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RESUMO 

A emergência dos problemas ambientais nas últimas décadas trouxe novos desafios à humanidade. 
Tais desafios se refletem no campo social e deflagra movimentos e lutas por um ambiente mais 
favorável á existência humana. A crise ambiental que o mundo está vivenciando no início deste 
século, não pode ser compreendida fora do âmbito jurídico, pois atualmente, no mundo todo, ocorreu 
uma evolução da consciência ambiental, que contribui para a ampliação do conceito de meio 
ambiente, bem como para a criação de mecanismos legais para a sua proteção, visando à promoção 
da melhoria da qualidade de vida da humanidade. No Brasil, a necessidade de preservação e 
conservação dos recursos naturais levou a criação de diversos mecanismos, entre eles, o jurídico, 
sendo a legislação ambiental brasileira uma das mais avançadas e completas do mundo.  Assim, 
verifica-se que Brasil deu importantes passos com a criação de normas protetoras do meio ambiente, 
buscando sempre soluções mais adequadas e eficazes na prevenção e reparação dos danos 
ambientais. Em face do exposto, o presente estudo tem por objetivo analisar a  importância dos 
aparelhos de medição em  barragens a fim de evitar acidentes ambientais. A metodologia adotada foi 
uma pesquisa bibliográfica descritiva. Após analise, este estudo conclui que o uso de aparelhos de 
medição em barragens efetivam um importante passo no monitoramento de barragens de contenção 
de rejeitos da mineração, contribuindo para  garantir a proteção ambiental. 
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1 INTRODUÇÃO 

O tema deste artigo aborda a Responsabilidade Socioambiental e o uso dos 
aparelhos de medição em  barragens a fim de evitar acidentes ambientais. O 
desenvolvimento da presente pesquisa se insere no âmbito das discussões sobre a 
preservação do meio ambiente natural é questão indispensável para a sobrevivência 
do homem. 

A degradação ambiental ocorre em todo o mundo, em áreas urbanas e rurais, 
impulsionada pelo aumento da produção de bens de consumo e pelo aumento 
populacional. Neste sentido entende-se que a produção de bens, bem como a  
vivência das pessoas, alteram o meio ambiente de diversas formas, gerando 
degradação e provocam consequências indesejadas. A produção de bens de 
consumo gera impactos no meio ambiente, sendo um meio de ação antrópica na 
natureza, pois, a produção industrial acarreta danos ao meio ambiente. 

A extração mineral é uma das atividades humanas que produz a degradação 
ambiental. As atividades de extração mineral são de grande importância para o 
desenvolvimento social e responsáveis por impactos ambientais irreversíveis ( 
RUFINO et al, 2007). 
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 Desta forma, é crescente o enfoque sobre a importância do tema meio 
ambiente, haja visto que a humanidade depara-se atualmente com o esgotamento 
dos recursos naturais e à beira de um colapso do ecossistema global. 

A preocupação com ao agravamento dos problemas ambientais fez emergir  o 
movimento de responsabilidade socioambiental. No ano de 1972 ocorreu a   1ª 
convenção Organização das Nações Unidas (ONU) realizada em Estocolmo, que fez 
emergir o pensamento ambientalista  no mundo, tendo em vista a responsabilização 
de empresas por desastres ambientais e sociais que ocorrem em conseqüência das 
atividades industriais.  

A mineração é uma atividade de grande valor econômico para as nações, 
trata-se de uma ação extremamente degradadora do meio ambiente. No entanto 
uma das premissas para o século XXI é a conciliação entre desenvolvimento 
econômico e a preservação ambiental, promovendo a sustentabilidade. 

O problema que este estudo pretende responder parte do seguinte 
questionamento: ‘Qual  a importância Do uso dos aparelhos de medição em  
barragens a fim de evitar acidentes ambientais? 

Em face disto, o objetivo deste estudo é analisar a   importância dos 
aparelhos de medição em  barragens a fim de evitar acidentes ambientais. 
2 MATERIAL E MÉTODO 

Para o desenvolvimento deste estudo será adotada o método descritivo, com 
abordagem qualitativa. O estudo será realizado por meio de pesquisa de revisão 
bibliográfica. Para Lakatos e Marconi (2007) este tipo de pesquisa é definido como o 
levantamento, seleção e documentação de toda bibliografia que  já foi publicada 
sobre o tema, e possibilita que o pesquisador entre em contato com estes materiais 
e aprofunde os conhecimentos sobre o assunto. 

 A busca foi realizada em consulta eletrônica nas bases de dados SCIELO 
,LILACS, livros, artigos científicos, teses, monografias, dissertações. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Um acidente ambiental é um desastre para o ambiente natural devido à 

atividade humana, que o distingue do conceito de um desastre natural. Ele também 
é distinto de atos intencionais de guerra, tais como ataques nucleares.  O acidente 
ambiental é um processo de ruptura que ocorre de modo inesperado em 
determinado espaço. Estes acidentes ocorrem com intensidades cada vez maiores 
no planeta terra, devido à ação antrópica e também à falta de segurança  (ARAÚJO, 
2014) 

Para Belo (2009, p.17): 
A enorme capacidade de intervenção do homem na natureza ao mesmo 
tempo em que provocou grandes danos ambientais, também ofereceu em 
muitas situações os meios para que a  humanidade afastasse a ameaça 
imediata que estes danos poderiam causar, adiando a adoção de técnicas e 
políticas ambientalmente mais sustentáveis. 

Neste caso, o impacto da alteração do ecossistema dos seres humanos 
conduziu a extensa e / ou de longa duração consequências.  Pode incluir as mortes 
de seres humanos, animais, da fauna e da flora Além disto, pode ocorrer uma grave 
perturbação da vida humana, possivelmente, que exigem a migração (CYRO EYER 
DO VALLE, 2009). 

Para Rios (2014) acidente ambiental é qualquer acidente na medida em que 
causam impacto sob a qualidade do meio ambiente. Portanto, a criação de  normas, 
regras e leis que possibilitem minimizar as probabilidades de ocorrência de 
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acidentes e a  conscientização da população , de governantes de dirigentes de 
empresas privadas e ONGs , contribui para reduzir a ocorrência de acidentes 
ambientais. Em face do exposto acima, constata-se que acidentes ambientais são 
causados pela ação humana no meio ambiente, gerando grande ameaça para vidas 
humanas e o ecossistema. 

Com os problemas ambientais crescentes, surgiu também a apreensão com 
a segurança de barragens. Em função disto, foram sendo criadas  legislações no 
mundo todo com o intuito de promover a  regulamentação das etapas de construção 
e operação de barragens, bem como as regras de sua fiscalização 
(WILLINGHOEFER, 2016). 

De acordo com Willinghoefer ( 2015, p.33). 
 
A segurança de barragem consiste na condição que visa manter a 
integridade estrutural e operacional e a preservação da vida, da saúde, da 
propriedade e do meio ambiente. Além disto, a segurança de barragem 
deve contemplar não apenas as boas condições estruturais do 
empreendimento, mas também mitigar os impactos que possam ocorrer a 

jusante em caso de ruptura da barragem. 
 
Em face do exposto, é importante salientar que  objetivo da referida Lei é 

garantir a observância de padrões de segurança de barragens, de maneira a reduzir 
a possibilidade de acidentes e suas consequências. A lei também regulariza ações e 
padrões de segurança nas fases de planejamento, de projeto, construção, primeiro 
enchimento e primeiro vertimento, operação, desativação e de usos futuros de 
barragens. 

De acordo com este tópico, entende-se que é necessário criar mecanismos 
de prevenção de acidentes em barragens. A prevenção para Édis Milaré (2007, p. 
926) é “uma forma de se precaver, sugerindo cuidados antecipados, cautela para 
que uma atitude ou ação não venha a resultar em efeitos indesejáveis”. Assim 
sendo, a condição da subordinação ao ordenamento jurídico é considerada 
essencial à existência da complexidade social nos dias atuais.  

Conforme salienta Fonseca (2003) devem realizadas inspeções a partir de 
uma análise prévia dos resultados da instrumentação, a fim de  verificar problemas 
específicos nas áreas das barragens, observando também o estado de conservação 
dos aparelhos de medição. Além disto, deve ser realizado  o acompanhamento dos 
problemas pré-existentes na área, bem como, a detecção de novas anomalias que 
possam prejudicar a segurança da obra. 

Em seu estudo sobre monitoramento em barragens de rejeito minerários, 
Machado (2007) salienta que os pluviomêtros e pluviógrafos são aparelhos que 
permitem determinar as vazões de escoamento superficial, as taxas de infiltração e 
a necessidade de implantar e/ou implantar dispositivos de drenagem superficial. 
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Figura 1 - Pluviômetro instalado. 

Fonte: COELHO ( 2017) 

 
O tassômetro é  um instrumento utilizado para a medição de recalque em maciços de 

terra. É constituído de várias placas ou anéis, instalados no interior do maciço de solo, ao 
longo de uma mesma linha vertical. Cada placa ou anel é ligado a uma haste vertical, cuja a 

extremidade superior chega a superfície do aterro, onde são feitas as leituras de nível 
(ROMANINI, 2016). 

 
 

 
Figura 2 - Tassômetro  

Fonte: ROMANINI (2016) 

 
O piezômetro hidráulico é um aparelho que possibilita a poropressão negativa 

na fase de construção e enchimento de barragens. Este aparelho indica a 
necessiade de desarear quando as pressões diferentes são medidas nos dois tubos 
e um mesmo piezômetro (MACHADO, 2007). 
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Figura 4-Esquema de instação do piezômetro hidráulico 

Fonte: MACHADO ( 2007) 

Divino (2010 p.32) explica que: 
 
A instrumentação de campo instalada, especialmente os instrumentos de 
recalque, desempenhou um papel decisivo para analisar o comportamento 
da barragem. Conforme relatado no capítulo anterior, as deformações 
diferenciais acentuadas provocaram alguns imprevistos e acidentes com a 
instrumentação da barragem de Emborcação. Apesar da perda de dados, 
estes fatos possibilitaram uma melhor interpretação do desempenho da 
estrutura. 

 
Conforme Romanini (2016), o inclinômetro é destinado a observação da 

inclinação de um furo de sondagem em relação a vertical. Para tal , são instalados 
tubos de revestimento, de plástico ou de alumínio, até abaixo da zona susceptível de 
movimentação.  

 
Figura 4 – Inclinômetro 

Figura- ROMANINI (2016) 

 
No inclinômetro os tubos que constituem o inclinômetro possuem 4 ranhuras, 

dispostas ortogonalmente, dentro as quais são encaixadas roldanas de um torpedo, 
que pode penetrar , com pequena folga dentro dos tubos. As ranhuras são 
colocadas nas direções em que se deseja medir as inclinações. No interior do 
torpedo, aloja – se um pêndulo , cujo o descolamento angular é detectado por um 
sistema de resistência elétrica (ROMANINI, 2016 ). 
 
 
4 CONCLUSÃO 
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Este estudo teve por objetivo analisar a  importância dos aparelhos de 

medição em  barragens a fim de evitar acidentes ambientais. 
Constatou-se que no Brasil, a necessidade de preservação e conservação 

dos recursos naturais levou a criação de diversos mecanismos, entre eles, o jurídico, 
sendo a legislação ambiental brasileira uma das mais avançadas e completas do 
mundo.  

Pode-se verificar que o Brasil deu importantes passos com a criação de 
normas protetoras do meio ambiente, buscando sempre soluções mais adequadas e 
eficazes na prevenção e reparação dos danos ambientais, contudo, ainda ocorrem 
acidentes ambientais em barragens como ocorreu em Mariana e Brumadinho. 

Com a realização desta pesquisa é possível concluir que  o uso de aparelhos 
de medição em  barragens efetivam um importante passo no monitoramento de 
barragens de contenção de rejeitos da mineração, contribuindo para  garantir a 
proteção ambiental. 
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