
ESTRATÉGIA DE REDUÇÃO DE RISCOS INCORPORA O 
MONITORAMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS NA SAMARCO

As instalações ou barragens de rejeitos 
podem representar uma responsabilidade  
ambiental e financeira significativa para 
as operações de mineração, uma vez que 
um colapso dessas estruturas pode ter 
impactos físicos, sociais e econômicos 
catastróficos.

Após um colapso na barragem de rejeitos em Novembro de 
2015, a mina de propriedade da Samarco Mineração S.A, 
localizada em Mariana, no Brasil, começou a implementar 
uma estratégia completa de redução de riscos para reduzir a 
possibilidade de ocorrer outra ruptura no futuro.

Essa estratégia é uma solução líder do setor projetada para 
avaliar constantemente as mudanças de condições e o 
desenvolvimento de riscos nas barragens de rejeitos, a fim 
de mitigar os riscos assim que eles surgirem.

Um componente fundamental dessa estratégia completa 
de redução de riscos é a implementação efetiva de uma 
solução de monitoramento de estabilidade de taludes 
especificamente adaptada para a Samarco.

Com a recomendação da GroundProbe, a Samarco 
incorporou o uso de cinco Radares de Estabilidade de 
Taludes em sua nova estratégia de monitoramento de 
barragens de rejeitos.

Esses radares estão atualmente sendo utilizados para 
detectar qualquer movimento ou instabilidade nas 
barragens de Santarém, Sela, Tulipa e Germano; com 
a GroundProbe fornecendo dois sistemas móveis, 
direcionados e críticos para a segurança (SSR-XT’s) e três 
sistemas de implantação fixa, de alta resolução e de longo 
alcance (SSR-SARx’s).

Essa solução de monitoramento completa e personalizada 
das tecnologias de Radar de Abertura Real (RAR) e Radar de 
Abertura Sintética (SAR) assegura que a combinação certa 
de tecnologia está sendo empregada para as necessidades 
específicas da Samarco, garantindo que os seus requisitos 
de monitoramento sejam atendidos. 

“Ao monitorar as barragens de rejeitos, 
normalmente os sistemas SSR-XT 
são colocados próximos ao talude 
da barragem a fim de monitorar a 
estabilidade de locais críticos para 
a segurança e direcionados, como 
instalações de rejeitos ou áreas onde os 
riscos conhecidos foram identificados.”
Antonio Rocha, Gerente de Negócios para o 
Brasil, Peru e Colômbia, GroundProbe.
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“Além disso, os sistemas SSR-SARx são usados para detectar 
qualquer deformação gradual das barragens por longos 
períodos de tempo,” disse Rocha.

“Desde o lançamento do sistema SSR-SARx em 2015, a 
GroundProbe é a única empresa no mundo que oferece 
todas as tecnologias de radar de estabilidade de taludes; 
tornando-nos verdadeiramente agnósticos em tecnologia 
de radar,” disse Lachlan Campbell, VP de Marketing e 
Tecnologia da GroundProbe.

“Associados à nossa solução de software comum, o SSR-
Viewer, o nosso conjunto completo de tecnologias de 
radar nos permite gerar soluções de monitoramento 
personalizadas que atendem às necessidades de qualquer 
cliente ou aplicação específica do local.”

O geólogo da Samarco Mineração S.A, Samuel Ricardo 
Carvalho Carneiro, disse que a estratégia de redução 

de riscos da Samarco reflete o compromisso do site 
com a segurança e as melhores práticas em termos de 
monitoramento.

“Investimos pesadamente no monitoramento contínuo 
do projeto, empregando uma ampla gama de soluções de 
monitoramento para garantir a estabilidade das barragens,” 
disse Carneiro.

“Os nossos operadores de radar concordam 
unanimemente… que a solução de software de alta 
qualidade da GroundProbe, o SSR-Viewer, [é]… inigualável 
em termos de análise e interpretação de dados de 
monitoramento de talude.

“A GroundProbe não é apenas um provedor, mas um 
parceiro,” disse Carneiro.
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