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1 RESUMO 

Este trabalho inicialmente apresenta os principais tipos de barragens em geral e a 

seguir se concentra na análise das Barragens de Rejeito. Discute-se o que se 

considera rejeito numa mineração, bem como os processos que esses materiais são 

submetidos antes do descarte final. São descritos em detalhe os principais métodos 

construtivos desse tipo de barragem que são os métodos de Montante, de Jusante e 

de linha de centro, dando-se destaque as vantagens e desvantagens comparativas 

de cada método. Discute-se o fenômeno de liquefação, a que pode ser suscetível 

uma barragem de rejeito. Finalmente, o trabalho foca como estudo de caso na 

ruptura da Barragem de Fundão em Mariana, MG. 

2 INTRODUÇÃO 

A barragem de Fundão da Samarco se rompeu no dia 5 de novembro de 2015, 

destruindo o distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, e afetando outras cidades. Os 

rejeitos também atingiram mais de 40 cidades na Região Leste de Minas Gerais e no 

Espírito Santo. O desastre ambiental é considerado o maior ocorrido no Brasil, com 

18 mortes e um desaparecido. Cerca de um ano antes, em 10 de setembro de 2014, 

outro rompimento, felizmente menos grave, ocorreu na barragem de minério de ferro 

da mineradora Herculano, em Itabirito, também em Minas Gerais, dessa vez com 

três mortes. Esses dois acidentes, ocorridos com intervalo de pouco mais de um 

ano, chamam a atenção para os aspectos de segurança e meio ambiente envolvidos 

na execução desse tipo de barragem.  

Barragens de rejeitos são estruturas de terra construídas para contenção de rejeitos 

de mineração, que por aspectos ambientais necessitam ser armazenados, embora 

não possuam maior valor econômico. Muitas vezes, aumenta-se a capacidade de 

armazenamento dessas barragens por meio de alteamento e para tanto diversos 

métodos são disponíveis. 

O trabalho pretende tratar do projeto e execução de barragens de rejeitos, dando 

ênfase nos aspectos ambientais e de segurança envolvidos. 



3 OBJETIVOS  

Os objetivos deste trabalho são: 

a) Estudar o projeto e execução de barragens de rejeito. 

b) Apresentar como estudo de caso o acidente da Barragem de Fundão. 

4 METODOLOGIA 

Para a elaboração do trabalho está sendo usada a seguinte metodologia: 

- consulta a literatura técnica disponível;  

- participação em palestras sobre o assunto;  

- entrevistas com engenheiros especializados no assunto;  

- consulta a todos os documentos disponíveis sobre o estudo de caso. 

5 DESENVOLVIMENTO 

O texto de revisão bibliográfica sobre o assunto já está praticamente finalizado. No 

momento os documentos disponíveis sobre o caso de Mariana estão sendo 

analisados para posterior elaboração do texto do estudo de caso. 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Barragem é uma estrutura construída transversalmente a um rio ou talvegue com a 

finalidade de se obter a elevação do seu nível d`água, assim gerando um 

reservatório com diversas finalidades. 

Quanto ao seu tamanho, as barragens podem ser classificadas de duas maneiras, 

pequeno e grande porte. Barragens de grande porte são aquelas com altura superior 

ou igual a 15 metros, determinada pela diferença da elevação de sua crista até o 

ponto mais baixo de sua fundação. Porém se a barragem possuir entre 10 a 15 

metros de altura e capacidade superior a 3 milhões de m³ também é classificada 

como de grande porte. Já as barragens de pequeno porte são as que não se 

enquadram nas características citadas anteriormente. 

Atualmente no Brasil, destacam-se as barragens de Itaipu, maior do mundo em 

volume de geração de energia elétrica, e a barragem de Irapé, em Minas Gerais, 

concluída em 2006, que é a mais alta do Brasil com 208 metros de altura. 



Segundo o Manual de segurança e inspeção de barragens (BRASIL, 2002), 

Barragem de Rejeito é uma barragem construída para reter rejeitos ou matérias 

estéreis de mineração e de outros processos industriais.  

Elas podem ser construídas com terra ou enrocamento, compactadas com material 

de empréstimo ou com o próprio rejeito da usina de beneficiamento. Normalmente é 

construído um dique inicial, o qual deve ter uma capacidade de retenção de rejeitos 

para dois ou três anos de operação, e que, posteriormente, servirá como 

embasamento para os alteamentos sucessivos. 

Através da mineração retira-se o material bruto que necessita passar por uma etapa 

de beneficiamento, onde terá duas frações, o rejeito e a concentração. O rejeito 

consiste na parte não rentável do material, que devera ser descartado de forma 

adequada segundo os órgãos ambientais. 

Essas barragens podem ser realizadas a partir de três métodos construtivos (Figura 

1), denominados de métodos de Montante, de Jusante e de linha de centro. 
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