapitalbrazil-my.sharepoint.com/personal/samuel_silva_atlanticnickel_com/Documents/PAEBM%20-Março_2022/2.ANEXOS/PAEBM%20-%20ANEXO%20A.pdf
https://appiancapitalbrazil-my.sharepoint.com/personal/samuel_silva_atlanticnickel_com/Documents/PAEBM%20-Março_2022/2.ANEXOS/PAEBM%20-%20ANEXO%20B.pdf
https://appiancapitalbrazil-my.sharepoint.com/personal/samuel_silva_atlanticnickel_com/Documents/PAEBM%20-Março_2022/2.ANEXOS/PAEBM%20-%20ANEXO%20A.pdf
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onda de inundação começa a chegar aproximadamente 7 horas e 21 minutos após o início do rompimento da 

barragem, com a profundidade da inundação aumentando nas próximas horas. A profundidade máxima do caudal 

no centro do rio de Contas ultrapassa os 6 metros, pondo uma parte importante da comunidade em risco dentro 

da zona de inundação. O mapa de inundação é mostrado na Figura 7. 

 

Com base na avaliação de ruptura hipotética da barragem, Barra do Rocha é considerada dentro da Zona de 

Segurança Secundária (ZSS) de acordo com a Agência Nacional de Mineração do Brasil (ANM, 2017). 

 

Figura 7: Mapa de Inundação de Barra do Rocha - (O mapa completo é apresentado no ANEXO A). 

Fonte: Wood, 2021. 
 

Para a comunidade de Ubatã, localizada a 30 km a jusante da TSF Santa Rita, o pico de vazão é estimado em 

aproximadamente 17 horas e 53 minutos após o início do rompimento da barragem. A onda de inundação começa 

a chegar aproximadamente 13 horas e 55 minutos após o início do rompimento da barragem, com sua 

profundidade aumentando nas próximas horas. A profundidade máxima da enchente no centro do rio de Contas 

ultrapassa os 3 metros, pondo em risco um pequeno trecho da comunidade, principalmente as estruturas 

https://appiancapitalbrazil-my.sharepoint.com/personal/samuel_silva_atlanticnickel_com/Documents/PAEBM%20-Março_2022/2.ANEXOS/PAEBM%20-%20ANEXO%20A.pdf
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localizadas na margem esquerda do rio. Uma grande parte da comunidade e várias casas estão dentro da zona 

de inundação. O mapa de inundação é mostrado na Figura 8. 

Com base na avaliação de ruptura hipotética da barragem, Ubatã está dentro da Zona de Segurança Secundária 

(ZSS), de acordo com a Agência Nacional de Mineração do Brasil (ANM, 2017). 

 

Figura 8: Mapa de Inundação de Ubatã - (O mapa completo é apresentado no ANEXO A). 

Fonte: Wood, 2021. 
 

VI.3.2 Resumo dos Resultados 

Essa ruptura hipotética da barragem gerou um lançamento de 23,23 Mm³, que representa 35% do volume total 

de rejeitos, volume da lagoa de rejeitos, volume de ruptura e volume de PMP. A modelagem hidrodinâmica do 

evento de dia chuvoso resultou em uma área alagada de 25,85 km² no território a 38 km a jusante (barragem de 

Funil). 

 

A Tabela 6 apresenta o resumo da avaliação da ruptura hipotética da barragem. Onde conclui-se que a 

comunidade Tapirama é identificada como zona ZAS e as comunidades de Barra do Rocha e Ubatã como zonas 

ZSS.  

https://appiancapitalbrazil-my.sharepoint.com/personal/samuel_silva_atlanticnickel_com/Documents/PAEBM%20-Março_2022/2.ANEXOS/PAEBM%20-%20ANEXO%20A.pdf
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Tabela 6: Resumo dos Resultados. 

 
Fonte: Wood, 2021. 
 

VI.4 Verificação da Capacidade de Armazenagem da Barragem do Funil 

A Atlantic Nickel solicitou que a Wood limitasse o modelo a jusante na Barragem do Funil. Com base nessa 

solicitação, foi realizada uma avaliação para verificação com base no Plano de Segurança da Barragem do Funil, 

da Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF, 2019).  

 

As vazões máximas que chegam ao reservatório da barragem de Funil como resultado do rompimento da 

barragem de Santa Rita são de 74,08 m³/s para o cenário de dia chuvoso e 52,1 m3/s para o cenário de dia seco. 

 

Essas são vazões adicionais muito pequenas em comparação com o evento de inundação de projeto para a 

barragem do Funil, de 4.000 m³/s no cenário de Dia Chuvoso e 3.916 m³/s no cenário de Dia Seco. No cenário 

de Dia Chuvoso, o efeito do rompimento hipotético da barragem de Santa Rita na Barragem do Funil será um 

aumento de 5,6 cm na elevação da água e um aumento de 74,08 m³/s na vazão defluente da barragem. No 

entanto a barragem do Funil terá uma borda livre remanescente de 1,44 m. 

 

Conclui-se, portanto, que o efeito de uma ruptura da Barragem Santa Rita, para o cenário de dia chuvoso, será 

mínimo na Barragem do Funil. No entanto, os operadores da Barragem do Funil devem ser alertados 

imediatamente se ocorrer um rompimento da Barragem Santa Rita. 
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SEÇÃO VII – CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

POTENCIALMENTE AFETADA 
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VII.1 Zoneamento de Risco 

O zoneamento do risco é a divisão do território potencialmente atingido em áreas classificadas segundo o risco 

envolvido, a magnitude do dano, a vulnerabilidade e os tempos de alerta envolvidos. Para definir o zoneamento 

de risco foram utilizados os quatro principais parâmetros fornecidos pelo estudo de propagação: 
 

• Tempo de chegada da onda de cheia;  

• Distância da barragem; 

• Profundidade da lâmina de água e; 

• Velocidades do fluxo. 
 

VII.1.1 Zona de Autossalvamento e Zona de Salvamento Secundário 

A Resolução ANM nº 95/2022, define a zona de autossalvamento como a região localizada à jusante da barragem 

em que se considera que os avisos de alerta à população são da responsabilidade do empreendedor, por não 

haver tempo suficiente para uma intervenção das autoridades competentes em situação de emergência, 

devendo-se adotar a maior das seguintes distâncias para a sua delimitação: a distância que corresponde a um 

tempo de chegada da onda de inundação igual a trinta minutos ou 10km. A zona de salvamento secundário, 

também segundo a Resolução ANM nº 95/2022, é a região constante do mapa de inundação, não definida como 

ZAS, mas sim como ZSS – Zona de Salvamento Secundário que consiste na região impactada pela ruptura da 

barragem fora da ZAS, ambas podendo ser identificadas na (Figura 9). 

 

Nesse contexto, a ZAS e ZSS correspondem um total de 38km, desde a Barragem Santa Rita até a Barragem 

do Funil. Ao longo desse trecho, todas as fazendas nas proximidades do Rio de Contas e comunidades 

ribeirinhas localizadas a partir de Canoa Virada nos municípios de Ipiaú e Itagibá, passando pelos municípios de 

Barra do Rocha, Ubatã, Ubaitaba e Ibirapitanga estão cadastradas no Zoneamento de Risco.  

 

Figura 9 : ZAS e ZSS 

Fonte: Atlantic Nickel, 2022. 

 

ZAS 

ZSS 



 

 Plano de Atendimento a Emergências da Barragem de Mineração - 
PAEBM 

 

 

Data da Atualização: 

30/03/2022 

Atualizado por: 

Samuel Araujo Silva  – Técnico de Geotecnia 

Elaborado / Aprovado por: 

Wéverton Alonso – Coordenador de Barragem 

  Página 55 de 98 

VII.1.2  Caracterização da Área de Jusante -2021. 

De acordo com o estudo Dam Break (Wood, Set/2021) e a partir da mancha de inundação e delimitação da Zona 

de Autossalvamento da Barragem Santa Rita, a empresa Synergia realizou a atualização do cadastramento 

socioeconômico da comunidade a jusante da barragem no mês de outubro de 2021. O relatório completo, 

encontra-se a disposição no empreendimento e no Plano de Segurança de Barragem (PSB) – Volume V. 

 

O cadastramento foi realizado, visando a caracterização da população e edificações possivelmente afetada, 

incluindo avaliação do perfil social e econômico da população situada na ZAS e demais áreas prioritárias, em 

sua maioria, às margens do Rio das Contas, nos municípios de Ipiaú, Itagibá, Barra do Rocha e Gongogi.  

 

A Tabela 7 apresenta o cadastramento de 197 edificações, sendo 98 residências situadas na ZAS e 93 

edificações existentes em áreas de Offset - OFF (áreas envoltórias à mancha de inundação, com distância de 30 

metros em toda extensão da ZAS, adotadas como critério de segurança conservador por parte da Atlantic Nickel), 

além de 06 edificações que terão acessos interrompido em caso de ruptura da Barragem Santa Rita. 

 

Tabela 7: Edificações cadastradas por zona - 2021. 

  
Fonte: Adaptado de Synergia, 2021. 

 
Dentre os cadastros aplicados, Gongogi concentra cerca de 63,9% com 122 edificações cadastradas. O 

quantitativo superior de edificações nesse município, se deve ao distrito de Tapirama, que centraliza o maior 

contingente populacional residente nas proximidades da mancha de inundação e ZAS. Já Itagibá apresenta o 

segundo maior contingente de cadastros, com 36 pontos, seguido por Ipiaú com 18 e  Barra do Rocha com 21  

residências na zona afetada.  O Gráfico 1 representa a quantidade de edificações por município e zona. Já na 

Figura 10 é apresentado a localização das edificações residenciais. 

 

Gráfico 1: Edificações cadastradas por município e zona - 2021. 

 
Fonte: Adaptado de Synergia, 2021. 

Gongogi Itagibá Ipiaú Barra do Rocha Total

ZAS 54 29 3 12 98

OFF 68 5 15 5 93

ACE 0 2 0 4 6

Total 122 36 18 21 197
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Figura 10: Cadastro das edificações residenciais. 

 
Fonte: Synergia, 2021. 
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VII.1.3  População cadastradas 

O levantamento direcionado ao quantitativo populacional na área de estudo possivelmente afetada, revelou um 

total de 272 pessoas distribuídas nos municípios. Sabe-se que 182 pessoas (66,9%) são do distrito de Tapirama 

pertencente ao município de Gongogi, 40 pessoas (14,7%) são de Itagibá, 40 pessoas (14,7%) de Ipiaú e 10 

pessoas (3,7%) de Barra do Rocha. O Gráfico 2 apresenta a distribuição de pessoas possivelmente afetada por 

municípios.  

 
Gráfico 2: Pessoas cadastradas por município - 2021. 

 

Fonte: Adaptado de Synergia, 2021. 

 

Das 272 pessoas cadastradas, sabe - se que 109 pessoas estão localizadas na ZAS, e 154 estão localizadas no 

Offset de 30 metros, e 09 pessoas fora do Offset terão o seu acesso interrompido em caso de rompimento da 

barragem. Gongogi concentra o maior número de pessoas localizadas na ZAS, sendo um total de 71 cadastros, 

seguido de Itagibá com 29  e Ipiaú com 09 pessoas respectivamente.  

A Tabela 8 apresenta a quantidade de pessoas cadastradas por município e zona. 

 

Tabela 8: Pessoas cadastradas por zona - 2021. 

  
Fonte: Adaptado de Synergia, 2021. 

 

Gongogi Itagibá Ipiaú Barra do Rocha Total

ZAS 71 29 9 0 109

OFF 111 6 31 6 154

ACE 0 5 0 4 9

Total 182 40 40 10 272
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VII.1.4  Faixa etária e sexo da população localizada na ZAS 

Conforme apresentado no gráfico 3, a população existente na ZAS é composta em sua maior parte, por indivíduos 

do sexo masculino (64 indivíduos, totalizando 58,7% do público cadastrado). Já as mulheres representam 41,3% 

do contingente, com um total de 45 pessoas. 

 

Gráfico 3: Pessoas cadastradas por sexo e grupos de idades  localizadas na ZAS- 2021. 

 
Fonte: Synergia, 2021. 

 

VII.1.5  População vulnerável - Crianças (até 12 anos) e idosos (60 anos ou mais) localizados na ZAS. 

O Gráfico  descreve a população vulnerável formada por crianças de até 12 anos e idosos acima de 60 anos 

localizados na ZAS. Os idosos representam 13,7%  da população mapeada na área (15 pessoas), enquanto as 

crianças de até 12 anos formam 24,7% (27 pessoas) do total. Diante de um cenário de emergência da Barragem 

Santa Rita, esse grupo torna-se prioritário para a evacuação em função de suas vulnerabilidades, como 

dificuldade de locomoção, menor tempo de resposta e restrições para o autossalvamento. 

 

Gráfico 4: Idosos e crianças cadastrados na ZAS - 2021. 

 
Fonte: Synergia, 2021. 
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VII.1.5.1  População vulnerável (portadores de deficiência) - 2021 

Conforme o cadastramento, 22 residências (11,5% dos domicílios cadastrados) possuem 24 pessoas que se 

autodeclararam com dificuldades de locomoção e/ ou possuir algum tipo de deficiência e vulnerabilidade, sendo 

que apenas 06 das 22 residências estão localizadas na ZAS.  

 

A Tabela 9 apresenta a quantidade de pessoas e tipos de deficiência dividido por município. 

 

Tabela 9: Pessoas com deficiência por município - 2021. 

 
Fonte: Adaptado de Synergia, 2021. 

 

Com o objetivo de localizar a população vulnerável em caso de resposta a emergência, na Tabela 10 é 

apresentado a zona e a quantidade de pessoas com vulnerabilidade inseridas dentro das áreas de impacto.  

 
Tabela 10: Pessoas com deficiência por zona - 2021. 

   
Fonte: Adaptado de Synergia, 2021. 

 

A localização dos 24 moradores que autodeclaram com dificuldades de locomoção e/ou deficiência,  se apresenta 

para a Atlantic Nickel como um ponto de atenção por conta de necessidade de um atendimento especial em caso 

de emergência. Nesse sentido, a Tabela 11 apresenta a lista dos 22 imóveis contendo as principais informações 

referentes ao grupo portador de deficiência, enquanto a Figura 11 apresenta o mapa com a localização e 

identificação das residências, tipo de vulnerabilidade, além da zona ocupada. 

 

Gongogi Itagibá Ipiaú
Barra do 

Rocha
Total

Física/ mobilidade 5 3 4 1 13

Visual 4 0 0 2 6

Auditiva 1 0 1 0 2

Intelectual/ mental 2 0 0 0 2

Não fala 0 1 0 0 1

Total 12 4 5 3 24

Física/ 

mobilidade
Visual Auditiva

Intelectual/ 

mental
Não fala

ZAS 3 2 1 - -

OFF 10 2 1 2 -

ACE - 2 - - 1

Total 13 6 2 2 1
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Tabela 11: Lista dos 22 imóveis cadastrados de pessoas com dificuldades de locomoção e/ou deficiência. 
 

 
Fonte: Adaptado de Synergia, 2021.        

 
 
 

  

Indexador Cidade: Endereço: Número:
Nome do proprietário ou 

responsável

Telefone de 

contato do 

proprietário ou 

responsável

Total de 

pessoas 

residentes

Idade do 

residente 

mais velho

Idade do 

residente 

mais novo

Total de 

residentes 

portadores de 

necessidade 

especial

Tipo de necessidade 

001-001-OFF Itagibá NAO TEM [NA] AGNALDO SOUZA DA SILVA (73) 98160-5653 3 59 42 1 Física/ mobilidade

001-007-ZAS Itagibá NAO TEM [NA] GIONILDO CORREA (73) 98126-3168 5 41 18 1 Física/ mobilidade

001-021-ACE Itagibá NAO TEM [NA] JULIANO SANTANA DA SILVA (73) 98180-2480 5 37 1 1 Não Fala

001-024-OFF Itagibá FAZENDA DIAMAMTINA [NA] EUNICE MÁRQUEZ DOS SANTOS (73) 98206-3743 3 48 25 1 Física/ mobilidade

002-001-OFF Ipiaú BR330 [NA] CARLOS SANTOS DA CUNHA (73) 98858-0013 1 31 31 1 Auditiva

002-004-OFF Ipiaú FAZENDA CANOA VIRADA [NA] FLÁVIO DE OLIVEIRA SANTOS (71) 98806-0002 7 51 4 1 Física/ mobilidade

002-012-ZAS Ipiaú NAO TEM [NA] RAIMUNDO BISPO DE SOUSA (73) 99938-9193 7 70 0 1 Física/ mobilidade

002-014-OFF Ipiaú SITIO MIMOSA [NA] LUAN DE JESUS ALVES (73) 99868-4583 5 88 3 1 Física/ mobilidade

002-018-OFF Ipiaú NAO TEM [NA] JOSE MARAO NETO (73) 98152-9391 2 64 34 1 Física/ mobilidade

003-006-ACE Barra do Rocha NAO TEM [NA] NOEL DE SOUZA (73) 98235-1152 4 60 29 2 Visual

003-007-OFF Barra do Rocha NAO TEM [NA] WILSON ANTUNES MUNIZ [NA] 2 73 69 1 Física/ mobilidade

004-015-ZAS Gongogi BEIRA RIO [NA] JOALDO JESUS SANTOS (73) 98201-5602 8 40 10 1 Auditiva

004-044-OFF Gongogi BEIRA RIO [NA] TAMIRES OLIVEIRA DA SILVA RAMOS [NA] 3 20 0 1 Visual

004-050-OFF Gongogi BEIRA RIO 255 TEOVINA BARBOSA DE OLIVEIRA (73) 98135-4632 4 76 6 1 Física/ mobilidade

004-052-ZAS Gongogi BEIRA RIO 4 EDLEUZA DE JESUS BANDEIRA (73) 98177-9221 4 67 34 1 Visual

004-055-OFF Gongogi BEIRA RIO 43 NILVA MUNIZ (73) 98160-2862 2 67 34 1 Física/ mobilidade

004-060-ZAS Gongogi RUA ROBERIO DIAS 220 ERISVLTO BATISTA (73) 98162-3733 5 52 15 1 Visual

004-098-OFF Gongogi PRACA OTACILIO MANOEL GOMES 23 TELMA MELO DOS SANTOS (73) 98131-0448 3 74 31 2 Visual/ Intelectual/ mental

004-100-OFF Gongogi PRACA OTACILIO GOMES 36 ELISABETE BATISTA ARAUJO (73) 98166-6288 4 77 16 1 Física/ mobilidade

004-145-OFF Gongogi BEIRA RIO 123 SEVERINO SILVA BARRETO [NA] 2 70 65 1 Visual

004-157-OFF Gongogi RUA BEIRA RIO 99 EDNA CUSTODIA (73) 98114-3867 3 67 49 1 Física/ mobilidade

004-175-ZAS Gongogi RUA BEIRA RIO 22 RAIMUNDO SANTANA COELHO (73) 98172-0815 2 64 64 1 Física/ mobilidade
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Figura 11: Localização das edificações com pessoas portadoras de deficiência na ZAS e Offset- 30 metros. 

            

Fonte: Synergia, 2021.  
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VII.1.6  Identificação dos tipos de edificações públicas – 2021 

Por se tratar de locais com grande fluxo de pessoas, foi realizado cadastramento de 13 estabelecimentos 

(comércios, serviços e estabelecimentos públicos) existentes na área de estudo, com a concentração de 

pequenos comércios locais em Gongongi. A maior parte do público que frequenta esses estabelecimentos é 

formado pelas famílias residentes nas comunidades locais. 

 

Dentre os estabelecimentos, destaca-se a Escola Municipal Celci Maria Sales, localizada em Tapirama, que 

oferece ensino educacional para jovens e crianças dos anos iniciais do ensino fundamental. O público 

matriculado é entorno de 70 alunos em 02 turnos. Vale destacar que, a escola Celci Maria Sales, está localizada 

fora do Offset-de 30 metros e poderá servir de local de apoio para abrigo das pessoas resgatadas. 

 

A Tabela 12 apresenta a quantidade de estabelecimento cadastrado por tipo e zona, evidenciando que existe 

um número reduzido de edificações classificadas nessa categoria.  

 

Tabela 12: Tipo de estabelecimento por zona - 2021. 

 

Fonte: Adaptado de Synergia, 2021. 

 

Na Tabela 13 é possível verificar as principais informações acerca dos estabelecimentos cadastrados e o fluxo 

de pessoas por dia, enquanto a Figura 12 apresenta a localização dos estabelecimentos na Zona de 

Autossalvamento e Offset de 30 metros. 

 

 

 

 

 

ZAS OFF Total

Estabelecimento Comercial 3 7 10

Estabelecimento Religioso 1 0 1

Outros (Carpintaria; Produção de leite; depósito) 2 0 2

Total 6 7 13
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Tabela 13: Tipos de estabelecimento por município – 2021. 

 
Fonte: Adaptado de Synergia, 2021.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indexador Tipo de estabelecimento Nome do proprietário ou responsável
Telefone de contato do 

proprietário ou responsável

Nº de funcionários 

fixos
Fluxo de clientes por dia:

004-096-OFF Estabelecimento Comercial ROQUE BISPO DOS SANTOS (73) 98175-8059 1 Entre 21 a 30 pessoas

004-051-ZAS Estabelecimento Religioso ARLETE (73) 98177-9221 - -

001-013-ZAS Outro DENISE MENDONCA TEIXEIRA (73) 98246-9447 /(73) 98237-5375 - -

004-178-OFF Estabelecimento Comercial OSMAR SOLARES SANTOS (73) 98238-7674 1 Até 5 pessoas

004-148-OFF Estabelecimento Comercial JUSSINEDE SANTANA DA SILVA (73) 98123-3895 3 Não sabe/ Não respondeu

004-163-ZAS Estabelecimento Comercial JUSSINEIDE SANTANA DA SILVA (73) 98123-3895 5 Entre 51 a 100 pessoas

004-060-ZAS Estabelecimento Comercial ERISVELTO BATISTA DE ALMEIDA (73) 98162-3733 1 Entre 21 a 30 pessoas

004-043-OFF Estabelecimento Comercial DILSON SOUSA SANTOS (73) 98241-5484 1 Até 5 pessoas

002-014-OFF Estabelecimento Comercial BETH (73) 99868-4583 2 -

004-054-OFF Estabelecimento Comercial JUSSILEINE DOS SANTO SOUZA (73) 98188-7055 2 Entre 11 a 20 pessoas

004-216-ZAS Outro VALDOMIRO SANTOS DE SOUSA - - -

004-166-OFF Estabelecimento Comercial JOSELIA SANTANA DA SILVA (73) 98189-9673/ (73) 98138-3403 2 Não sabe/ Não respondeu

004-094-ZAS Estabelecimento Comercial GILMARCIO SOUZA SILVA (73) 98223-4967 1 Entre 51 a 100 pessoas
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Figura 12: Cadastro dos estabelecimentos. 

 
Fonte: Synergia, 2021. 
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VIII.1  Sistema de Alerta  

(Inciso XII Do Art. 12 da Lei 12.334 de 2010 alterada pela Lei 14.066 de 2020) 

 

O sistema de alarme compreende os mecanismos a serem utilizados para a notificação à população ocupante 

da Zona de Autossalvamento sobre a necessidade de evacuação imediata. De modo geral, os sistemas de 

alarme devem ser estruturados de modo a permitir uma assimilação rápida e precisa pelo público-alvo à 

notificação, visto que a efetividade da evacuação depende da qualidade do aviso. 

 

A Resolução ANM nº 95/2022, define que o sistema de alarme a ser instalado nas comunidades inseridas na 

ZAS deve contemplar sirenes e outros mecanismos de alerta adequados a uma notificação eficiente da região, 

tendo como base o item 5.3 do "Caderno de Orientações para Apoio à Elaboração de Planos de Contingência 

Municipais para Barragens". 

 

Para atendimento da ZAS, a Barragem Santa Rita conta com um sistema de alarme para evacuação, onde  foram 

instaladas 7 (sete) sirenes pela empresa especializada TELEMÁTICA SITEMAS INTELIGENTES LTDA, além da 

responsabilidade de manutenção periódica por parte da REOBOTE SYSTEMS LTDA.  

 

A localização das sirenes é apresentada na Figura 13 e suas coordenadas descritas nas Tabela 14. 

 

Figura 13: Localização das Sirenes. 

 
Fonte: Atlantic Nickel, 2022. 
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Tabela 14: Coordenadas das Sirenes. 

Sirenes Coordenadas (E) Coordenadas (N) Datum 

MIR-S01 423509 8431755 WGS 84 

MIR-S02 424811 8433323 WGS 84 

MIR-S03 425249 8430786 WGS 84 

MIR-S04 426875 8432805 WGS 84 

MIR-S05 427832 8430172 WGS 84 

MIR-S06 428991 8431324 WGS 84 

MIR-S07 428391 8427952 WGS 84 

Fonte: Atlantic Nickel, 2022. 
 

VIII.1.1  Público acionado em níveis de emergência 

Visto que, a comunicação eficiente é parte fundamental e um dos pontos principais para evacuação da população 

em níveis de emergência. Conforme abordado na Seção IV  e descritos nos itens IV.2 “Fase 2 – Comunicação 

de Emergência” e item IV.2.1 “Fluxograma de Comunicação”, a Tabela 15 apresenta o público que deverá ser 

acionado e os meios utilizados para os níveis de emergência (NE-2 e NE-3). 

 
Tabela 15: Público acionado em níveis de emergência NE-2 e NE-3. 

 
Público 

Meio principal a 
ser utilizado 

Responsável pelo 
acionamento 

Meio secundário 
a ser utilizado 

Responsável pelo 
acionamento 

NE-2 

Funcionários ATN Comunicação 
interna 

Coordenador de 
comunicação 

- - 

População ZAS Telefone Coordenador de 
comunicação 

Pessoalmente Chefe da brigada de 
emergência 

NE-3 

Funcionários ATN Sirene Coordenador do 
PAEBM 

Comunicado Oficial Coord. PAEBM/ 
Coord. Comunicação 

População ZAS Sirene Coordenador do 
PAEBM 

Comunicado Oficial Coord. PAEBM/ 
Coord. Comunicação 

Operadores UHE Funil Sirene Coordenador do 
PAEBM 

Comunicado Oficial Coord. PAEBM/ 
Coord. Comunicação 

Escolas Sirene Coordenador do 
PAEBM 

Comunicado Oficial Coord. PAEBM/ 
Coord. Comunicação 

Hospitais Sirene Coordenador do 
PAEBM 

Comunicado Oficial Coord. PAEBM/ 
Coord. Comunicação 

Igrejas Sirene Coordenador do 
PAEBM 

Comunicado Oficial Coord. PAEBM/ 
Coord. Comunicação 

Fonte: Atlantic Nickel, 2022. 

 

Os nomes e contatos emergências são apresentados no (APÊNDICE C) deste documento. 

 

VIII.1.1.1  Teste do Sistema De Alerta 

Após a conclusão da instalação das sete sirenes ao longo da ZAS, foi realizada a Medição Sonora em pontos 

estratégicos considerados em todo o estudo a potência das sirenes dimensionada para cobrir a extensão 

territorial da ocupação humana (APÊNDICE H), tendo a garantia de atingir em qualquer ponto da área de 

cobertura um nível mínimo de 70 decibéis, conforme indicado na NBR 10151. 

https://appiancapitalbrazil-my.sharepoint.com/personal/samuel_silva_atlanticnickel_com/Documents/PAEBM%20-Março_2022/1.APÊNDICES/PAEBM%20-%20APÊNDICE%20C.pdf
https://appiancapitalbrazil-my.sharepoint.com/personal/samuel_silva_atlanticnickel_com/Documents/PAEBM%20-Março_2022/1.APÊNDICES/PAEBM%20-%20APÊNDICE%20H.pdf
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Para os resultados das medições sonoras, todos os pontos aferidos de medição, foram satisfatórios para 

atendimento aos órgãos competentes, tais como Defesa Civil e Departamento Nacional de Produção Mineração, 

onde se estipula valores sonoros em 70dB’s mínimos, nos locais pertencentes à Z.A.S. (Zona de 

autossalvamento). A Telemática, contratada pela Atlantic Nickel como sendo responsável pela implantação e 

engenharia do sistema sonoro, bem como a Reobote Systems,  afirmam e garantem cobertura sonora em todos 

os pontos de medição, não se limitando apenas nos locais medidos/aferidos. 

 

No decorrer dos testes realizados, foi possível validar toda contribuição sonora das sirenes em todas as áreas 

pertencentes à Z.A.S., visto que no decorrer dos testes das sirenes, a percepção e contribuição sonora entre 

todas as sirenes é nítida em toda a área da Z.A.S. 

 

VIII.1.1.2  Sistema Automatizado de Acionamento de Sirenes 

Para acionamento automático das sirenes, existem duas formas de entrada, através do monitoramento de 

deslocamento dos marcos superficiais ou pelo sensor de nível d’água eletrônico: 

 O monitoramento de deslocamento do maciço da barragem de rejeitos é feito por uma estação robótica 

conectada à uma placa chamada Watchdog, responsável por enviar um comando à SBR18 (placa de 

acionamento das sirenes da barragem). Após o comando enviado à SBR, no Vektra (software de gerenciamento 

de notificação em massa) inicia-se uma contagem de 15 minutos, caso o operador não visualize e paralise a 

contagem para fazer a conferência da veracidade do alarme, o sistema de notificação em massa é acionado 

automaticamente. 

 

Para acionamento via sensor de nível d’agua, foi parametrizado a EMERGÊNCIA NÍVEL 3, um comando se inicia 

no CENTUM VP (que é o mais recente sistema de controle de produção integrada da Planta de Beneficiamento). 

O sistema então comunica diretamente com à SBR18. Após o comando enviado à SBR, no Vektra, inicia-se uma 

contagem de 15 minutos, caso o operador não visualize e paralise a contagem para fazer a conferência da 

veracidade do alarme, o sistema de notificação em massa é acionado automaticamente. 

 

Além do sistema de acionamento automático diretamente da sala de controle, cada sirene possui a possibilidade 

de acionamento manual através de botoeiras independentes, existente em cada sirene. Vale destacar que, as 

baterias e os componentes das sirenes são recarregados por meio de placas solares, garantindo fonte de energia 

alternativa e independente.  

 

A fim de evitar o acionamento indesejado por meio de vândalos e/ou pessoas não autorizadas, o acesso as 

botoeiras das sirenes possuem proteção física e as chaves de acesso estão localizadas na sala de geotecnia e 

operação de barragem, a disposição da Equipe de Segurança de Barragem, que deverão estar de prontidão 24 

horas já no nível de EMERGÊNCIA NÍVEL 1, conforme descrito no item III.4  Ações Esperadas para cada Nível 

de Emergência. 
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VIII.2  Rotas de Fuga e Pontos de Encontro 

A partir da existência de um Sistema de Alarme, a comunidade precisa saber qual o melhor trajeto e qual o 

melhor destino numa situação de emergência quando as sirenes tocarem. 

 

Fase de Deslocamento, refere-se ao movimento rápido e ordenado da população situada em uma área de risco 

para uma área segura. Para que os ocupantes da ZAS da Barragem saibam por onde e como deve ser feito este 

deslocamento, a região foi agrupada em subáreas, para as quais foram estabelecidas Rotas de Fuga individuais. 

 

O processo de evacuação da Zona de Autossalvamento tem início no alerta emitido pelo Empreendedor, devendo 

a população se deslocar para as Rotas de Fuga imediatamente, não devendo em hipótese alguma prolongar a 

permanência no local em busca de animais de estimação, objetos ou pertences. 

 

Em se tratando da ZAS da Barragem, cada Rota de Fuga deverá ser sinalizada por meio de placas dotadas de 

indicação da direção a seguir até o Ponto de Encontro em caso de alerta sonoro/luminoso. As placas indicativas 

devem ser instaladas a cada mudança de direção ou, em linha reta, dentro do limite do alcance visual. 

Adicionalmente, devem ser confeccionadas de material durável e cores vivas utilizando de tintas e adesivos 

refletivos, facilitando sua visão quando da utilização em períodos de pouca presença de luz solar. 

 

Figura 14: Modelos das Placas de Rota de Fuga. 

 

 

O deslocamento deve ser realizado a pé. A utilização de veículos automotores no processo de evacuação só 

deverá ser realizada para a remoção dos detentores de mobilidade reduzida e/ou com algum tipo de deficiência 

que possa comprometer sua autoevacuação. As Rotas de Fuga são definidas na busca pelo trajeto mais rápido 

da população vulnerável para os Pontos de Encontro.  

 

Cada Rota de Fuga foi associada a um Ponto de Encontro específico, nesse processo buscou-se minimizar 

possíveis dificuldades de deslocamento, como barreiras físicas, inclinações excessivas e/ou transposições de 

obstáculos. 
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A Fase de Conclusão, refere-se à chegada da população vulnerável aos Pontos de Encontro, onde deverá 

permanecer em caráter momentâneo até que possa ser resgatada pelas equipes de emergência. Em hipótese 

alguma a população deve retornar à Zona de Autossalvamento, seja para buscar animais de estimação, objetos 

ou pertences.  

De modo complementar ao sistema de sinalização do processo de evacuação, os Pontos de Encontro deverão 

apresentar placas indicativas e informativas, essas últimas dotadas de instruções e telefones úteis dos órgãos 

com atribuições para realização das ações de contingência (Figura 15). 

 

Figura 15: Modelo das Placas de Ponto de Encontro. 

 

                       

Os Pontos de Encontro foram locados em cota elevada e/ou fora do limite da mancha de inundação gerada 

para o cenário de maior dano da estrutura. A definição dos Pontos de Encontro foi realizada ponderando a 

existência de rotas de acesso alternativas. Somado ao sistema de sinalização exposto na ZAS, placas de 

advertência devem ser instaladas em área de risco sujeitas a atingimento no caso de rompimento da barragem. 

Essas placas que advertem para “ÁREA DE RISCO”, visam esclarecer a todos sobre o risco de inundação. 

 

Figura 16: Modelo de placas de advertência. 
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A Tabela 16 apresenta o tempo estimado de saída da área de risco através das Rotas de Fuga com destino aos 

pontos de encontro mais próximo e o nível de emergência indicado para evacuação.  

A localização com maiores detalhes das Rotas de Fuga e Pontos de Encontro na Zona de Autossalvamento, 

encontram-se apresentadas no (Anexo D) deste documento. 

 

Tabela 16: Rotas de Fuga x Tempo de Saída da Área de Risco x Tempo de Chegada da Onda. 

Rota de fuga 
Tempo estimado de 

saída da área de risco 
Tempo de chegada da 

onda de inundação. 
Nível de emergência 

indicado para evacuação 

RF-1.A 00h15m   00h06m NE-2 

RF-1.B 00h11m   00h06m NE-2 

RF-1.C 00h07m   00h04m NE-2 

RF-2.A 00h10m 00h06m NE-2 

RF-2.B 00h08m 00h06m NE-2 

RF-3.A 00h05m 00h06m NE-2 

RF-3.B 00h05m 00h06m NE-2 

RF-3.C 00h07m   00h06m NE-2 

RF-3.D 00h09m   00h06m NE-2 

RF-3.E 00h13m   00h06m NE-2 

RF-CTR.A 00h09m   00h06m NE-2 

RF-CTR.B 00h13m   00h06m NE-2 

RF-4.A 00h15m   00h39m NE-2 

RF-5.A 00h04m   00h39m NE-2 

RF-5.B 00h04m   00h39m NE-2 

RF-6.A 00h21m 00h13m NE-2 

RF-6.B 00h18m 00h13m NE-2 

RF-6.C 00h22m 00h06m NE-2 

RF-6.D 00h04m 00h13m NE-2 

RF-6.F 00h37m 00h34m NE-2 

RF-6.G 00h21m 00h13m NE-2 

RF-6.H 00h30m 00h39m NE-2 

RF-7.A 00h05m 00h39m NE-2 

RF-7.B 00h13m 00h39m NE-2 

RF-8.A 00h12m 00h39m NE-2 

RF-9.A 00h18m 00h39m NE-2 

RF-9.B 00h15m 00h39m NE-2 

RF-10.A 00h02m 01h53m NE-2 

RF-10.B 00h13m 01h53m NE-2 

RF-11.A 00h17m 01h53m NE-2 

RF-11.B 00h11m 01h53m NE-2 

RF-11.C 00h28m 01h53m NE-2 

RF-12.A 00h02m 01h53m NE-2 
Fonte: Atlantic Nickel, 2022. 
 

Os Pontos de Encontro (PE), devem ser locais seguros para que as pessoas permaneçam até a chegada das 

equipes de resgates em caso de emergência. Para dimensionamento, deve ser considerado um limite de lotação 

https://appiancapitalbrazil-my.sharepoint.com/personal/samuel_silva_atlanticnickel_com/Documents/PAEBM%20-Março_2022/2.ANEXOS/PAEBM%20-%20ANEXO%20D.pdf
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de 3 pessoas por metro quadrado para cada Ponto de Encontro, considerando a trajetória mais curta e a 

população existente nas ZAS. Vale destacar que, a Atlantic Nickel adotando uma medida de segurança 

conservadora, espera que a população compreendida no Offset de 30 metros da mancha de inundação também 

se dirija aos Pontos de Encontro  mais próximos e aguardem o apoio da equipe das esquipes de resgaste. 

 

A Tabela 17 e o Gráfico 5, apresenta a descrição e a quantidade estimada de pessoas por Ponto de Encontro na 

área externa, sendo que o PE-11 em Tapirama deverá concentrar o maior número de pessoas. 

 
Tabela 17: P.E  x População Estimadas x ÁREA do P.E x Número de Pessoas. 

Ponto de Encontro 
População estimada 

para o ponto de encontro 
Área mínima do ponto de 

encontro (m²) 
Número de pessoas 

por m² 

PE-01 NA NA 3 

PE-02 NA NA 3 

PE-03 NA NA 3 

PE-04 0 1,85 3 

PE-05 2 0,67 3 

PE-06 21 7,00 3 

PE-07 32 10,67 3 

PE-08 8 2,67 3 

PE-09 14 4,67 3 

PE-10 11 3,67 3 

PE-11 182 60,67 3 

PE-12 2 0,67 3 
Fonte: Atlantic Nickel, 2022. 

 

Gráfico 5: Pessoas por Ponto de Encontro. 

 
Fonte: Atlantic Nickel, 2022. 

 

Para os Pontos de Encontros (PE), são previstos 12 localização, estando 4 dentro do empreendimento (PE-1, 

PE-2, PE-3 e PE-6), e 8 localizados fora do empreendimento (PE-4, PE-5, PE-7, PE-8, PE-9, PE-10, PE-11 e 

PE-12), conforme apresentado na Figura 17. 
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Figura 17: Localização dos Pontos de Encontro situados na ZAS. 

 
Fonte: Atlantic Nickel, 2022. 
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VIII.3  Resgates na Área da ZAS 

(Inciso VI do Art. 12 da Lei 12.334 de 2010 alterada pela Lei 14.066 de 2020) 

 

Uma vez que já esteja levantado quantidade e localização de todas as propriedades, assim como a quantidade 

e detalhes quanto as pessoas que ocupam a ZAS, torna-se possível o planejamento do resgate e transporte da 

população uma vez que ela esteja nos Pontos de Encontro pré-determinado. Em casos específicos, julga-se 

necessário o uso de helicóptero para o resgate de pessoas que porventura venha estar em locais onde não seja 

possível o tráfego de veículos, equipamentos e até mesmo resgatador. 

 

Caso necessário, é possível uma programação de abastecimento de água potável através de caminhões pipa, 

além dos demais utensílios básicos que poderão ser transportados com apoio de veículos apropriados. 

 

Com relação aos animais, estes deverão ser conduzidos para uma das áreas de pasto segura, de propriedade 

da Atlantic Nickel e lá permanecerem para uma posterior destinação efetiva. 

 

VIII.3.1  Plano de contingência 

Atlantic Nickel, conta com o poder público e órgãos de defesa civil para maiores articulações através 

principalmente, das atribuições a serem definidas e incorporadas ao Plano de Contingência Municipal, conforme 

Portaria n.º 187/2016 (BRASIL, 2016). 

 

O plano de contingência tem início após a chegada da população aos Pontos de Encontro, onde a  população 

evacuada, deverá ser direcionada através de “caminhos seguros” aos locais de apoio e acomodações,  

localizados principalmente na cidade de Ipiaú e no distrito de Japumirim pertencente ao município de Itagibá, 

conforme o endereço e capacidade são apresentadas na Tabela 18. 

 
Tabela 18: Locais destinados a acomodação da população evacuada. 

Local Telefone Endereço Capacidade 

Colégio Estadual de 
Ipiaú (73) 3531-3634 

 
Av. Getúlio Vargas, 845 - Centro, Ipiaú - BA, 45570-000 150 pessoas 

Colégio Modelo de Ipiaú (73) 3531-4494 

 
 

Rua Dois de dezembro 67, Ipiaú, BA, 45570-000 320 pessoas 

Ginásio de Esporte 
Cleriston Andrade - 

 
Avenida Getúlio Vargas, Ipiaú – BA, 45570-000 

80 pessoas 

Escola Celci Sales - 

 
Praça principal, Tapirama  

80 pessoas 

Fonte: Atlantic Nickel, 2022. 
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IX.1  Plano de Treinamentos Interno e externos 

A Resolução ANM nº 95/2022, define a zona de autossalvamento (ZAS), como a região a jusante da barragem 

que se considera não haver tempo suficiente para uma intervenção das autoridades competentes em caso de 

ruptura da barragem. Sendo delimitada como a área atingida pela mancha de inundação, devendo-se adotar no 

mínimo, a maior das seguintes distâncias: 30 (trinta) minutos ou 10 (dez) quilômetros. 

 

A população eventualmente presente na ZAS deverá ser notificada de forma rápida e eficaz. Adicionalmente, as 

principais instituições potencialmente atingidas deverão ser diretamente comunicadas, além de realização do 

contato com as principais rádios e meios de comunicação da região, de forma a ajudar na transmissão da 

mensagem de alerta e adoção de ações emergenciais, tais como, o bloqueio dos acessos por meio de barreiras 

físicas. 

 

Para a efetividade de uma eventual evacuação na área da ZAS deverá ser realizado periodicamente um 

programa de treinamentos e simulados específicos, considerando os cenários hipotéticos identificados. O 

programa implementado deverá considerar uma sequência ascendente de complexidade, subindo de estágio a 

cada ano, e sua efetiva realização depende da cooperação e apoio entre as equipes internas e dos 

representantes do poder público e órgãos de proteção e defesa civil no que se refere ao treinamento do público 

externo, de forma a respeitar as respectivas responsabilidades, atribuições e garantias. 

 

O programa  de treinamento contempla os seguintes itens: 

 

• Seminários de qualificação: visam a apresentação do PAEBM – Barragem Santa Rita aos públicos 

com atividades técnicas e operacionais relacionadas à barragem; 

• Exercícios tipo TableTop: visam testar o nível de conhecimento e preparo das equipes técnicas 

responsáveis pelas principais ações durante uma situação de emergência, para assegurar que estejam 

cientes dos procedimentos e ações necessários durante uma situação de emergência. Este exercício 

testa a coordenação entre as equipes e as pessoas envolvidas, sem a necessidade de ações de campo. 

No exercício tipo TableTop todos os envolvidos reúnem-se em uma sala e, a partir da proposição de uma 

situação de emergência, passam a descrever o que fariam; 

• Simulados: visam verificar se as ações de combate às situações de emergência são de conhecimento 

de toda as equipes envolvidas e se estas são efetivadas de maneira organizada e em tempo necessário. 

Serve também para identificar as dificuldades na implementação da ação de combate necessária, 

possibilitando a melhoria do planejamento. 

 

Vale destacar que, para realização dos treinamentos e simulados, a Atlantic Nickel contará com o apoio e 

participação de equipe externa para avaliação da conformidade e operacionalidade do PAEBM da Barragem 

Santa Rita, com o objetivo de manter a equipe integrante do PAEBM da Barragem Santa Rita permanentemente 

treinada.  
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A realização dos treinamentos é fundamental para a identificação e avaliação adequada das situações de 

emergência em todos os níveis de responsabilidade, assim como para viabilizar que a equipe esteja sempre de 

prontidão para atuar nas ações de resposta às situações de emergência. 

 

A Tabela 19, apresenta o Plano de Treinamento para operacionalização do PAEBM.  

 
Tabela 19: Plano de Treinamento. 

 

TREINAMENTOS 

1º 

 Semestre 

2021 

2º  

Semestre 

2021 

1º  

Semestre 

2022 

 
Treinamento Interno – PAEBM 
- Instruções; 
- Plano de Contingência. 

   

 
Treinamento Interno – PAEBM 
- Instruções de evacuação; 
- Pontos de Encontro / Rota de Fuga; 
- Tabletop. 

   

 
Treinamento Interno – PAEBM  
- Tabletop (gerencial); 
- Exercício Prático de Simulado de Emergência com 
evacuação da barragem.  

   

 
Treinamento Externo – PAEBM  
- Seminário Orientativo Anual. 
 

   

 
Treinamento Externo – PAEBM  
- TableTop; 
- Exercício Prático de Simulado de Emergência com 
evacuação da área da ZAS. 

   

** Está previsto, a realização de um “Exercício Prático de Simulado de Emergência com evacuação da área da ZAS “, no 

primeiro semestre do ano de 2022. No entanto, essa ação está diretamente associada a autorização cedida pela 

Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado da Bahia (SUDEC) e engajamento dos demais órgãos. 

 

Diante do exposto, deverá ser realizado periodicamente treinamento (integração e reciclagem) de todos os 

profissionais envolvidos diretamente com a operação da barragem, a fim de: 

Esclarecer os papéis e as responsabilidades dos participantes; 

• Identificar falhas no Plano; 

• Identificar falhas nas ações de resposta; 

• Melhorar a coordenação do Plano; 

• Aumentar a confiança dos participantes do Plano. 

 

No (ANEXO F) constam os registros dos treinamentos já realizados no empreendimento. 

 

https://appiancapitalbrazil-my.sharepoint.com/personal/samuel_silva_atlanticnickel_com/Documents/PAEBM%20-Março_2022/2.ANEXOS/PAEBM%20-%20ANEXO%20F.pdf
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SEÇÃO X – ATUALIZAÇÃO DO PAEBM 
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A revisão do PAEBM deverá ser realizada por ocasião da realização de cada Revisão Periódica de Segurança 

de Barragens. A Revisão Periódica de Segurança da Barragem Santa Rita, conforme classificação da estrutura 

(DPA Alto), se faz necessária a cada 3 anos ou em caso de ocorrência de alterações nas condições de contorno 

tais como: alteamento da barragem, assoreamento do reservatório, implantação de estrutura para fechamento, 

etc. A revisão do PAEBM implica em reavaliação das ocupações a jusante e dos possíveis impactos a elas 

associados, assim como atualização do Estudo de Cenários e seu mapa homônimo. 

 

A atualização do PAEBM consta de adequação sempre que houver alguma mudança nos meios e recursos 

disponíveis para serem utilizados em uma situação de emergência, bem como deverá o empreendedor notificar 

à(s) Prefeitura(s) envolvidas e aos organismos de Defesa Civil dos municípios envolvidos a alteração do 

coordenador do PAEBM. Todas as atualizações deverão ser anotadas e assinadas em folha de controle de 

alterações. 

 

À medida que são produzidas revisões e/ou atualizações no Plano, as mesmas deverão ser encaminhadas a 

cada participante interno ou externo (integrante do PAE) e suas modificações, adotadas. Os números de telefone 

dos participantes do Plano devem ser constantemente atualizados, pelo menos uma vez por ano. 

 

X - Histórico de Revisões do PAEBM 

Tabela 20: Revisões do PAEBM. 

Documento Revisão Data Histórico das Revisões 

PAEBM – Barragem 

Santa Rita 
01 Março / /2018 Revisão da lista de contatos. 

PAEBM – Barragem 

Santa Rita 
02 Outubro / 2019 

Revisão da lista de contatos; 

Inserção do Cadastro Socioeconômico - ZAS; 

Revisão da Mancha de Inundação - 2019. 

PAEBM – Barragem 

Santa Rita 
03 Novembro / 2020 

Revisão do Fluxo de Comunicação; 

Atualização dos responsáveis legais; 

Adequação com a Lei 14.066 de 2020. 

PAEBM – Barragem 

Santa Rita 
04 Maio / 2021 

Adequação com a Lei 14.066 de 2020; 

Revisão da lista de contatos; 

Atualização dos responsáveis legais; 

Revisão da Mancha de Inundação - 2021. 

PAEBM – Barragem 

Santa Rita 
05 Outubro / 2021 

Atualização dos APÊNDICES A, B, C e F; 

Atualização dos ANEXOS A, C, D e E; 

Atualização das seções I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII. 

PAEBM – Barragem 

Santa Rita 
06 Março / 2022 

Atualização dos APÊNDICES A, C e E; 

Atualização dos ANEXOS A, B, D e F; 

Atualização das seções I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII. 

Inclusão das seções IX e X; 

Alteração dos Ponto de Encontro de Tapirama. 

Fonte: Atlantic Nickel, 2022. 
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