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1. RESUMO  

A altura das barragens de rejeito aumenta ano a ano. Quanto maior a altura da 

barragem, maior o risco de ruptura, maior volume de rejeitos e maior o dano resultante 

de um rompimento (ROBERTSON, 2017). A análise de impactos causados por 

acidentes em barragens de mineração como a Barragem de Fundão, em Mariana, deixa 

clara a necessidade do estudo de instrumentos de gestão visando conter a possível 

recorrência de cenário nas demais barragens. 

2. INTRODUÇÃO  

Nos últimos 15 anos seis barragens se romperam no Brasil, sendo cinco delas 

barragens de mineração, atividade de vasta exploração no país. Esse número 

alarmante e a ruptura da barragem de Fundão, Mariana/MG em 2015, considerada por 

especialistas a maior catástrofe ambiental do Brasil, gerou um questionamento por 

parte da população, governo e organizações sobre a forma como rejeitos vêm sendo 

dispostos, sua fiscalização e a legislação aplicada às barragens de mineração.  

3. OBJETIVOS  

Estudo das rupturas de barragens de mineração ocorrida nos últimos anos e definição 

de instrumentos de gestão, visando à prevenção de futuros rompimentos ou a 

atenuação de impactos ambientais significativos. 

4. METODOLOGIA  

Para o desenvolvimento do trabalho foram consultados materiais das principais 

instituições associadas a barragens de rejeito de mineração; trabalhos de conclusão de 

curso e livros relacionados ao tema. Houve também a participação no II Seminário de 

Gestão de Riscos e Segurança de barragens de rejeitos (Belo Horizonte, 2017), que 

incluiu relatos, debates e apresentação de trabalhos técnicos recentes, além do contato 

com pessoas do meio e fornecedores de tecnologias que serão abordadas. 

5. DESENVOLVIMENTO  

A atividade minerária no país tem importante papel na economia nacional, cerca de 5% 

do PIB industrial. Porém para que o material bruto apresente valor comercial é 

necessário que haja o beneficiamento do minério após sua extração. Esse processo 

consiste na diminuição granulométrica do solo através do uso de reagentes e grandes 

quantidades de água, gerando como resíduo os rejeitos. As barragens de rejeito 



surgiram com a finalidade de contenção e drenagem, evitando o lançamento in natura 

nos cursos d’água, pois, dependendo do minério, o rejeito pode apresentar elevado 

grau de toxicidade. Essas estruturas nunca apresentam risco zero, no entanto, o 

volume de acidentes no Brasil está muito acima da média mundial (DNPM, 2016). 

Todos os acidentes no país nos últimos 15 anos foram em Minas Gerais, o que gerou 

grandes impactos ambientais, sociais e econômicos, sendo os dois mais recentes: 

2014 - Herculano (Itabirito/MG): Interrupção do fornecimento de água e energia elétrica, 

impactos ambientais na bacia hidrográfica do Rio das Velhas, 3 mortes; 

2015 - Fundão (Mariana/MG): Destruição da vegetação nativa, poluição da bacia do Rio 

Doce, assoreamento de cursos d’água, corte de energia elétrica na região, 19 mortes. 

Com o estudo e análise das rupturas, visando prevenir futuros rompimentos ou atenuar 

impactos ambientais em caso de falha, é possível definir cinco instrumentos que devem 

preferencialmente ser aplicados em conjunto, sendo eles: 

Legislação: No Brasil, a lei sobre segurança de barragens surgiu apenas em 2010 e 

em 2017 o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) criou a Portaria nº 

70.389 para aprimorar as normas sobre barragens. Foi feito uma comparação entre as 

portarias em vigência na época do acidente em Mariana e a portaria em vigor. 

Fiscalização: O DNPM é o órgão gestor do patrimônio mineral brasileiro e responsável 

pela fiscalização da gestão da segurança de barragens de rejeito no país. Entre as 

ações do órgão é possível destacar a elaboração de instrumentos de regulamentação, 

capacitação de servidores, apresentação de palestras às empresas mineradoras, e 

ações fiscalizatórias onde são apontadas quais ações estão de fato sendo realizadas e 

sua real eficiência no sentido de proteger a sociedade e o meio ambiente. 

Auditorias: Consiste na avaliação da documentação existente e inspeção detalhada de 

campo, visando verificar a condição de segurança da estrutura e a real implantação dos 

Planos de Segurança de cada barragem.  

Plano de ação de emergência: O PAE é um documento que subsidia a tomada de 

decisão em situações de emergência e tem como objetivo evitar ou minimizar danos 

com perdas de vida, às propriedades e comunidades a jusante.  

Uso de tecnologias: A estabilidade estrutural de barragens de rejeito esta ligada 

diretamente à água presente no substrato e o uso de tecnologias tem como objetivo 



promover essa drenagem permitindo reutilizar a água nos processos de dissociação do 

minério. O polímero Rheomax® ETD, por exemplo, aumenta a densidade do substrato 

permitindo a liberação da água limpa por meio do controle da reologia do rejeito. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

A gestão eficiente é primordial no acompanhamento de um processo de forma segura, 

e os instrumentos sugeridos devem ser realizados em conjunto. Dentre eles, o PAE é 

uma ferramenta prática que atenua os impactos causados pelo rompimento de 

barragens de rejeito e deveria ser mandatório para qualquer barragem independente de 

sua classificação de risco. Também foram identificadas fragilidades no processo de 

auditoria atual e pontos a serem mudados, sugeridos por autores presentes no II 

Seminário de Gestão de Riscos e Segurança de barragens de rejeitos. O grande 

número de rupturas deixa claro que empresas de mineração não lidam com o rejeito da 

forma como deveriam. Em barragens de água, a preocupação no modo em como ela é 

represada é maior, pois é considerada matéria prima e traz retorno financeiro para o 

empreendedor. Já no caso de barragens de rejeito, ele é visto como descarte por não 

ter nenhum valor agregado. O investimento necessário em tecnologias para mudança 

na disposição de rejeitos é alto e o lucro é indireto, em reaproveitamento de água e 

conservação ambiental. Porém, sua aplicação remete na redução dos riscos em longo 

prazo, pois reduz as probabilidades de ruptura e o potencial dos danos. 
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