
Engenheiro Francis Bogossian

• Engenheiro Civil, Escola de Engenharia - UFRJ
• Especialização em Mecânica dos Solos, das Rochas e Barragens, pela 

ASTEF/França
• Aperfeiçoamento no LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia Civil/ 

Portugal
• Professor Regente de EE-UFRJ, Professor Titular de Mecânica dos 

Solos, Fundações e Obras de Terra
• Membro Vitalício e atual Presidente da Academia Nacional de 

Engenharia



Engenheiro Francis Bogossian - Experiência

• Áreas de investigações geotécnicas 
• Estudos e projeto de fundações
• Consultoria
• Pioneiro no Brasil na área de geotecnia offshore
• Projetos: Ponte Rio-Niterói, o Metrô do Rio de Janeiro, a Ilha Artificial 

do Terminal Marítimo de Areia Branca- RN, Projeto Carajás, Instalação 
da CHESF no Polo de Camaçari, a ampliação do Porto de tubarão-SC e 
Refinaria de Paulínia - REPLAN- Petrobras
• Medalha Mérito Tamandaré da Marinha do Brasil



Palestra Eng. Francis Bogossian

• Aspectos técnicos de construção de barragens
• Alteamento a montante/jusante

• Mitigação técnica de riscos
• Rotinas de medição de pressão da barragem
• Alarmes redundantes
• Posicionamento de prédios equipamento e pessoas
• Rotas de fuga



Mecanismos econômicos de mitigação de 
riscos 
• Cerne do capitalismo: agentes arcam com seus custos, inclusive 

externalidades
• Obra barata x risco

• Engenharia ao menor preço?
• Indenizações, Imagem, perda de ativos
• redução de produção

• SEGURO: prêmio deveria ser sensível ao risco percebido 
• Sinistro 4,5 bi /após Mariana, seguradores impuseram restrições ao seguro
• Cláusula de confidencialidade. Valor segurado 4 bi? 2 bi?
• Qual foi a perda total relative a Mariana em 2015? Quanto foi efetivamente pago?

• MERCADO DE CAPITAIS: ações “punem” empresa pelo risco econômico 
financeiro
• Como quantificar o risco? Há transparência? Há fiscalização? Há punição?  



Ação da Vale caiu
20% após Brumadinho



Preço Internacional
Do Minério de Ferro 
Subiu 20%



Minério de Ferro 
Representa 50%



Liquefação

• Rejeito pode se comportar como líquido, sob determinadas condições 
de pressão, vibração (houve um sismo de 2,8, possivelmente 
consequência e não causa)
• Marinha acompanha esse fenômeno em navios transporte de granel 

(superfície livre)
• Plataforma continental é monitorada pela Marinha e pela Petrobras 

(Sismos, vibração por perfurações)
• O petróleo é extraído do Xisto por um aumento de pressão sobre o

minério (fracking)


