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RESUMO 
 

 

 

Embora de baixa probabilidade, o rompimento de barragens de contenção de rejeitos é 

alvo de interesse e preocupação, em função do seu alto dano potencial. O presente 

trabalho é resultado de uma parceria entre a FEAM e o NUGEO/EM/UFOP, e tem por 

objetivo o desenvolvimento e a aplicação de conceitos e metodologias de hierarquização 

dos potenciais impactos decorrentes de eventuais acidentes com barragens de rejeito. Para 

mensuração e hierarquização dos impactos previstos para cada barragem, fez-se uso da 

aplicação dos princípios da Analytic Hierarchy Process (AHP), proposto por Saaty 

(1991). Isso ocorreu a partir do uso da técnica Ad-Hoc, através da dinâmica do 

brainstorming com profissionais da área de geotecnia e outras formações 

complementares. A metodologia foi aplicada em barragens de contenção de rejeitos 

situadas no Quadrilátero Ferrífero – MG. Os resultados indicaram heterogeneidade na 

classificação dessas barragens, as quais encontram-se na mesma categoria pelas 

legislações vigentes: alto dano potencial e baixo risco. Ainda que os impactos oriundos 

de rupturas tendam a ser elevados, nota-se que as normas atuais não permitem uma 

caracterização precisa da área diretamente afetada. Isso acontece porque os limites entre 

os subcritérios adotados nestas legislações não são claros, permitindo que barragens 

situadas em áreas com características distintas recebam o mesmo valor de importância, 

impossibilitando uma previsão mais específica dos danos causados e das interações com 

as estruturas e condições encontradas a jusante. Entre os aspectos considerados 

significantes na metodologia proposta e que não são especificados com clareza pelas 

legislações atuais, estão a estimativa do número de atingidos e distinção entre os impactos 

nos meios físicos, bióticos e socioeconômicos. Verificou-se que barragens de menor 

porte, mas de rejeitos perigosos, geram mais impactos que os reservatórios de alto porte 

para rejeitos inertes. Por sua vez, barragens de grande porte situadas em áreas de menores 

concentrações de pessoas e infraestrutura tendem a ter seus impactos minimizados. O 

detalhamento da área a jusante permitiu identificar casos onde a onda de inundação pode 

ser potencializada ou amortizada. 

Palavras chaves: barragens de rejeitos, rompimento de barragens, avaliação de impactos, 

Quadrilátero Ferrífero, Analytic Hierarchy Process. 



vii 

 

ABSTRACT 
 

 

 

Although of low probability, the tailings dam failures is target of interest and concern, on 

the basis of its high damage potential. The present work is the result of a partnership 

between FEAM and NUGEO/EM/UFOP, aiming the development and application of 

hierarchical concepts and methodologies of the potential impacts resulting from possible 

accidents with dams of tailings. In order to measure and prioritize the impacts predicted 

for each dam, the application of the Analytic Hierarchy Process (AHP) principles 

proposed by Saaty (1991) was used. This was based on the use of the Ad-Hoc technique, 

through brainstorming dynamics with professionals in the area of geotechnics and other 

complementary formations. The methodology was applied in dams of tailings located in 

the Quadrilátero Ferrífero – MG. The results indicated heterogeneity in classification of 

these dams, which are in the same category in existing laws: high potential damage and 

low hazard. Although the impacts from failures of dams tend to be high, it is noticed that 

the current norms do not allow for accurate characterization of the area directly affected. 

This is because the boundaries between subcriteria adopted in these legislations are not 

clear, allowing dams located in areas with different characteristics to receive the same 

importance value making it impossible to predict more specifically the damages caused 

and the interactions with the structures and conditions found downstream. Among the 

aspects considered significant in the proposed methodology and which are not clearly 

specified by current laws, are the estimated number of people affected and the distinction 

between physical, biotic and socioeconomic impacts. It was verified that smaller dams, 

but of dangerous tailings, generate more impacts than the large tailings dams for inert 

rejects. In turn, large dams located in areas of lower concentrations of people and 

infrastructure tend to have their impacts minimized. The detailing of the downstream area 

has identified cases where the flood wave can be increased or amortized. 

 

Keywords: waste dams, dam failures, impact assessment, Quadrilátero Ferrífero, 

Analytic Hierarchy Process. 

 

 

 

 

 



viii 

 

LISTA DE FIGURAS 
 

 

 

 

Figura 2.1 – Fluxograma da Metodologia da Pesquisa. 

Figura 3.1 – Esquema típico do processamento de minério (modificado de Rademeyer, 

2007). 

Figura 3.2 – Perfil de uma barragem de contenção de rejeitos (modificado de Vick, 1990). 

Figura 3.3 – Barragem alteada pelo Método de Montante (modificado de Vick, 1981). 

Figura 3.4 – Barragem alteada pelo Método de Jusante (modificado de Vick, 1981). 

Figura 3.5 – Barragem alteada pelo Método da Linha de Centro (modificado de 

Cavalcante, 2000). 

Figura 3.6 – Fluxograma básico da mineração de ferro (modificado de Pereira, 2005). 

Figura 3.7 – Digrama dos principais processos associados à geração de DAM (Borma e 

Soares, 2002). 

Figura 3.8 – Percentuais de causas de rupturas para diferentes tipos de barragens com 

altura acima de 15 metros (modificado de ICOLD, 1973). 

Figura 3.9 – Percentuais de causas de rupturas de barragens de terra e enrocamento com 

altura acima de 15 metros (modificado de ICOLD, 1973). 

Figura 3.10 – Retroescavadeira soterrada pela lama da Barragem B1 da Herculano 

Mineradora, em 2014 (FEAM, 2014). 

Figura 3.11 – Bento Rodrigues após o rompimento da Barragem de Fundão (FEAM, 

2016). 

Figura 3.12 – Estrutura hierárquica do AHP (Ferreira et al., 2007). 

Figura 3.13 – Vantagens da utilização do AHP (Saaty, 2012). 

Figura 4.1 – Mapa geológico simplificado do Quadrilátero Ferrífero – MG. 

Figura 4.2 – Mapa da hidrografia no Quadrilátero Ferrífero – MG. 

Figura 4.3 – Barragens inseridas na PNSB implantadas no Quadrilátero Ferrífero – MG. 

Figura 5.1 – Fluxograma da seleção de critérios e subcritérios para a previsão de índice 

de impactos. 

Figura 6.1 – Mapa de localização e acesso à barragem Maravilhas II. 

Figura 6.2 – Hidrografia na região da barragem Maravilhas II. 

Figura 6.3 – Hidrografia e sub-bacias na área da barragem Maravilhas II. 



ix 

 

Figura 6.4 – Mapa Geológico do Quadrilátero Ferrífero, com indicação da área da 

barragem Maravilhas II. 

Figura 6.5 – Precipitações totais anuais no ano hidrológico (ANA, 2018). 

Figura 6.6 – Condomínios localizados na área imediatamente a jusante da Barragem 

Maravilhas II. 

Figura 6.7 – Mapa de localização da barragem de Calcinados. 

Figura 6.8 – Mapa da hidrografia da região onde está inserida a barragem de Calcinados. 

Figura 6.9 – Mapa Geológico do Quadrilátero Ferrífero, com indicação da área da 

barragem de Calcinados. 

Figura 6.10 – Bairros localizados nas proximidades da barragem de Calcinados, Nova 

Lima – MG. 

Figura 6.11 – Localização da barragem do Doutor e drenagem na área do 

empreendimento. 

Figura 6.12 – Mapa Geológico do Quadrilátero Ferrífero, com indicação da área da 

barragem do Doutor. 

Figura 6.13 – Localização da barragem Itabiruçu, em Itabira – MG, e hidrografia na 

região.  

Figura 6.14 – Mapa Geológico do Quadrilátero Ferrífero, com indicação da área da 

barragem Itabiruçu. 

Figura 6.15 – Localização da barragem Casa de Pedra, em Congonhas – MG, e hidrografia 

na região. 

Figura 6.16 – Mapa Geológico do Quadrilátero Ferrífero, com indicação da área da 

barragem Casa de Pedra, em Congonhas – MG. 

Figura 6.17 – Mapa de localização das barragens de estudo, no Quadrilátero Ferrífero, 

MG. 

Figura 6.18 – Localização das barragens de estudo em relação as bacias hidrográficas 

federais. 

Figura 6.19 – Gráfico comparativo dos pesos distributivos de cada critério utilizado na 

previsão de impactos. 

Figura 6.20 – Localização da barragem de Fundão, em Mariana – MG, e hidrografia da 

região. 

 



x 

 

LISTA DE TABELAS 
 

 

 

 

Tabela 3.1 – Produção de ferro em 2015, de acordo com o DNPM (2016a).  

Tabela 3.2 – Razões médias entre o minério comercializado e o volume de rejeito gerado 

para alguns minérios (Abrão, 1987). 

Tabela 3.3 – Caracterização física e mineralógica de um rejeito de ouro de uma empresa 

de Minas Gerais (Silva et al., 2004). 

Tabela 3.4 – Classificação das barragens adotadas em Portugal, de acordo com o 

Regulamento de Seguranças de Barragens (RSB, 2007). 

Tabela 3.5 – Classificação de Categoria de Risco e Dano Potencial Associado de acordo 

com a Portaria DNPM nº 70.389, de 17 de maio de 2017 (DNPM, 2017). 

Tabela 3.6 – Classificação do DPA para barragens de resíduos e rejeitos apresentado pela 

Resolução do CNRH nº 143/2012 e pela Portaria do DNPM nº 70.389/2017 (CNRH, 

2012; DNPM, 2017). 

Tabela 3.7 – Classificação de Barragens pela DN COPAM nº 62/2002 (COPAM, 2002). 

Tabela 3.8 – Critérios para definição do porte da barragem e do porte do reservatório de 

acordo com a DN COPAM 87/2005 (COPAM, 2005). 

Tabela 3.9 – Classificação das Barragens pela DN COPAM nº 87/2005 (COPAM, 2005). 

Tabela 3.10 – Princípios da Análise de Impactos Cumulativos – AIC (CEQ, 1997). 

Tabela 3.11 – Métodos utilizados na Avaliação de Impactos Cumulativos (CEQ, 1997). 

Tabela 3.12 – Impactos ambientais decorrentes de um empreendimento de mineração 

(Sánchez, 2013). 

Tabela 3.13 – Matriz de relação de impactos (Corteletti et al., 1996). 

Tabela 3.14 – Modelo de tabela de representação hierárquica (adaptado de Costa et al., 

2011). 

Tabela 3.15 – Matriz genérica de comparação paritária (Passos, 2010). 

Tabela 3.16 – Escala fundamental de Saaty (Saaty, 1991). 

Tabela 3.17 – Índice Randômico Médio (IR) do AHP (Saaty, 1991). 

Tabela 5.1. – Marcos da legislação nacional em relação ao dano potencial associado à 

barragens. 

Tabela 5.2 – Marcos da legislação estadual para a classificação das barragens de 



xi 

 

mineração em relação ao dano potencial em Minas Gerais. 

Tabela 5.3 – Ficha para cálculo do índice de previsão de impacto ambiental direto para 

as barragens de contenção de rejeitos. 

Tabela 5.4 – Matriz quadrada para julgamento paritário dos critérios definidos para 

avaliação do impacto ambiental em caso de rompimento de barragens de contenção de 

rejeitos da mineração. 

Tabela 6.1 – Características da barragem Maravilhas II de acordo com o BDA, em 2018. 

Tabela 6.2 – Diagnóstico da Avifauna, Herpetofauna e da Mastofauna na região de 

Maravilhas II. 

Tabela 6.3 – Características da barragem de Calcinados de acordo com o BDA, em 2018. 

Tabela 6.4 – Diagnóstico da Avifauna, Herpetofauna, Mastofauna e Ictiofauna na área da 

barragem de Calcinados. 

Tabela 6.5 – Características da barragem do Doutor de acordo com o BDA, em 2018. 

Tabela 6.6 – Características da barragem Itabiruçu de acordo com o BDA, em 2018. 

Tabela 6.7 – Diagnóstico da Avifauna, Herpetofauna, Mastofauna e Ictiofauna na área da 

barragem Itabiruçu. 

Tabela 6.8 – Características da barragem Casa de Pedra de acordo com o BDA, em 2018. 

Tabela 6.9 – Diagnóstico da Avifauna, Herpetofauna e Mastofauna na área da barragem 

Casa de Pedra. 

Tabela 6.10 – Matriz contendo os julgamentos paritários para os critérios de classificação 

dos impactos em casos de rompimentos de barragens de contenção de rejeitos. 

Tabela 6.11 – Pesos distributivos dos critérios para avaliação dos impactos decorrentes 

de rompimentos de barragens de contenção de rejeitos. 

Tabela 6.12 – Pesos dos critérios e os respectivos valores dos subcritérios adotados para 

a previsão de impactos referentes a rompimentos hipotéticos de barragens de rejeito. 

Tabela 6.13 – Classificação dos impactos ambientais decorrentes de um rompimento 

hipotético da barragem Maravilhas II. 

Tabela 6.14 – Classificação dos impactos ambientais decorrentes de um rompimento 

hipotético da barragem de Calcinados. 

Tabela 6.15 – Classificação dos impactos ambientais decorrentes de um rompimento 

hipotético da barragem de Doutor. 

Tabela 6.16 – Classificação dos impactos ambientais decorrentes de um rompimento 

hipotético da barragem Itabiruçu. 



xii 

 

Tabela 6.17 - Classificação dos impactos ambientais decorrentes de um rompimento 

hipotético da barragem Casa de Pedra. 

Tabela 6.18 – Faixas de classificação do índice de Impacto Ambiental para barragens 

consideradas de alto dano potencial. 

Tabela 6.19 – Classificação das barragens selecionadas de acordo com o índice de 

impacto ambiental. 

Tabela 6.20 – Características da barragem do Fundão de acordo com as informações 

extraídas do BDA, em 2018. 

Tabela 6.21 – Diagnóstico da Avifauna, Herpetofauna, Mastofauna e Ictiofauna na área 

da barragem de Fundão. 

Tabela 6.22 – Classificação dos impactos ambientais decorrentes de um rompimento 

hipotético da Barragem de Fundão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

LISTA DE SÍMBOLOS, NOMENCLATURA E 

ABREVIAÇÕES 
 

 

 

 

A – Matriz de Julgamento 

AAE – Avaliação Ambiental Estratégica 

ADA – Área Diretamente Afetada 

AHP – Analytic Hierarchy Process 

AIA – Avaliação de Impacto Ambiental 

AIC – Avaliação de Impacto Cumulativo 

AID – Área de Influência Direta 

AII – Área de Influência Indireta 

ANA – Agência Nacional de Águas 

ANCOLD – Australian National Committee on Large Dams 

ANM – Agência Nacional da Mineração  

APA – Área de Proteção Ambiental 

APP – Área de Preservação Permanente 

ASCE – American Society of Civil Engineers 

BDA – Banco de Declaração Ambientais 

BUREC – Bureau of Reclamation 

C – Taxa de Consistência 

CRI – Categoria de Risco 

D – Máximo Autovalor da Matriz de Julgamento  

CEARC – The Canadian Environmental Assessment Research Council 

CEQ – Council on Environmental Quality’s 

CNRH – Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente 

COPAM – Conselho Estadual de Política Ambiental 

CSN – Companhia Siderúrgica Nacional 

DAM – Drenagem Ácida de Mina 

DBO – Demanda Bioquímica de Oxigênio 

DN – Deliberação Normativa 



xiv 

 

DNPM – Departamento de Produção Mineral 

DMP – Departamento de Minas e Petróleo 

DPA – Dano Potencial Associado 

DPI – Victorian Department of Primary Industries 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental 

El. – Elevação  

ETE – Estação de Tratamento de Esgoto 

Fe – Ferro 

FEAM – Fundação Estadual do Meio Ambiente 

H – Altura da Barragem 

I – Matriz de Julgamento dos Impactos 

IA – Impacto Ambiental 

IBRAM – Instituto Brasileiro de Mineração 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas 

IC – Índice de Consistência 

ICOLD – International Commission on Large Dams 

IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

IGAM – Instituto Mineiro de Gestão das Águas  

IQA – Índice de Qualidade da Água 

IR – Índice Randômico 

LAS – Licença Ambiental Simplificada 

LI – Licença de Instalação 

LO – Licença de Operação 

LP – Licença Prévia 

MBR – Minerações Brasileiras Reunidas S.A. 

MCDA – Métodos Multicritérios de Apoio à Decisão 

MEV – Microscopia Eletrônica de Varredura 

n – Número de Critérios 

NEPA – National Environmental Policy Act 

NRC – The United States National Research Council 

PAE – Plano de Ação de Emergência 

PAEBM – Plano de Ação de Emergência de Barragem de Mineração 

PARH – Plano de Ação de Recursos Hídricos 



xv 

 

PCA – Plano de Controle Ambiental 

PCH – Pequena Central Hidrelétrica 

PNAD – Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicílios 

PNMA – Política Nacional do Meio Ambiente 

PNPDEC – Política Nacional de Proteção e Defesa Civil  

PNSB – Política Nacional de Segurança de Barragens 

PPP – Políticas, Planos e/ou Programas 

PSB – Plano de Segurança de Barragens 

QF – Quadrilátero Ferrífero 

RC – Razão de Consistência 

RPB – Regulamento de Pequenas Barragens 

RPPN – Reserva Particular do Patrimônio Natural 

RSB – Regulamento de Segurança de Barragens 

SEED – Safety Evaluation of Existing Dams 

SEMAD – Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

SOD – Safety of Dams 

UC – Unidade de Conservação 

UHE – Usina Hidrelétrica 

USACE – U.S Army Corps of Engineers 

USCOLD – United States Committee on Large Dams 

Vr – Volume do Reservatório 

W – Matriz de Pesos Relativos 

Wi – Matriz de Pesos Relativos dos Impactos 

ZAS – Zona de Autossalvamento 

λMáx – Máximo Autovalor 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 

 

SUMÁRIO 
 

 

 

 

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO ................................................................................... 1 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS .............................................................................. 1 

1.2 JUSTIFICATIVA DA DISSERTAÇÃO ................................................................ 3 

1.3 OBJETIVOS ........................................................................................................... 4 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO...................................................................... 4 

 

CAPÍTULO 2 – METODOLOGIA DA PESQUISA ................................................... 6 

 

CAPÍTULO 3 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .......................................................... 9 

3.1 OS RECURSOS MINERAIS E A ATIVIDADE MINERADORA NO BRASIL . 9 

3.2 BARRAGENS DE CONTENÇÃO DE REJEITOS ............................................. 12 

3.2.1 Histórico e conceitos ...................................................................................... 12 

3.2.2 Métodos Construtivos de Barragens de Contenção de Rejeitos .................... 16 

3.2.3 Rejeitos de Minério de Ferro ......................................................................... 21 

3.2.4 Rejeitos de Ouro ............................................................................................ 24 

3.3. CAUSAS E HISTÓRICO DE RUPTURA DE BARRAGENS DE REJEITO ... 27 

3.4. A SEGURANÇA DE BARRAGENS.................................................................. 33 

3.4.1 Legislação e Segurança de Barragens: Cenário Internacional ....................... 34 

3.4.2 Legislação e Segurança de Barragens: Cenário Nacional ............................. 44 

3.5. IMPACTOS AMBIENTAIS CUMULATIVOS E SINÉRGICOS ..................... 63 

3.6. O USO DO ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) NA AVALIAÇÃO 

DO POTENCIAL DE DANO DE EVENTUAIS ACIDENTES COM BARRAGENS 

DE REJEITOS ............................................................................................................ 74 

3.6.1 Estruturação do Modelo ................................................................................. 75 

3.6.2 Julgamento de Valor e Definição das Prioridades ......................................... 78 

3.6.3 Análise de Consistência ................................................................................. 81 

 

CAPÍTULO 4 – CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO........................... 84 

4.1 LOCALIZAÇÃO E CONTEXTO GEOLÓGICO DO QUADRILÁTERO 

FERRÍFERO ............................................................................................................... 84 

4.2 O QUADRILÁTERO FERRÍFERO E AS BARRAGENS DE CONTENÇÃO DE 

REJEITOS .................................................................................................................. 89 

 

CAPÍTULO 5 – MATERIAIS E MÉTODOS ............................................................ 92 

5.1. SELEÇÃO DAS UNIDADES DE ANÁLISE..................................................... 92 



xvii 

 

5.2 DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS................ 93 

5.3 APLICAÇÃO DO MÉTODO AHP PARA CÁLCULO DO IMPACTO 

AMBIENTAL ........................................................................................................... 103 

5.4 CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS DECORRENTES DE 

ROMPIMENTOS HIPOTÉTICOS DE BARRAGENS DE REJEITO .................... 105 

 

CAPÍTULO 6 – RESULTADOS E DISCUSSÕES  ................................................. 107 

6.1. SELEÇÃO DAS UNIDADES DE ANÁLISE................................................... 107 

6.1.1 Barragem Maravilhas II ............................................................................... 108 

6.1.2 Barragem de Calcinados .............................................................................. 120 

6.1.3 Barragem do Doutor .................................................................................... 128 

6.1.4 Barragem Itabiruçu ...................................................................................... 133 

6.1.5 Barragem Casa de Pedra .............................................................................. 139 

6.1.6 Considerações sobre as Barragens Selecionadas ......................................... 144 

6.2. APLICAÇÃO DO MÉTODO DE ANÁLISE HIERÁRQUICA (AHP) ........... 147 

6.3. CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS EM CASOS DE 

ROMPIMENTOS, NAS BARRAGENS EM ESTUDO .......................................... 151 

6.3.1 Barragem Maravilhas II ............................................................................... 153 

6.3.2 Barragem de Calcinados .............................................................................. 159 

6.3.3 Barragem do Doutor .................................................................................... 163 

6.3.4 Barragem Itabiruçu ...................................................................................... 167 

6.3.5 Barragem Casa de Pedra .............................................................................. 171 

6.4. HIERARQUIZAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS ................................ 176 

6.5. CASO ESPECIAL: BARRAGEM DE FUNDÃO ............................................ 179 

6.4.1 Contextualização da área da Barragem de Fundão ...................................... 180 

6.4.2 Classificação dos Impactos Ambientais da Barragem de Fundão ............... 183 

6.4.3 Considerações sobre o Índice de Impactos da Barragem de Fundão ........... 188 

 

CAPÍTULO 7 – CONCLUSÕES   E  SUGESTÕES  PARA  PESQUISAS  

FUTURAS  ................................................................................................................... 189 

7.1. CONCLUSÕES ................................................................................................. 189 

7.2. SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS................................................ 192 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................... 193 

 

 

 

 

 

  



1 

 

CAPÍTULO 1 

 
INTRODUÇÃO  

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Os rompimentos de barragens de contenção de rejeitos são eventos de baixa 

probabilidade, mas que geram grande preocupação em função dos impactos que estão 

sempre associados a esse tipo de ocorrência. Isto acontece em função dos elevados danos 

e prejuízos causados às populações que se encontram à jusante destes reservatórios, e aos 

impactos ambientais decorrentes nos meios físico, biótico e socioeconômico.  

Alvo de intensa atividade mineradora, o Quadrilátero Ferrífero é uma importante 

província geológica situada no estado de Minas Gerais, e uma referência aos grandes 

depósitos de minério de ferro, ocupando uma área de aproximadamente 7.000 km² (Dorr, 

1969). Por esse motivo, grandes mineradoras estão instaladas na região, tais como a Vale, 

AngloGold Ashanti, Samarco, Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), dentre outras. 

Se, por um lado, a presença dessas mineradoras é um grande incentivo ao progresso e ao 

desenvolvimento da economia do estado, por outro traz a insegurança pela construção de 

estruturas como as barragens de contenção de rejeitos, onde são dispostos os resíduos do 

beneficiamento dos minérios extraídos nas minas.  

De forma a avaliar a estabilidade e o dano potencial das barragens de contenção de 

rejeitos, anualmente são divulgados os inventários de barragens pela Fundação Estadual 

do Meio Ambiente (FEAM), e a classificação das barragens de mineração pelo extinto 

Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), atual Agência Nacional da 

Mineração (ANM). Para estas classificações são utilizadas, principalmente, a DN 

COPAM nº 87/2005 (COPAM, 2005) e a Portaria DNPM nº 70.389/2017 (DNPM, 2017). 

Pouco se sabe, porém, a respeito da metodologia utilizada para a definição dos critérios e 

valores dados a cada um deles, no momento da classificação.  

Diante desse cenário, partiu da FEAM, em parceria com o NUGEO/EM/UFOP, o 

interesse de desenvolver um instrumento que permitisse identificar e gerenciar os 

potenciais impactos passíveis de ocorrência em casos de rupturas das barragens de 
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contenção de rejeitos. Dessa forma, podem ser considerados impactos já sofridos na área 

e seu grau de fragilidade, bem como a interação da presença das barragens com outros 

empreendimentos.  Isto é, as causas e os efeitos que podem minimizar ou potencializar os 

impactos gerados por um rompimento. 

A avaliação de impactos cumulativos e sinérgicos, por sua vez, apresentam certo grau de 

complexidade. Autores como Kennett (1999) e Sánchez (2013), observaram uma 

deficiência comum nos estudos de impacto ambiental quanto à descrição dos impactos 

cumulativos. Dentre as justificativas para tal ocorrência, eles mencionam a generalização, 

a ampla gama de atividades que permitem interações e geram impactos e, finalmente, o 

alto potencial de dano. 

Dentre as metodologias utilizadas para avaliação de impactos cumulativos, encontram-se 

brainstormings, checklists, matrizes de interação, modelagem, análise de tendências, 

sobreposições de mapas e SIG, análise do ecossistema, do impacto econômico e do 

impacto social (CEQ, 1997).  

Visando propor uma metodologia de classificação dos impactos decorrentes de rupturas 

de barragens de rejeitos consideradas de alto dano potencial, este estudo propõe uma 

abordagem analítica e consistente, utilizando Métodos Multicritérios de Apoio à Decisão 

(MCDA), subsidiada no Analytic Hierarchy Process (AHP), proposto por Saaty (1991).  

Desta forma, é possível quantificar o impacto ambiental através de comparações pareadas 

de critérios essenciais para descrevê-los, relacionados às características do 

empreendimento e da área a jusante. 

Para aplicação experimental da metodologia, foram considerados os casos das barragens 

Maravilhas II, Calcinados, Doutor, Itabiruçu e Casa de Pedra, todas localizadas ao longo 

do Quadrilátero Ferrífero – MG, e inseridas na bacia do rio Doce ou na bacia do rio São 

Francisco. Além disso, realizou-se a classificação para a Barragem de Fundão, rompida 

em 2015, considerando as características da área anteriores ao rompimento, de modo a 

verificar a metodologia a partir de um caso real. Após a determinação dos índices de 

impactos em casos de eventuais rupturas destas estruturas, considerando os cenários mais 

drásticos, fez-se uma hierarquização dos impactos. O intuito é apresentar que, apesar de 

estarem na mesma faixa de classificação nas legislações vigentes em relação ao dano 
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potencial, quando esta avaliação torna-se mais criteriosa e voltada para a identificação de 

impactos, o potencial de impactos destas barragens são distintos entre si. 

1.2 JUSTIFICATIVA DA DISSERTAÇÃO 

O presente estudo é resultado de uma parceria entre o Núcleo de Geotecnia da Escola de 

Minas (NUGEO/EM) e a Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM), sendo um dos 

produtos necessários para a criação de uma plataforma de Sistema de Informação 

Geográfica (SIG) de análise de riscos e impactos em barragens de contenção de rejeitos 

de mineração.  

A presente pesquisa se justifica em razão dos recorrentes acidentes envolvendo estas 

estruturas e os impactos potenciais associados, tornando-se importante o 

desenvolvimento de um instrumento capaz de contribuir para a identificação e o 

gerenciamento dos impactos gerados por rompimentos de barragens de contenção de 

rejeitos. Para sua efetivação é interessante o desenvolvimento de um ferramental 

permanentemente atualizável, com a finalidade de enquadrar, numa mesma bacia 

hidrográfica, os impactos ocasionados ao longo do tempo. Sendo assim, de caráter 

consultivo, auxiliaria a tomada de decisões em um nível macro, constituindo o ponto de 

partida para o desenvolvimento de estudos mais detalhados, quando os mesmos se 

fizerem necessários.  

Além disso, deve-se ressaltar que apesar do crescimento da aplicação da análise 

multivariada em trabalhos que se referem a identificação de impactos, fragilidade 

ambiental, análise de risco e classificação de perigo, como observado em pesquisas 

realizadas por Bernardi et al. (2001), Brito et al. (2006), Denúbila (2013), Gimenes e 

Filho (2013), Corteletti (2014) e Donassolo (2017), há uma carência em dados e pesquisas 

referentes ao uso do Analytic Hierarchy Process (AHP) na avaliação e previsão dos 

impactos oriundos da mineração, em especial com barragens de contenção de rejeitos. 

Dessa forma, essa pesquisa busca servir como fonte de dados a respeito da aplicabilidade 

e consistência do método para essa finalidade. 
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1.3 OBJETIVOS 

O objetivo principal desta dissertação visa o desenvolvimento e a aplicação da análise 

multivariada para a hierarquização dos potenciais impactos decorrentes de acidentes com 

barragens de contenção de rejeitos da mineração, visando fornecer subsídios que possam 

contribuir para melhorias das legislações vigentes em relação a classificação desses 

reservatórios, assim como disponibilizar dados que possam complementar e/ou estimular 

a realização de pesquisas futuras dentro do tema abordado.  

 

Constituem os objetivos específicos: 

1. Verificar as fragilidades existentes nos métodos utilizados pelas legislações atuais 

para a classificação das barragens de contenção de rejeitos, em relação a previsão 

dos impactos decorrentes de acidentes com essas estruturas. 

2. Analisar os impactos potenciais obtidos para cada barragem selecionada, através 

da metodologia proposta, e realizar um comparativo entre os resultados obtidos e 

os encontrados nas classificações realizadas pelas legislações vigentes.  

3. Analisar a adequabilidade e validade da utilização do Analytic Hierarchy Process 

(AHP) na identificação e previsão de impactos. 

É importante ressaltar que não é objetivo deste trabalho a criação de uma plataforma SIG, 

mas contribuir com a FEAM para a sua elaboração através do fornecimento dos dados de 

entrada. Nesta dissertação serão avaliados os parâmetros de contorno e cálculo dos 

impactos ambientais que poderão ocorrer em caso de provável ruptura das barragens de 

rejeito ativas situadas no Quadrilátero Ferrífero, em Minas Gerais. 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A presente dissertação encontra-se estruturada por meio de capítulos. Foram escritos sete 

capítulos, sendo este primeiro o capítulo denominado Introdução, onde é realizada uma 

contextualização a respeito do tema da pesquisa realizada, bem como as devidas 

justificativas e objetivos que levaram à sua elaboração. Além disso, conta com este tópico 

de estruturação, visando apresentar a organização do trabalho. 
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O capítulo 2 apresenta a metodologia a ser desenvolvida na pesquisa, de forma simples e 

efetiva, através do uso de um fluxograma. A partir dele é possível entender as etapas e 

fases de desenvolvimento do trabalho.  

O capítulo 3 apresenta a revisão bibliográfica, abordando de forma sucinta as teorias e 

definições cujos conhecimentos foram julgados essenciais para a compreensão e 

elaboração do estudo, bem como trabalhos realizados na área e que utilizaram 

metodologias parecidas. 

Ao longo do Capítulo 4 foi apresentado a caracterização da área onde estão localizadas 

as barragens de contenção de rejeitos selecionadas para análise, isto é, o Quadrilátero 

Ferrífero – MG. Neste capítulo consta a contextualização dos aspectos geológicos e 

geomorfológicos da região, bem como um breve apanhado a respeito da hidrografia, 

relevo e vegetação. Além disso, é relatada a concentração de barragens implantadas na 

região, principal motivo para esta ter sido a área selecionada para a presente pesquisa. 

Denominado Materiais e Métodos, temos o Capítulo 5. Nele foram descritos todos os 

processos e técnicas utilizadas em todas as fases da elaboração do trabalho. No Capítulo 

6, por sua vez, são apresentados os resultados obtidos em todos os processos da pesquisa, 

com suas respectivas interpretações e análises.  

Por fim, tem-se o Capítulo 7. Nele se encontra as principais conclusões e considerações 

acerca dos resultados encontrados. São apresentadas, também, as sugestões para a 

realização de pesquisas futuras, complementares a esta pesquisa. 
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CAPÍTULO 2 

 
METODOLOGIA DA PESQUISA  
 

Visando manter uma organização durante a elaboração da presente pesquisa, este trabalho 

foi estruturado em etapas. A sequência dos processos encontram-se registradas no 

fluxograma da Figura 2.1.  

 

Figura 2.1 – Fluxograma da Metodologia da Pesquisa. 

 

As etapas utilizadas para a realização da pesquisa foram definidas da seguinte maneira: 

1ª Etapa:  Levantamento de dados disponibilizados pela FEAM a respeito das barragens 

de contenção de rejeitos localizadas no QF, e realização de revisão bibliográfica com a 

finalidade de se obter informações relevantes sobre os temas abordados ao longo do 

trabalho, tais como: 

 Atividade mineradora no QF e barragens de contenção de rejeitos da mineração; 
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 Causas e Histórico de Rupturas de Barragens no QF; 

 Análise da segurança de barragens em cenário nacional e internacional, com a 

finalidade de observar os parâmetros adotados para mensuração de impactos em 

casos de rompimentos hipotéticos de barragens no Brasil e no mundo. A nível 

internacional, foram consultados: BUREC, 1995; ICOLD, 1995; ANCOLD, 

2003, 2012; FEMA, 2013, dentre outros. No Brasil, foram analisadas as 

legislações federais e estaduais, utilizadas pela Agência Nacional de Mineração 

(ANM, antigo DNPM), Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) e Agência 

Nacional de Águas (ANA), as quais: Lei Federal nº 12.334/2010 (Brasil, 2010); a 

Portaria DNPM nº 70.389/2017 (DNPM, 2017); Resolução CNRH nº 144/2012 

(CNRH, 2012b); DN COPAM nº 62/2002 (COPAM, 2002); DN COPAM nº 

87/2005 (COPAM, 2005) e DN COPAM nº 124/2008 (COPAM, 2008).  

 Apanhado geral da avaliação de impactos ambientais, bem como os desafios da 

análise de sinergia e cumulatividade. Para tal, foram utilizadas as legislações 

ambientais vigentes, publicações e trabalhos relacionados ao tema. As principais 

obras consultadas foram: CONAMA nº 001/1986 (Brasil, 1986), Corteletti et al., 

(1996), CEQ (1997), Cooper e Sheate (2002) e Sánchez (2013). 

 Aspectos da aplicação do Analytic Hierarchy Process (AHP) na avaliação de 

impactos, como: estruturação do modelo, julgamento de valor e definição das 

prioridades e análise de consistência. Para tal, foram consultados os seguintes 

autores: Saaty (1991, 2012), Ferreira et al. (2007), Denúbila (2013) e Donassollo 

(2017). 

2ª Etapa: Definição dos critérios necessários para avaliação dos impactos ambientais 

decorrentes de rompimentos hipotéticos de barragens de contenção de rejeitos. Para tal, 

foram consultadas e comparadas as seguintes legislações: Portaria DNPM nº 70.389/2017 

(DNPM, 2017), Resolução CNRH nº 144/2012 (CNRH, 2012b) e a DN COPAM nº 

87/2005 (COPAM, 2005). Também foram consideradas a definição de impacto ambiental 

definida na Resolução CONAMA nº 001/1986 (Brasil, 1986) e as faixas populacionais 

definidas pelo IBGE (2013). 

3ª Etapa: Seleção das barragens de rejeitos a serem avaliadas, em função do porte e classe 

estabelecidos pela DN COPAM nº 87/2005 (COPAM, 2005), do Potencial de Dano 
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Ambiental (DPA), de acordo com a Portaria DNPM nº 70.389/2017 (DNPM, 2017), e da 

bacia hidrográfica onde o reservatório está implantado.  

4ª Etapa: Caracterização dos empreendimentos selecionados para o estudo, e das áreas a 

jusante. Para alcançar tal objetivo foram utilizados, principalmente, os Estudos de 

Impactos Ambientais (EIAs), Planos de Controle Ambiental (PCAs) e dados disponíveis 

no Banco de Declarações Ambientais (BDA), em 2018.  

5ª Etapa: Realização de brainstorming com sete profissionais da área geotécnica, 

divididos entre as engenharias de minas, civil, ambiental e geológica para a aplicação da 

análise multivariada, através da técnica AHP. Obtenção dos pesos distributivos de cada 

parâmetro para a avaliação dos impactos em casos de rompimentos hipotéticos das 

barragens de contenção de rejeitos.  

6ª Etapa: Aplicação da técnica AHP para cada barragem selecionada e mensuração dos 

impactos. Estabelecimento da faixa de classificação dos impactos em “baixo”, “médio” e 

“alto”.  

A 7ª e última etapa corresponde à comparação entre os resultados obtidos e os que são 

encontrados através da aplicação da legislação vigente, com as devidas conclusões e 

sugestões para pesquisas futuras.  
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CAPÍTULO 3 

 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
Nesse capítulo serão abordados os conceitos relacionados à disposição de rejeitos, com 

destaque para o barramento. Dentre os aspectos abordados, pode-se citar: os métodos 

construtivos de barragens; as características físicas e mineralógica dos rejeitos de minério 

de ferro e ouro; as causas e histórico de rompimentos dessas estruturas no Brasil, bem 

como os impactos decorrentes de cada acidente; a segurança de barragens sob a ótica 

nacional e internacional; definições e avaliação de impactos cumulativos e sinérgicos; e, 

finalmente, o uso da análise multivariada na avaliação de impactos ambientais 

decorrentes de eventuais acidentes com barragens de contenção de rejeitos.  

3.1 OS RECURSOS MINERAIS E A ATIVIDADE MINERADORA NO BRASIL 

O Brasil é um país historicamente marcado pela intensa exploração das suas riquezas 

minerais. Dessa forma, a atividade mineradora tornou-se um importante segmento da sua 

economia, tendo um papel significativo na produção de bens e serviços, no 

desenvolvimento, e na contribuição para melhoria do bem-estar e qualidade de vida de 

sua população. A mineração contribui com impostos e trabalhos para as regiões onde está 

inserida, proporcionando o progresso econômico nesses locais. Em contrapartida, é 

responsável por grandes impactos ambientais, seja na área da mina ou na disposição do 

material estéril e dos rejeitos que são gerados no processo de beneficiamento.  

Dentre as atividades realizadas pelo homem como forma de sua sobrevivência, minerar 

pode ser considerada uma das mais primitivas. Com o avanço da tecnologia ao longo dos 

anos, as técnicas utilizadas para a extração dos recursos minerais têm sido aprimoradas, 

tornando-a mais eficiente e permitindo minimizar os impactos ambientais na área de 

interesse, quando comparadas ao momento do seu surgimento. Em contrapartida, o 

crescimento populacional marca um aumento na produção minerária e, 

consequentemente, um acréscimo no número de áreas lavradas.  
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Nesse contexto, o Brasil tem uma história intrinsicamente relacionada a atividade 

mineradora. Seu início é marcado pela mineração do ouro na Mina de Passagem, em 

Mariana – MG. A mineralização está inserida no Supergrupo Minas, entre a Formação 

Cauê e o Grupo Caraça ou Grupo Nova Lima (Supergrupo Rio das Velhas), no 

Quadrilátero Ferrífero (QF). Naquele período, as técnicas e ferramentas utilizadas na 

lavagem e beneficiamento do minério eram bastante rudimentares (Mello e Piasentin, 

2011). 

O Brasil é portador de importantes depósitos minerais, fato responsável por torná-lo um 

dos maiores produtores e exportadores do setor, produzindo substâncias minerais de 

caráter metálico, não-metálico e energético. Em 2015, estimou-se que cerca de 76% do 

valor total da produção mineral comercializada no país foi referente a classe dos 

metálicos, sendo oito delas responsáveis por 98,5% desse valor. São elas: alumínio, cobre, 

estanho, ferro, manganês, nióbio, níquel e ouro. Dentre essas, vale ressaltar que o ferro é 

a substância com maior participação, tendo a maior parte da sua produção concentrada 

no estado de Minas Gerais. A Tabela 3.1 apresenta a produção bruta de ferro nas 

respectivas unidades da Federação, com base em dados fornecidos pelo Departamento 

Nacional de Produção Mineral (DNPM) para o ano de 2015 (DNPM, 2016a). 

 
Tabela 3.1 - Produção de ferro em 2015, de acordo com o DNPM (2016a). 

 

UF QUANTIDADE (ROM) CONTIDO TEOR MÉDIO (Fe) 

Minas Gerais 440.563.389 t 227.746.258 t 51,69 % 

Pará 140.918.874 t 91.748.643 t 65,11 % 

Mato Grosso do Sul 8.581.928 t 5.248.338 t 61,16 % 

São Paulo 4.885.669 t 341.997 t 7,00 % 

Ceará 284.019 t 176.080 t 62,00 % 

Amapá 281.435 t 112.644 t 40,02 % 

Bahia 73.719 t 33.557 t 45,52 % 

Amazonas 14.090 t 9.863 t 70,00 % 

Rio Grande do Sul 3.080 t 1.353 t 43,94 % 

A produção bruta corresponde a quantidade de minério bruto produzido no ano, obtido 

diretamente na mina, sem sofrer qualquer tipo de beneficiamento. Considerando que a 

produção bruta total de ferro no País, em 2015, foi equivalente a 595.606.203 toneladas, 
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apenas o estado de Minas Gerais correspondeu a 73,97% desse valor. A maior parte 

dessas jazidas se localizam no QF. Por sua vez, a produção beneficiada de ferro em Minas 

Gerais, no mesmo ano, correspondeu a 294.954.065 toneladas (DNPM, 2016a). 

A mineração é composta por uma série de atividades, sendo elas: pesquisa mineral, lavra, 

beneficiamento e comercialização do produto. Ao longo dessa cadeia produtiva há 

geração de bens e serviços que contribuem satisfatoriamente para o desenvolvimento do 

país. Além do produto, deve-se considerar a relevância dos resíduos formados em 

decorrência da atividade mineradora. O material estéril é formado na fase de lavra, 

compondo os resíduos sólidos da extração. Os rejeitos, por sua vez, são os resíduos 

formados na etapa de beneficiamento ou tratamento de minérios. No beneficiamento são 

desenvolvidas operações de separação física e química para obtenção do material de 

interesse. Desse modo, o rejeito é composto pelo material de pouco valor agregado cuja 

composição varia em função do tipo de minério desejado, e dos processos adotados para 

a sua separação. O resultado são rejeitos com características mineralógicas, físico-

químicas e geotécnicas distintas. Dá-se o nome de lama ao rejeito composto por material 

de granulometria fina e alta plasticidade, enquanto os de granulometria grossa (maior que 

0,074 mm) não plásticos denominam-se rejeitos granulosos (Espósito, 2000; IBRAM, 

2016).  

Por muito tempo os resíduos da mineração (estéril e rejeito) foram descartados de forma 

incorreta no meio ambiente, tanto em cursos d’água quanto em terrenos vizinhos, sem 

nenhuma preocupação com os impactos negativos que tal prática poderia causar. Somente 

no século XX, com a instalação de distritos minerários que atraíram empresas de maior 

porte e contribuíram com o aumento da população, que a problemática ambiental teve seu 

início. Dentre as causas, pode-se citar os conflitos pelo uso da terra e da água, 

principalmente por parte do setor agrícola, devido a obstrução dos poços de irrigação e 

contaminação das águas a jusante do local de descarte.  Diante disso, tiveram início os 

primeiros debates a respeito da elaboração de legislações sobre o gerenciamento de 

resíduos da mineração (Mello e Piasentin, 2011).  

Atualmente, as formas de disposição de estéreis e rejeitos são feitas de formas distintas. 

Enquanto o material estéril é normalmente disposto em pilhas que ao longo do tempo se 

misturam à paisagem, o método mais utilizado para a disposição do rejeito são os diques 
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e as barragens. Considerando-se que a maior parte da atividade mineradora do Brasil está 

localizada em Minas Gerais, é passível de se concluir que esse é o estado que possui o 

maior número de barramentos. De acordo com o Inventário de Barragens publicado pela 

Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) estão cadastradas no Banco de 

Declarações Ambientais (BDA) 698 estruturas, sendo 62,3% do total de cadastros 

referentes a barragens de contenção de rejeitos da mineração (FEAM, 2017).  

3.2 BARRAGENS DE CONTENÇÃO DE REJEITOS  

3.2.1 Histórico e conceitos 

Para ser comercializado, o mineral não pode ser utilizado em sua forma in situ. Desse 

modo, faz-se necessário a etapa denominada beneficiamento ou tratamento do minério, 

conforme mencionado no item anterior. Nesta fase forma-se o rejeito, material que não 

apresenta valor econômico suficiente para o mercado em dado momento. Diferentemente 

do material estéril – resíduo obtido na lavra –, o rejeito contém maior quantidade de água, 

oriunda dos processos físicos e químicos pelos quais são submetidos no beneficiamento. 

A Figura 3.1 apresenta um esquema típico do processamento do minério, partindo da 

lavra até a disposição de rejeitos. 

 

Figura 3.1 – Esquema típico do processamento de minério (modificado de Rademeyer, 2007). 

 

A seleção do método de disposição do rejeito depende de suas propriedades e das 

características do meio onde está inserido, tais como: natureza da mineração, condições 

geológicas e topográficas da área, propriedades mecânicas dos materiais e dano ambiental 

dos contaminantes presentes no rejeito. O descarte do rejeito ao local de disposição pode 

ser realizado de duas formas: granel ou polpa. No primeiro caso, o transporte é realizado 

por caminhões ou correias transportadoras. A polpa, por sua vez, é transportada através 

de tubulações: em casos de declives, a gravidade é suficiente para realização do 
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deslocamento; em terrenos com elevações, utiliza-se sistemas de bombeamento (Duarte, 

2008).  

As primeiras barragens de contenção de rejeitos datam da década de 30. Eram, 

geralmente, projetadas transversalmente aos cursos d’água e pouco resistentes a fortes 

chuvas. A construção da estrutura se iniciava por um pequeno dique preenchido por 

rejeitos depositados hidraulicamente e, posteriormente, incrementado por pequenas 

bermas. Na década de 40, o grau de segurança das barragens aumentou. Tal fato foi 

resultado da maior acessibilidade de equipamentos de alta capacidade para movimentos 

de terras, que permitiu o uso de técnicas de compactação que outrora não eram possíveis 

(Mello e Piasentin, 2011). 

Durante muitos anos, no Brasil, a construção de barragens de contenção de rejeitos esteve 

associada aos equipamentos de lavra. O material estéril era lançado em forma de aterro, 

transversalmente aos vales, para criar volume de retenção dos rejeitos de beneficiamento 

do minério que consistia de duas operações básicas: britagem e peneiramento com 

lavagem. O processo, no entanto, só funcionava para estruturas de pequeno porte. Com o 

progresso da mineração e aumento da escala de operações, que ocasionou um aumento 

na quantidade de rejeito produzido, tais estruturas passaram a oferecer riscos maiores, 

aumentando os casos de rupturas (Mello e Piasentin, 2011).  

O uso da mecânica dos solos na construção de barragens aconteceu nas décadas de 1960 

e 1970, com o objetivo de avaliar o comportamento dos rejeitos, possíveis impactos e a 

estabilidade da estrutura. Os primeiros trabalhos técnicos de engenheiros civis e 

geotécnicos na área foram encontrados em meados da década de 70 na América do Norte 

(Caldwell e Strachan, 2011). 

No Brasil, aspectos técnicos como infiltração, liquefação e estabilidade de fundação 

passaram a ser compreendidos e controlados pelos projetistas na década de 70, podendo-

se citar como exemplo dessa prática a barragem Germano, da Samarco Mineração S.A., 

em Mariana – MG. A partir da década de 80, as questões ambientais ganharam 

importância. Passaram a ser considerados o potencial de dano ambiental e os mecanismos 

de transportes de contaminantes (Mello e Piasentin, 2011).  
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Ainda em 1970, investimentos tecnológicos visando o aumento da concentração e 

beneficiamento dos minérios itabiríticos foram realizados no QF. Como resultados, teve-

se o aumento na produção e um maior volume de resíduos gerados na área (Pereira, 2005). 

Existem vários métodos de disposição de rejeitos. Dentre eles, pode-se citar: minas 

subterrâneas, cavas exauridas de minas, pilhas, empilhamento a seco (“dry stacking”), e 

disposição em pasta ou barragens de contenção de rejeitos (Duarte, 2008). Entre as 

opções, a forma de disposição mais utilizada são as barragens.  

A Deliberação Normativa COPAM n° 62, de 17 de dezembro de 2002, define as barragens 

como sendo “qualquer estrutura – barragem, barramento, dique ou similar – que forme 

uma parede de contenção de rejeitos, de resíduos e de formação do reservatório de água” 

(COPAM, 2002). O aproveitamento de minérios de baixos teores tornou-se, na 

atualidade, prática comum entre as mineradoras. Tal atividade contribui 

significativamente para o aumento do volume de rejeito gerado, sendo estimada as razões 

médias entre o produto final e a produção de rejeito para o ferro, carvão, fosfato, cobre e 

ouro na Tabela 3.2 (Abrão, 1987). O aumento da produção de rejeito exige a construção 

de estruturas de portes maiores, com segurança monitorada e estabilidade garantida. 

Tabela 3.2 - Razões médias entre o minério comercializado e o volume de rejeito gerado para alguns 

minérios (Abrão, 1987). 

 

MINÉRIO PRODUTO GERADO REJEITO 

Ferro 66, 66% 33,33% 

Carvão 25,00% 75,00% 

Fosfato 16,67% 83,33% 

Cobre 3,23% 96,77% 

Ouro 0,01% 99,99% 

 

Conforme observado na Tabela 3.2, a mineração de cobre e ouro são as maiores geradoras 

de rejeitos, sendo que estes representam quase a totalidade do material lavrado. O grande 

volume de rejeitos torna a utilização deste material uma opção viável na construção da 

própria barragem de contenção. Davies e Martin (2000) destacam que para tal uso é 

necessário avaliar as características do rejeito, com destaque para a granulometria do 

material. A separação da fração grossa e fina é essencial, uma vez que as características 

geotécnicas e o comportamento mecânico são distintos para cada fração. 
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As barragens que são construídas com o próprio rejeito comportam-se como aterros 

hidráulicos, sendo formados pelo transporte e deposição de material em meio aquoso. 

Como pontos negativos desse método, tem-se a ocorrência da segregação hidráulica 

(processo que afeta a distribuição granulométrica e condições de fluxo ao longo da praia) 

e a formação de pontos favoráveis à liquefação. A liquefação é um processo relacionado 

à perda repentina da resistência do material induzida por uma redução significativa das 

tensões efetivas e elevação das poropressões. O fenômeno pode ocorrer em materiais 

granulares, fofos e saturados, sendo provocados por vibrações de sismos, detonações e 

carregamentos, podendo ocasionar a ruptura da estrutura (Pereira, 2005; Santos et al., 

2010). Espósito (2000) esclarece que a segregação hidráulica tende a ser mais acentuada 

em condições de vazões elevadas, baixas concentrações de polpa e menor taxa de 

transporte de sedimentos. 

Além da granulometria, da susceptibilidade a liquefação e da mineralogia, devem ser 

considerados: massa específica in situ associada com as características de consolidação e 

deformação; massa específica dos grãos e as variações do índice de vazios ao decorrer do 

tempo; resistência ao cisalhamento drenado e não-drenado; permeabilidade; composição 

química e mineralógica dos fluidos e sólidos constituintes da polpa; e concentração e 

velocidade de transporte da polpa (Dorman et al., 1996). A Figura 3.2 apresenta um perfil 

esquemático de uma barragem de contenção de rejeitos e seus elementos. 

Figura 3.2 – Perfil de uma barragem de contenção de rejeitos (modificado de Vick, 1990).
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É importante destacar que uma barragem não se mantém estática no tempo, podendo 

aumentar seu tamanho em um período superior a vinte anos até atingir sua capacidade 

máxima. Nesse período a estrutura deve permanecer estável, suportando as alterações e 

carregamentos sucessivos, de modo a manter o rejeito seguro e impedir os impactos 

ambientais que uma ruptura pode causar. Essa também é uma das razões essenciais para 

se compreender o comportamento geomecânico do rejeito ao longo do tempo, pois é 

fundamental um controle efetivo da barragem de contenção em associação a um 

monitoramento constante (Willianson, 1996, apud Espósito, 2000). 

3.2.2 Métodos Construtivos de Barragens de Contenção de Rejeitos 

Uma das formas de construir uma barragem de contenção de rejeitos é utilizar o próprio 

resíduo da etapa de beneficiamento de minério, permitindo a redução dos custos e dos 

impactos ambientais. Na maioria das vezes, as atividades do beneficiamento favorecem 

o descarte de rejeitos úmidos que contribuem para a utilização da técnica de aterros 

hidráulicos. Além do rejeito, pode-se utilizar material compactado proveniente de áreas 

de empréstimo (Pereira, 2005; Araújo, 2006).  

Conforme observado anteriormente, a construção de uma barragem pode ser realizada ao 

longo dos anos, sendo esta uma prática viável. Dentre as vantagens, pode-se ressaltar que 

a construção da barragem de maneira gradual permite parcelar os custos do processo de 

extração. Além disso, a técnica garante maior flexibilidade de operação, uma vez que, a 

barragem é capaz de ser ajustada conforme a flutuação do mercado e a taxa de produção 

do minério, que resulta na diminuição ou acréscimo do volume de rejeito a ser 

armazenado (Cavalcante, 2004). 

A construção de uma barragem inicia-se pelo dique de partida (Figura 3.2), o qual deve 

ser dimensionado com uma altura adequada para atender o primeiro ano de operação e é 

normalmente formado por solo ou material de enrocamento. Posteriormente, serão 

realizados os alteamentos conforme o avanço na frente de lavra. A maneira mais comum 

de realizar um alteamento é adicionar o material novo compactado acima da crista e sobre 

o talude antigo (carregamento), formando um aterro. Nesse caso, não é necessário 

rebaixar o nível do reservatório (Machado, 2007). 

São caracterizadas as seguintes técnicas construtivas de barramentos: 
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a. Método de Montante; 

b. Método de Jusante; 

c. Método da Linha de Centro. 

O Método de Montante é a técnica de alteamento mais antiga, sendo o método mais 

econômico e de maior facilidade executiva (Espósito, 2000).  

Cavalcante (2000) informa que, neste método, a estrutura do barramento é iniciada a partir 

de um dique de partida, conforme citado anteriormente. Em seguida, o rejeito é lançado 

a montante da periferia da crista, formando uma praia que será a fonte de material de 

construção para o próximo alteamento.   

Por segregação granulométrica, as partículas maiores e pesadas presentes no rejeito se 

depositam mais rapidamente, permanecendo próximas ao dique, onde serão construídos 

os novos diques para os alteamentos subsequentes. Em contrapartida, a fração fina se 

mantém em suspensão, depositando-se nas zonas internas da bacia de sedimentação. Um 

novo alteamento é realizado quando o nível dos rejeitos no reservatório se encontra 

próximo do nível máximo, exigindo a construção de um novo dique a montante do dique 

do alteamento anterior, com o eixo da crista sempre se deslocando para montante. O 

processo se repete até que seja atingida a elevação final prevista no projeto (Cavalcante, 

2000; Lozano, 2006).   

É importante salientar que, nesse método, a praia formada pelos rejeitos deve ser 

resistente o suficiente para suportar um novo dique, oriundo de um novo alteamento. Para 

uma formação mais uniforme da praia, o rejeito deve ser lançado por ciclones ou por 

“spigots”. Os spigots são tubulações menores que são posicionadas perpendicularmente 

a tubulação principal (Cavalcante, 2000; Lozano, 2006).  

Embora o método de alteamento a montante ofereça vantagens como facilidade de 

operação, baixo custo, menor volume de material de construção para os alteamentos e 

possibilidade de construção em topografias muito íngremes, as desvantagens de sua 

aplicação também requerem atenção (Vick, 1990; Espósito, 2000). A Figura 3.3 apresenta 

um esquema de uma barragem construída através de alteamentos a montante.  
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Figura 3.3 – Barragem alteada pelo Método de Montante (modificado de Vick, 1981). 

São desvantagens do método de alteamento a montante (Vick, 1981; Vick, 1990; 

Cavalcante, 2000; Espósito, 2000; Lozano, 2006): 

 Maior risco de ruptura em razão da linha freática se localizar muito próxima ao 

talude de jusante e da dificuldade para previsão e controle da qualidade do maciço, 

uma vez que os alteamentos são realizados em cima da praia de rejeitos;  

 Maior possibilidade de ocorrência de piping (erosão interna) pela posição da linha 

freática – aumentando as chances de surgência de água no talude –, pelo baixo 

grau de compactação do rejeito ou pela ocorrência da concentração do fluxo entre 

dois diques compactados; 

 Susceptibilidade a liquefação em função da praia ser composta por rejeitos em 

estado fofo e saturado, principalmente em áreas propensas a eventos sísmicos. 

Vibrações decorrentes de movimentação de aparelhos também podem favorecer 

a liquefação. 

Embora o alteamento a montante seja um dos métodos construtivos mais utilizados, 

Espósito (2000) destaca que do mesmo modo que muitas estruturas que foram construídas 

através desta técnica são satisfatórias, rupturas também são comuns pela falta de controle 

da construção.  

No Método de Jusante os alteamentos são realizados de modo que o eixo da barragem 

se desloca para jusante, até atingir a cota de projeto. O método necessita de grande volume 

de material para os alteamentos, podendo ser utilizado o próprio rejeito, solo de áreas de 

empréstimo ou o próprio estéril da lavra. Em casos de utilização do rejeito para a 
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realização dos alteamentos, são utilizados canhões, ciclones ou outros métodos de 

separação, visando desagregar a fração grossa (“underflow”) da fração fina (“overflow”). 

Somente a fração grossa é utilizada no corpo da barragem (Espósito, 2000).  

Nesse método construtivo, o talude interno da barragem (ou talude de montante) é 

impermeabilizado nos alteamentos. Entretanto, se o rejeito possuir características como 

alta permeabilidade e ângulo de atrito elevado, essa impermeabilização não se torna 

obrigatória. Entre as variações do método, estão os casos onde são construídos além de 

um dique inicial, um dique de enrocamento, de forma que os rejeitos lançados deverão se 

depositar entre essas duas estruturas para o alteamento. É importante destacar que, nesse 

caso, é necessário um maior volume de rejeito que no método de jusante convencional.  

Além disso, a camada impermeabilizante do talude de montante deve ser substituída por 

um tapete drenante que se estenderá do dique inicial ao dique de enrocamento, afastando 

a linha freática do talude a jusante (Lozano, 2006). 

A Figura 3.4 apresenta um esquema de uma barragem alteada pelo método de jusante 

convencional. 

Figura 3.4 – Barragem alteada pelo Método de Jusante (modificado de Vick, 1981). 

São desvantagens desse método: possível ocorrência de insuficiência da fração grossa 

para manter a crista da barragem de rejeito acima do nível do reservatório; necessidade 

de maior controle no acompanhamento da etapa construtiva quando utilizado o rejeito 

como material de construção, em razão da maior possibilidade de ocorrência de piping, 

liquefação, superfícies erodíveis e dificuldade de controle da superfície freática, em casos   
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de alguns materiais; necessidade de grandes quantidades de rejeito, principalmente nas 

etapas iniciais; uso dos ciclones, aumentando o custo da produção; extensão da área 

ocupada ao final da construção da estrutura para jusante, em função do acréscimo da 

altura (Klohn, 1981; Vick, 1990; Espósito, 2000; Lozano, 2006). 

Por sua vez, podem ser consideradas as seguintes vantagens do alteamento a jusante: os 

alteamentos não são realizados sobre o rejeito previamente depositado; maior resistência 

aos efeitos dinâmicos, inclusive forças sísmicas, conferindo maior segurança a estrutura; 

sistema de drenagem mais flexível, podendo ser instalados durante a construção da 

barragem, conferindo maior estabilidade ao maciço; controle do lançamento e da 

compactação conforme especificações técnicas convencionais de construção; 

escalonamento da construção sem intervir na segurança; as especificações de projeto 

podem ser seguidas integralmente (Klohn, 1981).  

Por último, mas não menos importante, tem-se o Método da Linha de Centro. Trata-se 

de um método de caráter intermediário quando comparado aos anteriores, apesar de seu 

comportamento estrutural se assemelhar ao método de jusante. Sua construção é feita a 

partir de um dique de partida, sendo o rejeito lançado perifericamente a montante deste 

dique. Posteriormente, o alteamento é construído lançando aterro sobre o limite da praia 

recém-formada e o talude de jusante do maciço de partida, compondo o eixo do dique de 

partida e dos alteamentos futuros (Cavalcante, 2000). A Figura 3.5 apresenta um esquema 

de uma barragem de rejeito alteada pelo método da linha de centro. 

Figura 3.5 – Barragem alteada pelo Método da Linha de Centro (modificado de Cavalcante, 2000). 
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Em termos numéricos, o método da linha de centro pode ser quatro a cinco vezes mais 

caro que o método de montante. Por outro lado, no que se refere ao método de jusante, a 

técnica da linha de centro se mostra mais econômica. O alteamento a jusante pode 

requerer um custo de até doze vezes o valor da técnica de montante (Espósito, 2000).  

Como vantagens do alteamento por linha de centro, pode-se considerar: a facilidade 

construtiva; eixo dos alteamentos constante; redução do volume necessário de material 

para o alteamento do maciço quando comparado ao método de jusante; e controle da linha 

freática no talude de jusante do maciço, não sendo crítica a localização do nível de água 

de montante (Cavalcante, 2000; Lozano, 2006). 

No tocante as desvantagens, pode-se destacar: complexidade de operação, sendo 

necessário equipamento para deposição mecânica a jusante; necessidade de sistemas de 

drenagem eficiente e sistema de contenção a jusante. Há a possibilidade de 

escorregamentos potenciais em casos onde o rejeito se encontra saturado e fofo, pois 

nesse caso a estabilidade do maciço fica comprometida (Lozano, 2006).  

3.2.3. Rejeitos de Minério de Ferro 

 

O ferro (Fe) é o quarto elemento mais abundante da crosta da terra. Devido a sua 

abundância e alta capacidade de se oxidar ou reduzir de acordo com as condições 

climáticas, apresenta grande diversidade. Estima-se que mais de 400 minerais apresentam 

teores de Fe em sua composição, com variação de 1% a 70% de sua concentração. Os 

minérios de ferro economicamente exploráveis, isto é, com concentrações satisfatórias, 

são agrupados de acordo com a sua composição química nas classes: óxidos, carbonatos, 

sulfetos e silicatos, sendo a última a de menor expressão econômica (Takehara, 2004). 

No Quadrilátero Ferrífero – MG, a maior parte da atividade mineradora gira em torno da 

exploração do minério de ferro. Nesta província geológica, os depósitos de minério de 

ferro têm ocorrência ao longo das rochas metamórficas do Supergrupo Minas, 

apresentando concentração na Formação Cauê do Grupo Itabira, onde são representados 

principalmente por itabiritos de fácies óxido laminados e metamorfizados, em que os 

minerais de ferro foram transformados em hematita, magnetita ou martita (Pereira, 2005). 
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Tais depósitos foram constituídos no início do Proterozóico, a partir do aumento da 

estabilidade da crosta. As rochas sedimentares ricas em ferro tiveram origem a partir da 

formação de um ambiente marinho na região central de Minas Gerais, oriundo do 

nivelamento do relevo provocado pelos processos erosivos (Pereira, 2005).  

O itabirito apresenta alternância de bandas constituídas por óxidos de ferro e minerais 

transparentes, tendo teor primário de ferro com variação de 20% e 55%. Já os 

denominados corpos de alto teor, apresentam uma concentração do referido minério 

maior que 64% e são constituídos basicamente por hematita (Takehara, 2004). 

O processo de exploração do minério no QF passou por um progresso tecnológico na 

década de 70, visando um aumento da capacidade operacional nos processos de 

concentração e beneficiamento dos minérios itabiríticos. Em contrapartida, tal 

investimento também propiciou o aumento dos volumes de resíduos gerados. O 

fluxograma abaixo (Figura 3.6) representa o processo da mineração de ferro (Pereira, 

2005). 

Figura 3.6 – Fluxograma básico da mineração de ferro (modificado de Pereira, 2005). 

Quando comparado aos processos de beneficiamento de minérios mais complexos – como 

os de cobre, zinco, ouro ou chumbo – o beneficiamento do minério de ferro torna-se um 

processo usualmente simples. Ainda assim, é necessário que todas as suas etapas sejam 

dimensionadas corretamente e controladas conforme os volumes processados, de modo a 

possibilitar a redução de custos e assegurar a qualidade do produto final. É importante 

ressaltar que os produtos de minérios de ferro são definidos não somente pelos teores 
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mínimos de ferro e máximos das impurezas, mas também pelas frações granulométricas 

rigidamente controladas. Dessa forma, mesmo para os minérios de alto teor e baixo nível 

de impurezas, o processo precisa ser controlado para que os produtos gerados obedeçam 

às especificações granulométricas, principalmente nas etapas de peneiramento e 

concentração (Neto, 2006). 

Os rejeitos apresentam diversidade em suas características mineralógicas, geotécnicas e 

físico-químicas em função do tipo de minério e do processo adotado no beneficiamento. 

Em função da variação granulométrica, pode-se classificar o rejeito do minério de ferro 

em finos (lama) e granular (acima de 0,074mm) (Abrão, 1987; Espósito, 2000; Pereira, 

2005). 

Pereira (2005) destaca que os rejeitos finos são geralmente oriundos dos espessadores e 

da etapa de beneficiamento relacionada à flotação em colunas. Esse tipo de rejeito contém 

basicamente frações granulométricas correspondentes a silte e argila, podendo apresentar 

baixos valores de índice de plasticidade. Tratando-se de suas características geotécnicas, 

vale destacar sua elevada compressibilidade diante o processo de adensamento. 

Por sua vez, os rejeitos granulares apresentam partículas nas frações areia fina a média e, 

em determinados casos, siltosos, sem características de plasticidade. Nos rejeitos de 

fração grossa, as características químicas e mineralógicas herdadas da rocha-mãe 

exercem influência direta em seu comportamento geotécnico. O teor de ferro induz o 

valor da densidade dos grãos desses materiais, sendo que no caso da hematita a massa 

específica dos grãos (ρs) é da ordem de 5,25 g/cm³ e do quartzo é de 2,65 g/cm³. Além 

disso, no caso dos rejeitos provenientes de minas de minério de ferro, 10 a 50% do 

percentual razoável de sólidos é formado por hematita, sendo o restante composto por 

quartzo (Espósito, 2000; Pereira, 2005).  

Pereira (2005) avaliou o potencial de liquefação dos rejeitos de minério de ferro do QF a 

partir de amostras de seis diferentes sistemas de contenção, sendo eles: a pilha de rejeito 

da Cava do Germano; barragem de rejeitos de Itabiruçu; a barragens de rejeitos de 

Forquilha II e III; barragem de rejeitos de Campo Grande e barragem de rejeitos do 

Córrego do Doutor. Através da caracterização tecnológica dos rejeitos, ele observou a 

predominância da variação da granulometria de silte a areias finas e médias.  Em termos 

de massa específica dos grãos, os valores mínimos obtidos foram da ordem de 3,3 g/cm³ 
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e máximos de 4,7 g/cm³, tendo sido tais resultados fortemente influenciados pelo teor de 

ferro presente e coerentes com os dados da literatura, estando entre os valores estimados 

de ρs para as partículas de hematita e quartzo. 

Através do uso de microscopia eletrônica de varredura (MEV), Pereira (2005) concluiu, 

ainda, que alguns rejeitos de minério de ferro apresentam uma matriz de grãos maiores e 

uniformes de quartzo, envoltos por grãos menores e uniformes de hematita, em um arranjo 

não-uniforme e bastante mal graduado. Por consequência, há um elevado índice de vazios 

quando dispostos hidraulicamente. Referente a influência do teor de ferro no potencial de 

liquefação, o autor ressalta que este é um aspecto pertinente, embora não tenha 

evidenciado uma correlação nítida da natureza deste comportamento.  

Wolff (2009) realizou a caracterização dos rejeitos de minérios de ferro originados no 

processamento mineral de sete usinas de beneficiamento de diversas minas da Vale, com 

o objetivo de fornecer informações de reutilização do rejeito e escolhas de técnicas de 

processamento mineral mais adequadas.  Foram avaliadas as minas de Brucutu, Córrego 

do Feijão, Conceição, Cauê, Fábrica Nova, Alegria IBII, Alegria IBIII e Carajás. Como 

resultados, a autora observou que os rejeitos apresentaram granulometria ultrafina com 

D80 variando entre 10 a 30 µm. O teor de ferro variou entre 44 a 64%, tendo sido 

encontrado nas formas de hematita e goethita. Os resultados das análises de MEV 

mostraram que as partículas dos rejeitos estudados não são esféricas. 

Em relação ao potencial poluidor do rejeito do minério de ferro, Pires et al. (2003) 

realizaram ensaios de caracterização, lixiviação e solubilização em amostras de rejeito da 

Barragem de Germano, da Samarco Mineração S.A. Os autores constataram que os teores 

de ferro possuíam uma média de 57,2%, enquanto os teores de SiO2 estavam na ordem 

de 14%, os de água em torno de 8% e os de Al, de 1,3%. Os resultados de lixiviação e 

solubilização permitiram identificar que, de acordo com a NBR 10004 (ABNT, 1987), o 

rejeito pode ser classificado como classe III (inerte).   

3.2.4. Rejeitos de Ouro 

 

O Brasil é um país que possui grande histórico no tocante à mineração de ouro, fato que 

comprova seu vasto potencial aurífero. Quando comparado ao minério de ferro, o 
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processo de beneficiamento de minérios de ouro apresenta peculiaridades, as quais são 

decorrentes do fato deste se apresentar em sua forma elementar metálica, cujas 

características são elevadas densidade e maleabilidade (Peres et al., 2002). 

O beneficiamento do minério de ouro pode seguir duas rotas: se restringir a adequação 

granulométrica do minério às etapas hidrometalúrgicas subsequentes (preparação) ou 

envolver estágios de concentração, onde as propriedades diferenciadoras do minério de 

ouro em relação aos minerais a ele associados e os minerais de ganga são as diferenças 

de densidade e de hidrofobicidade (natural ou induzida). Nas etapas de preparação ocorre 

a preservação das partículas de ouro livre, enquanto o beneficiamento – de forma geral – 

deve priorizar a recuperação do ouro contido, ficando o teor de ouro no concentrado e a 

rejeição de impurezas como objetivos secundários (Peres et al., 2002). 

São etapas da preparação: britagem, peneiramento, moagem e classificação. Já a 

concentração dos minérios de ouro, no Brasil, é realizada por métodos gravíticos e por 

flotação (Peres et al., 2002). 

Assim como em toda a atividade de mineração, a extração do ouro também afeta a área 

onde está inserida, tanto na geração de emprego e renda, quanto no que se refere aos 

impactos físicos e ambientais da região. Dentre estes impactos, a contaminação de corpos 

hídricos superficiais e subterrâneos pela Drenagem Ácida de Mina (DAM) é um dos mais 

significativos, nesse caso. 

Borma e Soares (2002, p.243) definem a DAM como “a solução ácida gerada quando 

minerais sulfetados presentes em resíduos da mineração (rejeito ou estéril) são oxidados 

em presença de água”. Esta solução produz um percolado rico em metais dissolvidos e 

ácido sulfúrico, após lixiviar os minerais presentes no resíduo. Os autores destacam, 

porém, que rejeitos resultantes da operação de lixiviação em instalações de 

beneficiamento de minérios auríferos sulfetados não são geradores de ácido – caso dos 

minérios auríferos refratários, onde o ouro se encontra frequentemente ocluído em 

sulfetos e não disponível ao cianeto de sódio. Os rejeitos da cianetação, sem a presença 

de sulfetos, não possibilitam a geração da DAM. 

Em casos de minérios de ouro rico em sulfetos que não são refratários, haverá a ocorrência 

da lixiviação sem oxidação prévia. Nesse caso, a cianetação deve ser realizada 
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industrialmente, com pH entre 10 e 11, sendo o rejeito dessa operação usualmente 

disposto em barragens como uma polpa alcalina e sob água, reduzindo os riscos de 

geração de DAM.  Deve-se salientar que as etapas de concentração do processo de 

beneficiamento do ouro, as quais antecedem a lixiviação do minério, geram rejeitos que 

contém sulfetos e que podem gerar a drenagem ácida se dispostos de forma inadequada 

(Borma e Soares, 2002). A Figura 3.7 apresenta um diagrama dos principais processos 

associados à geração de DAM em pilhas de estéril. 

Figura 3.7 – Diagrama dos principais processos associados à geração de DAM (Borma e Soares, 2002). 

 

Salomons (1995) ressalta que depósitos de rejeitos decorrentes de atividades de 

mineração, em especial os casos de materiais que contêm minerais sulfetados e teores 

elevados de metais, estão susceptíveis a contaminação do meio ambiente pela presença 

de metais pesados e arsênio. 

Em estudo realizado, Silva et al. (2004) caracterizaram o rejeito proveniente do 

beneficiamento de ouro de uma mineração do estado de Minas Gerais, para avaliação de 

problemas de drenagem ácida e solubilização de metais e planejamento da revegetação 

do local. A empresa enfrentava problemas associados ao processo de DAM em algumas 

de suas minas por se tratar da exploração de rejeito aurífero sulfetado, rico em arsênio, 

que correspondia a filito negro acinzentado composto por aproximadamente 3% de 

sulfetos, os quais pirita e arsenopirita. Das amostras coletadas, foram determinados o 
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potencial de acidez, o potencial de neutralização e o equilíbrio ácido-base. Além disso, 

fez-se a realização da análise granulométrica e difração de raios-X. As amostras 

apresentaram baixos teores de matéria orgânica, P e K, alta acidez e salinidade e alto teor 

de As. O resultado da caracterização física e mineralógica do referido rejeito de ouro é 

apresentado na Tabela 3.3. 

Tabela 3.3 - Caracterização física e mineralógica de um rejeito de ouro de uma empresa de Minas Gerais 

(Silva et al., 2004). 

 

ANÁLISE FÍSICA 

Areia Grossa (dag kg-1) 15 

Areia Fina (dag kg-1) 35 

Silte (dag kg-1) 48 

Argila (dag kg-1) 2 

Classificação Textural Franco-Arenosa 

Densidade Aparente (kg dm-3) 1,2 

ANÁLISE MINERALÓGICA 

Muscovita KAl2(Si3Al)10(OH, F)2 

Quartzo SiO2 

Pirita FeS2 

Arsenopirita FeSAs 

 

Através de extração por água régia, Silva et al. (2004) constataram teores totais altos de 

As, Fe e S, teor médio de Zn e baixos teores de Cu e Ni, comprovando a composição 

química do minério rico em Pirita (FeS2) e Arsenopirita (FeSAs). Realizando-se a 

extração com água deionizada, foi verificado teor elevado de S, ocasionando potencial de 

lixiviação desse elemento e possível contaminação dos recursos hídricos. Constataram, 

ainda, que o rejeito apresenta potencial de acidificação com predisposição à ocorrência 

de drenagem ácida e contaminação de solos e cursos d’água. 

3.3. CAUSAS E HISTÓRICO DE RUPTURA DE BARRAGENS DE REJEITO 

Embora seja um evento de baixa probabilidade de ocorrência, a ruptura de uma barragem 

de contenção de rejeitos da mineração é sempre uma preocupação. Quando esse evento 
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se procede, dois são os principais fatores que podem ser indicados como causa primária, 

sendo eles: o advento de um fenômeno natural intenso responsável por abalar a estrutura 

da barragem, como eventos sísmicos; ou o mal planejamento da estrutura. Dessa forma, 

as barragens requerem cuidados especiais na elaboração dos projetos de engenharia, 

operação, manutenção das estruturas, bem como o descomissionamento (Duarte, 2008).  

Duarte (2008) destaca, ainda, que o conhecimento sobre o controle e monitoramento do 

comportamento das barragens de contenção aumentou progressivamente em decorrência 

dos eventos ocorridos e seus impactos nos últimos trinta anos. Percebe-se, ainda, que essa 

conscientização também atingiu a população, tornando os proprietários e os 

gerenciadores mais conscientes dos riscos envolvidos nas construções dessas estruturas.  

Em 1973, o International Commission on Large Dams (ICOLD) compilou uma estatística 

de barragens com altura acima de 15 metros, as quais vieram a se romper entre 1900 e 

1973. A Figura 3.8 apresenta os resultados desta pesquisa. 

Figura 3.8 – Percentuais de causas de rupturas para diferentes tipos de barragens com altura acima de 15 

metros (modificado de ICOLD, 1973). 

 

Conforme pode-se observar pelo gráfico acima, o galgamento correspondeu a um 

percentual de 34% das causas de ruptura, acima de falhas na fundação (34%), piping e 

percolação (28%), para os diferentes tipos de barragens. 

34%

30%

28%

8%

Causas de Ruptura de Barragens

Galgamento Falhas na Fundação Piping e Percolação Outros
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Para o caso de barragens de terra e enrocamento, o ICOLD (1973) observou um 

comportamento um pouco distinto, o qual está apresentado na Figura 3.9. 

 

Figura 3.9 – Percentuais de causas de rupturas para barragens de terra e enrocamento com altura acima 

de 15 metros (modificado de ICOLD, 1973). 

Conforme observado na Figura 3.9, percebe-se que no caso das barragens de terra ou 

enrocamento, a maior responsável por rupturas é o piping e percolação (38%), 

acompanhado de perto pelo galgamento (35%), que ainda apresenta um valor 

significativo no valor total de eventos. 

Anos mais tarde, em 2001, a ICOLD (2001) divulgou que as principais causas de 

rompimento de barragens, conforme o histórico de acidentes reportados, são: problemas 

de fundação; capacidade inadequada dos vertedouros (galgamento); ausência de controle 

dos processos erosivos; instabilidade dos taludes; falta de inspiração e controle na etapa 

pós-fechamento; e falta de dispositivos graduais de segurança ao longo da vida útil da 

estrutura. Tais fatores ainda permanecem em conformidade com os apresentados nas 

Figura 3.8 e Figura 3.9. 

O galgamento, ou overtopping, geralmente é o precursor de um evento de ruptura, 

podendo ser originado por fatores como: projeto inadequado do sistema extravasor; 

bloqueio dos vertedouros ou diminuição da crista da barragem e/ou borda livre. Pode-se 

considerar, ainda, os problemas estruturais decorrentes de fatores como a utilização 

35%

21%

38%

6%

Causas de Rupturas em Barragens de Terra e Enrocamento

Galgamento Falhas de Fundação Piping e Percolação Outros
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inadequada de materiais de construção, estimativa incorreta dos parâmetros de resistência 

e falhas no sistema de manutenção (Fernandes R.B., 2017).  

Tratando-se das características técnicas que podem estar intrinsicamente ligadas às 

possibilidades de rompimento de barragens, a ICOLD (1995) salientou que o percentual 

de rompimentos de grandes barragens diminuiu. Em 1950, 2,2 % das barragens 

construídas romperam, mas, em 1951, houve uma redução para menos de 0,5%. Pode-se 

dizer, então, que a maioria dos rompimentos se dá em pequenas barragens, embora as 

consequências sejam potencialmente maiores quando este evento se dá com barragens de 

maior altura. 

O Boletim n° 99 da ICOLD (1995) também apresentou dados referentes ao rompimento 

das barragens e a relação com os diferentes tipos de fundação. As estatísticas mostraram 

que 70% dos rompimentos acontecem em barragens de terra e de enrocamento, embora 

estas se encontrem em maior número em relação as barragens de concreto de gravidade. 

Foi verificado, também, que 70% dos rompimentos acontecem em barragens nos 

primeiros dez anos, comprovando que o primeiro enchimento da estrutura é a fase mais 

crítica do projeto.   

Zhang et al. (2007) realizaram um trabalho onde avaliaram 593 casos de falhas em 

barragens de terra. Avaliando a relação entre o volume e a altura das barragens com o 

número de falhas, eles concluíram que as barragens com menor capacidade de 

reservatório e pequena altura possuíam maior probabilidade de se romperem, assim como 

o avaliado pelo boletim n°99 da ICOLD (1995). Os autores também observaram que 80% 

das falhas nas 593 barragens avaliadas se deram por galgamento e piping. O principal 

fator para o galgamento foi a insuficiência da capacidade dos vertedouros.  

Nos últimos anos, o Brasil foi alvo de casos de rompimento de barragens de rejeitos, em 

especial na região do QF, Minas Gerais, em decorrência da maior concentração da 

atividade mineradora no Estado. Nesse sentido, abaixo são descritos alguns desses 

acidentes. 

 Barragem de Contenção de Rejeitos da Mina de Fernandinho (1986): 

Rompimento ocorrido em maio de 1986, no município de Itabirito – MG. Na 

época do rompimento, a barragem de contenção de rejeitos de minério de ferro 
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possuía um volume estimado de 350.000 m³, 40 metros e estava sendo alteada 

pelo método de montante. A ruptura se deu inicialmente na ombreira direita da 

estrutura que, posteriormente, deu origem a um colapso total. Entre os impactos 

decorrentes do acidente, são estimadas a morte de sete pessoas e destruição 

completa da vegetação local (Parra e Lasmar, 1987).  

 Barragem de Contenção de Rejeitos da Mina do Pico de São Luiz (1986): 

Acidente ocorreu em 2 de outubro, em Itabirito – MG. Não houve óbitos, mas 

houve danos ambientais.  

 Barragem de Contenção de Rejeitos de Macacos (2001): Acidente ocorrido em 

22 de junho de 2001 na barragem de rejeito de minério de ferro da Mineradora 

Rio Verde, em São Sebastião das Águas Claras, Nova Lima – MG. A barragem 

liberou 600.000 m³ de rejeito que provocou a morte de 5 pessoas, assoreamento e 

contaminação do córrego Taquara e destruição de aproximadamente 80 hectares 

de Mata Atlântica, além de ocasionar o rompimento de uma adutora de água da 

Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA (ANA, 2016).  

 Barragem de Contenção de Rejeitos Industriais da Florestal Cataguases Ltda 

(2003): Acidente ocorrido em 2003, na Zona da Mata Mineira. A barragem 

liberou uma lama tóxica de 1,4 bilhão de litros de lixívia, referente a sobra 

industrial da produção de celulose. Entre os impactos, tem-se a contaminação do 

córrego do Cágado e do Rio Pomba, afluente do Rio Paraíba do Sul. Interrupção 

do abastecimento de água para cerca de 600.000 pessoas (CETEM, 2012; ANA, 

2016). 

 Barragem São Francisco da Mineradora Rio Pomba Cataguases Ltda (2007): 

Acidente ocorrido em 10 de janeiro de 2007 no município de Miraí – MG. A 

barragem armazenava rejeitos do beneficiamento de bauxita, produzida pela 

operação de deslamagem do minério. Em razão dos 2 milhões de m³ de rejeito 

derramados, houve a inundação dos municípios de Miraí e Muriaé, atingindo 

1.200 casas, desalojando 4.000 pessoas e interrompendo o abastecimento de água. 

Além disso atingiu o ribeirão Fubá, o córrego Bom Jardim e o rio Muriaé, afluente 

do Paraíba do Sul, levando a mortandade de peixes (CETEM, 2012; ANA 2016).  
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 Barragem B1 da Herculano Mineradora (2014): Rompimento em 10 de setembro 

de 2014, no município de Itabirito – MG. O rompimento da barragem B1, que 

acumulava 3.200.000 m³ de rejeito de minério de ferro, de acordo com as 

informações declaradas no BDA pelo responsável da empresa, provocou a 

inundação da área a jusante ocasionando impactos como: supressão de vegetação 

em APP, assoreamento e contaminação de córregos da Bacia Hidrográfica do Rio 

das Velhas e dano à vida aquática. Em razão disto, houve paralisação de serviços 

públicos como água e energia elétrica em 300 residências. Foi registrados óbitos 

de três operários. Conforme descrito no Auto de Fiscalização n°54.928 e de 

acordo com as informações apuradas no local no dia do acidente, em função da 

presença de barragens em cascata, o rompimento da Barragem B1 provocou, 

ainda, o comprometimento do talude de jusante da Barragem B2 e assoreamento 

da Barragem B3 pelo material derramado das outras duas (FEAM, 2014; FEAM, 

2016). A Figura 3.10 apresenta a situação da área da barragem pós rompimento. 

 

Figura 3.10 – Retroescavadeira soterrada pela lama da Barragem B1 da Herculano Mineradora, em 2014 

(FEAM, 2014).  

 

 Barragem de Fundão da Mineradora Samarco S.A. (2015): Acidente ocorrido no 

dia 05 de novembro de 2015, no distrito de Bento Rodrigues, município de 

Mariana – MG. De acordo com informações do BDA, a Barragem de Fundão 
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apresentava 100 metros de altura e volume do reservatório equivalente a 

45.000.000 m³, sendo classificada como estrutura classe III pela DN COPAM 

87/2005. Como fator potencializador do dano pode-se citar a Barragem de 

Santarém localizada a jusante, o distrito de Bento Rodrigues e o Rio Gualaxo do 

Norte. O rompimento de Fundão provocou o galgamento da Barragem de 

Santarém que acumulava água. Desta forma, o rejeito da Barragem de Fundão se 

diluiu formando uma lama de maior velocidade e alcance. Dentre os impactos, 

pode-se citar: contaminação do Rio Gualaxo do Norte, Rio do Carmo e Rio Doce, 

tendo chegado ao Espírito Santo e atingido o Oceano Atlântico; 19 mortes 

(funcionários e moradores do distrito de Bento Rodrigues); e contaminação da 

fauna e flora (FEAM, 2016). Foi considerado o maior desastre ambiental do Brasil 

e o maior do mundo com barragens de rejeito. A Figura 3.11 apresenta a situação 

do distrito de Bento Rodrigues após o rompimento da Barragem de Fundão. 

Figura 3.11 – Bento Rodrigues após o rompimento da Barragem de Fundão (FEAM, 2016). 

   

3.4. A SEGURANÇA DE BARRAGENS 

A segurança de barragens é um tema bastante complexo e diversificado entre os países, 

tendo ganhado espaço e preocupação por parte do governo, dos empreendedores e dos 

órgãos fiscalizadores após ocorrência de acidentes com barragens ao longo do mundo, os 
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quais apresentam um grande potencial de dano, provocando impactos de cunho 

ambiental, social e econômico. Neste item será apresentado o que é encontrado a respeito 

de segurança de barragens no cenário internacional e nacional, sejam legislações, decretos 

ou outras publicações. 

3.4.1. Legislação e Segurança de Barragens: Cenário Internacional 

Tratando-se da segurança de barragens em cenário internacional, uma das maiores 

referências é a International Commission on Large Dams (ICOLD).  

O centro das atividades da ICOLD está na publicação dos seus boletins técnicos, os quais 

são um estado da arte produzido por especialistas com recomendações para engenheiros 

de todo mundo. Em1964, a ICOLD realizou uma pesquisa a respeito das causas de ruptura 

e problema de fundações responsáveis pelos acidentes com barragens. Em 1970 publicou 

um estudo denominado “Risks to Third Parties from Large Dams”, o qual delineava as 

principais áreas de risco associadas a barragens e os controles necessários para maximizar 

a segurança de barragens. Em 1974, publicou “Lessons from Dam Incidents”, que 

descrevia os incidentes com barragens. Em 1987, publicou o boletim 59, denominado 

“Dam Safety Guidelines”, o qual fornece uma lista detalhada de áreas onde possíveis 

problemas de segurança podem surgir na fase de projeto das barragens. No ano de 1995, 

publicou o Boletim 99, denominado “Dam Failures – Statistical Analysis”, o qual constou 

de pesquisas realizados em todo o mundo pela ICOLD, para coletar o máximo de 

informações possíveis sobre acidentes ou incidentes com barragens (BUREC, 1995; 

ICOLD, 1995; ANCOLD, 2003).  

Segundo o ICOLD, as regulamentações devem ser aplicadas a estruturas classificadas 

como uma “grande barragem”, sendo necessário avaliá-las em relação à altura, volume 

do reservatório e/ou danos em casos de rupturas das barragens. Entretanto, apesar dos 

quesitos adotados pela ICOLD, alguns países tomam como base seus próprios critérios. 

Abaixo serão apresentadas as principais legislações e publicações relacionadas a 

segurança de barragens em países da Europa, nos Estados Unidos e na Austrália, onde o 

tema é fortemente abrangido.   
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 CENÁRIO EUROPEU 

 

O European Working Group é um grupo de trabalho europeu que iniciou suas atividades 

em 2001 com a finalidade de avaliar os problemas de segurança de barragens. No mesmo 

ano, um relatório foi preparado por um grupo de representantes de 14 países, presidido 

por Patrick Le Delliou, com o objetivo de fazer uma comparação entre as legislações de 

barragens aplicadas nos países europeus. Em 2007, um grupo formado por representantes 

de 4 países (França, Itália, Noruega e Portugal), presidido por Giovani Ruggeri, preparou 

um novo relatório com a finalidade de disponibilizar informações atualizadas sobre a 

legislação de barragens nos países europeus. A atividade desses grupos de trabalho 

confirmou o interesse generalizado pelo acesso fácil a legislação relativa a barragens no 

cenário europeu, de forma que o processo de atualização de informações foi confiado 

diretamente aos Comitês Nacionais do Clube Europeu da ICOLD (ICOLD European 

Club, 2014).  

Segue abaixo o que foi observado pelo Clube Europeu da ICOLD a respeito da legislação 

de barragens em países como Finlândia, França, Itália e Espanha. Os países selecionados 

apresentam legislação específica sobre segurança de barragens, possuindo normativas 

importantes e referenciadas. Os dados coletados pelo grupo presidido por Patrick Le 

Delliou, em 2001, foram republicados no relatório final de 2014, tendo sido apenas 

atualizadas as informações que foram modificadas ao longo dos anos decorridos entre 

eles. Em relação a Portugal, as informações a respeito da legislação e preocupação com a 

segurança de barragens no país, foram coletadas dos Regulamentos de Segurança de 

Barragens (RSB), publicados em 1990 e 2007.  

a) FINLÂNDIA (ICOLD EUROPEAN CLUB, 2014): 

A Finlândia é um país nórdico situado no norte da Europa. Sua legislação de segurança 

de barragens cobre todas as estruturas de contenção que são classificadas no país. A 

primeira Lei e Decreto foi promulgada em 1984. Em 1985, foi publicado o Código de 

Práticas de Segurança de Barragens, contendo as primeiras diretrizes para as fases de 

projeto, construção, operação e inspeção de barragens. No ano de 2009, foi promulgada 

a nova Lei de Segurança de Barragens e, em 2010, o novo Decreto do governo sobre o 

assunto. Em 2012 foi publicado o novo Guia de Segurança de barragens, o qual contém 

recomendações sobre como atender aos requisitos da legislação de segurança de 
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barragens e fornece algumas diretrizes gerais sobre planejamento, projeto, construção, 

operação, inspeção e manutenção de uma barragem. 

b) FRANÇA (ICOLD EUROPEAN CLUB, 2014): 

Na França, de acordo com o ponto de vista legal, o proprietário de uma barragem é 

responsável por qualquer dano que as barragens podem causar, seja direta ou 

indiretamente. Entretanto, o governo francês também tem a sua função de garantir a 

segurança pública em geral, sendo responsável por supervisionar a ação do proprietário e 

as condições de segurança da barragem. Para algumas barragens (como o setor industrial) 

há também um controle da administração em função do sistema de concessão.  

A regulamentação francesa foi renovada em 2007, mas ainda não há prescrições 

detalhadas sobre aspectos como dimensionamento, por exemplo. Dessa forma, para novos 

projetos de barragens ou para a verificação da segurança das barragens existentes, o 

principal guia ainda é o estado da arte.  

A classificação das barragens, de acordo com o regulamento de 2007, é realizada em 

função da altura da barragem e do volume do reservatório. O índice C é obtido através do 

cálculo abaixo: 

C = H² x V0,5, onde H é altura em metros e V é o volume do reservatório em m³. 

Dessa forma, as barragens são classificadas em: 

a) Classe A: Barragens de altura igual ou superior a 20 metros; 

b) Classe B: Barragens com altura entre 10 e 20 metros e com C acima ou igual a 

200; 

c) Classe C: Barragens com altura maior que 5 metros, C acima ou igual a 20 e não 

incluídas nas classes A e B. 

d) Classe D: Barragens com altura superior a 2 metros e não incluídas nas classes 

anteriores. 
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c) ITÁLIA (ICOLD EUROPEAN CLUB, 2014): 

Na Itália, para as “grandes” barragens, há uma autoridade nacional responsável pela 

avaliação técnica e aprovação de novos projetos e supervisão das ações desenvolvidas 

pelos proprietários para a garantia da segurança das barragens. As pequenas barragens, 

por sua vez, são de responsabilidade das autoridades e legislações regionais. 

A legislação básica para as grandes barragens é responsável por regulamentar o projeto, 

construção e operação de barragens, sendo composta por duas partes. A primeira é o 

Regulamento para o Projeto, Construção e Operação de Barragens – Parte I, DPR nº 

1363, promulgado em 1959, que define as regras gerais e administrativas. Uma versão 

atualizada foi endereçada em 2007 às autoridades políticas para o processo de emissão. 

A segunda parte foi promulgada em 1982 e consta da atualização do regulamento de 1959.  

Em 1994, a Lei n° 584 alterou os critérios que definem as barragens de grande porte, 

aumentando o limite inferior dos parâmetros dimensionais básicos. Assim, foram 

considerados: altura da barragem ≥ 15 m e volume do reservatório ≥ 1.000.000 m³. Em 

2014, foram aprovadas as novas normas técnicas.  Além das leis, há ainda as “Circulares’, 

orientações legais relativas a alguns tópicos espécificos que são geralmente emitadas por 

um ministério. As Circulares têm um nível hierárquico inferior as leis, sendo que em casos 

de discrepâncias, a prevalência é sempre da lei. 

d) ESPANHA (ICOLD EUROPEAN CLUB, 2014): 

Em 1994 foi promulgada, na Espanha, a Diretriz Básica para Proteção Civil Contra o 

Risco de Inundações, cujos pontos principais são a classificação de todas as barragens, 

dependendo dos potenciais danos a jusante em casos de falha ou acidentes, e a 

necessidade de planos de ação de emergência para as barragens consideradas de risco. 

Atualmente, a Espanha possui três regulamentos de segurança de barragens: 

a) Regulamento de instruções para o projeto, construção e operação de grandes 

barragens, de 1967. Se aplica a barragens com altura entre 10 e 15 metros ou 

superior a 15 metros, e capacidade do reservatório equivalente a 100.000 m³. 

b) Regulamento Técnico sobre Segurança de Barragens e Reservatórios aprovado 

em 1996, que se aplica a grandes barragens e reservatórios classificados nas 

categorias A e B. 
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c) Alteração do Regulamento Público da Água, cujas normas técnicas de segurança 

desenvolvidas, serão as únicas normas aplicáveis sobre segurança de barragens 

após aprovação. 

Como complemento aos três regulamentos citados, foram desenvolvidas pelo Comitê 

Nacional Espanhol de Grandes Barragens, oito diretrizes técnicas. Tais diretrizes 

representam o atual estado da arte em segurança, projeto, construção e operação de 

barragens. 

e) PORTUGAL (RSB, 1990; RSB, 2007): 

Em Portugal, o primeiro documento legal que tratou a respeito da segurança de barragens 

foi promulgado em 1968.  Os Decretos n.º 48.373, de 8 de maio de 1968, e n.º 48.643, de 

23 de outubro de 1968, reconheciam a necessidade de um Regulamento de Pequenas 

Barragens de Terra. Esses foram substituídos pelo Regulamento de Pequenas Barragens 

(RPB), Decreto-Lei N° 409/93, de 14 de dezembro de 1993. As exigências legais de 

controle de segurança foram estendidas às barragens de maiores dimensões com a 

publicação do Regulamento de Segurança de Barragens, anexo ao Decreto-Lei n.º 11/90, 

de 6 de janeiro (RSB, 2007). 

O Decreto-Lei n.º 11/90 tem por objetivo a segurança de barragens nas fases de projeto, 

construção, primeiro enchimento, exploração e abandono. O regulamento se aplica a 

todas as barragens de altura superior a 15 metros, medida desde a parte mais baixa da 

superfície geral das fundações até o coroamento; e as barragens de altura inferior a 15 

metros com capacidade superior a 100.000 m³ (RSB, 1990).  

As normas de projeto de barragens e de observação e inspeção foram estabelecidas nos 

termos das Portarias n.º 846/93 e 847/93, de 10 de setembro. As normas de construção de 

barragens foram definidas nos termos da Portaria n.º 246/98, de 21 de abril. De acordo 

com o RSB, após cinco anos da sua entrada em vigor era estimada a respectiva revisão 

da legislação relativa à segurança de barragens. Entretanto, tal prazo foi estendido. Em 

2003, a Subcomissão dos Regulamentos de Barragens, elaborou uma profunda e 

detalhada revisão das disposições do RSB em vigor desde 1990, tendo presentes os 

comentários e sugestões de alteração que foram propostos por diversas entidades. O 

regulamento foi publicado pelo Decreto-Lei n.º 344/2007, de 15 de outubro (RSB, 2007). 
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De acordo com o art. 1º do Decreto-Lei n.º 344/2007, o regulamento tem o objetivo a 

segurança de barragens durante as fases de projeto, construção, primeiro enchimento do 

reservatório, exploração e abandono. Já o art. 2º do Decreto-Lei n.º 344/2007 diz respeito 

a aplicado do RSB a todas as barragens que: possuem  altura igual ou superior a 15 metros;  

barragens de altura igual ou superior a 10 metros com capacidade superior a 1 hm³; 

barragens de altura inferior a 15 metros que não estejam incluídas na alínea anterior e 

cuja capacidade do reservatório seja superior a 100.000 m³; barragens que estejam 

incluídas na classe I, barragens menores com alto potencial de dano associado à zona de 

inundação a jusante, em caso de acidente (RSB, 2007). 

O RSB classifica as barragens em Classe I, Classe II e Classe III, em função dos danos 

potenciais associados à onda de inundação correspondente ao cenário de acidente mais 

desfavorável. Os danos são avaliados na região do vale a jusante, onde a onda de 

inundação pode afetar a população, os bens e o ambiente. A população é avaliada em 

função do número de pessoas que ocupam a região afetada, considerando como residente 

cada pessoa que ocupa em permanência as habitações ou instalações. Também são 

considerados os ocupantes temporários. Os bens, por sua vez, são avaliados em função 

das habitações e dos equipamentos sociais, instalações e infraestruturas, tendo em 

consideração a interrupção dos serviços prestados e o ambiente, considerando o seu valor 

e capacidade de recuperação, avaliando a existência das instalações de produção ou de 

armazenamento de substâncias perigosas (RSB, 2007).  

A Tabela 3.4 apresenta a classificação das barragens de acordo com o RSB. 

Tabela 3.4 - Classificação das Barragens adotada em Portugal, de acordo com o Regulamento de 

Seguranças de Barragem (RSB, 2007).   

 

Classe Ocupação Humana, Bens e Ambiente 

I Residentes em número igual ou superior a 25. 

II 

Residentes em número inferior a 25; ou Infraestruturas e instalações 

importantes, ou bens ambientais de grande valor e dificilmente 

recuperáveis ou instalações ou existência de produção ou de 

armazenamento de substâncias perigosas.  

III As barragens restantes. 

 

 



40 

 

 ESTADOS UNIDOS 

 

Os Estados Unidos apresentam um histórico de acidentes catastróficos por falhas em 

barragens. Na década de 1970, uma série de eventos foi responsável por alertar as 

autoridades, agências de licenciamento e proprietários de barragens a respeito da 

segurança de barragens no país. Em 26 de fevereiro de 1972, uma barragem de rejeitos 

de carvão de capacidade aproximada em 500.000 m³, em Buffalo Creek, no estado de 

West Virginia, se rompeu. A onda de lama devastou um vale a jusante de 16 quilômetros 

com 6.000 habitantes. Foram registrados 125 óbitos, 1.100 pessoas feridas e 3.000 

desabrigados. Em 5 de junho de 1976, ocorreu o rompimento da Barragem de Teton, uma 

barragem de terra de 123 metros de altura, em Idaho. O rompimento aconteceu durante 

seu primeiro enchimento, em função de um vazamento no pé direito da barragem.   Entre 

os impactos, pode-se destacar 11 óbitos e 4000 casas destruídas. Um ano depois, em 1977, 

o rompimento da Barragem Kelly Barnes, na Geórgia, provocou a morte de 39 pessoas 

(FEMA, 2013).  

A culminância desses acidentes resultou na publicação de recomendações para a 

segurança de barragens, as quais passaram a ser adotadas e implementadas por agências 

federais.  

O acidente em Buffalo Creek resultou na promulgação da Lei Pública 92-367, conhecida 

como National Inspection Act of 1972.  Tal lei autorizou a U.S Army Corps of Engineers 

(USACE) a inspecionar barragens não federais no país, em conformidade com às 

limitações de tamanho e volume estipuladas pela lei para a avaliação de segurança. Dessa 

forma, as primeiras inspeções foram realizadas em barragens classificadas com risco 

“alto” ou “significativo”. As atividades realizadas no âmbito do programa consistiam em: 

inventário de barragens; levantamento das práticas e regulamentações de cada estado e 

agência federal em relação as fases de projeto, construção, operação e manutenção de 

barragens; desenvolvimento de diretrizes para inspeção e avaliação da segurança de 

barragens; e formulação de recomendações para um programa nacional abrangente. Em 

novembro de 1976 foi enviado ao Congresso um relatório sobre essas atividades e a 

legislação proposta para a implementação de um programa federal de segurança de 

barragens, mas a falta de financiamento impediu a execução das inspeções detalhadas 

(Interagency Committee on Dam Safety, 2004).  
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Em 1978, o Bureau of Reclamation (BUREC) publicou o Safety Evaluation of Existing 

Dams (SEED) e o Safety of Dams (SOD). O SEED consiste de um manual com diretrizes 

e procedimentos sólidos e abrangentes para avaliação de barragens públicas e privadas. 

Entre as diretrizes, estão: escopo e frequência de avaliação das barragens; seleção de 

equipes e atribuição de responsabilidades; atualização de dados; revisão de design, 

métodos de construção e operações; desenvolvimento de conclusões e recomendações; e 

preparação de relatórios. O SOD, por sua vez, tem como finalidade a avaliação e 

implementação de ações para a resolução de problemas relacionados a segurança de 

barragens do BUREC.  Tais programas de segurança foram reforçados em 2 de novembro 

de 1978, com a promulgação da Lei Pública 95-578, conhecida como Reclamation Safety 

of Dams Act of 1978. Tal lei fornece ao Secretário do Interior dos EUA autoridade para 

construir, restaurar, operar e manter recursos novos ou modificados em barragens de 

âmbito federal, para fins de melhorias de segurança de barragens (BUREC, 1995).  

Em 1986, foi promulgada a Lei de Recursos Hídricos que, dentre outras coisas, autorizou 

a criação de um Conselho Nacional de Revisão de Segurança de Barragens. Em 1996, foi 

promulgada a Lei Pública 104-303, que refletiu o culminar de anos de esforços 

colaborativos por partes de muitos membros da comunidade de seguranças de barragens. 

Em 2006, foi sancionada a Lei de Segurança de Barragens (Lei Pública 109-460), a qual 

restabeleceu os limites de financiamento para o Programa Nacional de Segurança de 

Barragens, cujo objetivo principal é a redução dos riscos à vida e à propriedade 

relacionados aos rompimentos de barragens, por meio do estabelecimento e manutenção 

de um programa nacional eficaz de segurança de barragens (FEMA, 2013).  

Além das leis citadas anteriormente, os casos de rupturas de barragens deixaram em alerta 

outras organizações. A comunidade profissional de engenharia, preocupada com a 

necessidade da melhoria da segurança de barragens, pesquisou a fundo as causas e dados 

relacionados a rompimentos dessas estruturas, bem como suas consequências.  

O United States Committee on Large Dams (USCOLD) realiza pesquisas sobre práticas 

e regulamentos que controlam o projeto e a construção de barragens no país. Em 1970, 

todos os estados receberam uma lei modelo sugerida pelo comitê, a qual delineava 

requisitos para a supervisão de segurança de barragens e reservatórios em todas as fases 
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de projeto, construção, operação, manutenção, modificações, ampliação e desativação 

(BUREC, 1995).  

A American Society of Civil Engineers (ASCE) juntamente com o USCOLD, publicaram 

em 1975, publicaram “Lessons from Dam Incidents, USA”, contendo dados sobre 

incidentes das barragens até 1972. Também foram responsáveis por conferências 

nacionais patrocinadas pela Fundação de Engenharia, tais como: 

f) Conferência de Asilomar, em setembro de 1973, a respeito de inspeção, 

manutenção e reabilitação de barragens antigas; 

g) Conferência sobre segurança de pequenas barragens, em agosto de 1974, em 

Henniker, New Hampshire.  

h) Conferência de Asilomar sobre responsabilidade e responsabilidade do interesse 

público e privado em barragens, em setembro de 1975. 

i) Conferência de Asilomar sobre avaliação da segurança de barragens em setembro 

de 1975 (BUREC, 1995). 

 

 AUSTRÁLIA 

 

Na Austrália, a regulamentação das barragens de rejeito está sob a legislação do Governo 

Estadual. Em resumo, cada estado tem sua legislação, regulamentos e alguns possuem 

suas próprias diretrizes – as quais geralmente se referem às diretrizes estabelecidas pelo 

Australian National Committee on Large Dams (ANCOLD). Em 1994, a ANCOLD 

publicou o “Guidelines on Risk Assessment”, contendo diretrizes para avaliação de risco, 

de modo a determinar se os riscos existentes são ou não toleráveis. Já em 2000, foi 

publicado o “Assessment of the Consequences of Dam Failure”. Tais diretrizes a respeito 

das barragens de contenção de rejeitos têm tentado fornecer uma referência comum, para 

que a regulamentação seja desenvolvida em conformidade em toda a atividade 

mineradora australiana (ANCOLD, 2003; 2012). 

Tratando-se de rompimentos de barragens, a Austrália sofreu os impactos de um caso 

importante em 1929, quando a barragem de contenção de rejeitos de Briseis na Tasmânia 

se rompeu por galgamento. Entre os impactos estão a morte de 14 pessoas e danos 

significativos à propriedade. Dessa forma, diante desse e de outros casos de rompimento 
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de barragens, do aumento da densidade populacional, da probabilidade de perdas de vidas 

humanas e dos danos causados à propriedade, houve também um aumento da percepção 

da necessidade de aumentar a vigilância e prezar pela segurança dessas estruturas, uma 

vez que, há um crescente aumento na construção de grandes barragens (ANCOLD, 2003). 

Na Austrália Ocidental, o Departamento de Minas e Petróleo (DMP) regulou os aspectos 

ambientais e de segurança do descarte de rejeitos através das publicações: Mining Act 

1978, Mining Act Regulations 1981, Mines Safety and Inspection Act 1994 e Mine Safety 

and Inspection Regulations 1995. Além disso, produziram três manuais de orientação 

para melhorar a gestão de rejeitos, os quais são: Guidelines on the Development of an 

Operating Manual for Tailings Storage, 1998; The Guidelines on the Safe Design and 

Operating Standards for Tailings Storage, publicado em 1999; e Water Quality 

Protection Guidelines n.º 2 – Tailings Facilities, em 2000 (ANCOLD, 2012). 

Em Victoria, segundo estado mais populoso da Austrália, os responsáveis pela 

regulamentação da extração mineral é a Minerals and Petroleum Division (MPD) 

pertencente ao Victorian Department of Primary Industries (DPI). O DPI foi responsável 

pela produção do documento denominado Management of Tailings Storage Facilities, o 

qual estabelece políticas regulatórias e diretrizes para o armazenamento de rejeitos no 

estado (ANCOLD, 2012).  

Em Queensland, enquanto a mineração e outras indústrias extrativas são reguladas pela 

legislação específica da indústria, as barragens de contenção de rejeitos são 

regulamentadas pelas condições aprovadas sob a Lei de Proteção Ambiental de 1994.  Na 

Tasmânia, a segurança de barragens é tratada em conformidade com o The Water 

Management Act 1999, que destaca os regulamentos sobre manutenção e 

descomissionamento de barragens, incluindo barragens de rejeito (ANCOLD, 2012). 

Em 2002, a ANCOLD decidiu atualizar suas diretrizes sobre gestão de segurança de 

barragens, relançando o “Guidelines on Dam Safety Management”, que foi publicado pela 

primeira vez em janeiro de 1994. Dentre outras informações, a ANCOLD reforça no guia 

que a quantidade de esforço e recursos que um proprietário deve colocar em um programa 

de segurança de barragens é determinada pelo risco e perigo de cada barragem. A 

Categoria de Risco (CRI) está associada ao grau de ameaça potencial à vida ou à 

propriedade, sendo fundamental para a natureza e o custo de um programa de segurança 
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de barragens. A faixa de classificação pode variar entre muito baixa à alta ou extrema, ao 

longo da vida útil da barragem (ANCOLD, 2003).  

Em 2012, a ANCOLD reescreveu o “Guidelines on Tailings Dams” publicado 

originalmente em 1999, a respeito das fases de projeto, construção e operação de 

barragens de contenção de rejeitos. As diretrizes existentes foram revisadas e, na edição 

de 2012, estendeu-se tais diretrizes para as etapas de fechamento e pós-fechamento de 

uma barragem. De acordo com a publicação, em um resumo do ANCOLD Consequence 

Guidelines (2012) a respeito da avaliação do nível de gravidade dos impactos em casos 

de rompimentos de barragens de rejeitos, são considerados os seguintes critérios: 

Infraestrutura, impacto na empresa, saúde pública, deslocamento social, área impactada, 

duração do impacto e impactos ambientais. A faixa de classificação varia entre baixo a 

catastrófico (ANCOLD, 2012).  

3.4.2. Legislação e Segurança de Barragens: Cenário Nacional 

O presente tópico visa realizar um breve histórico da legislação nacional e em Minas 

Gerais, visto que a área de interesse dessa pesquisa é o QF. A evolução da legislação 

nacional aplicada às barragens, no Brasil, teve seu início com a preocupação de proteger 

o meio ambiente. Desse modo, pode-se destacar dois momentos: o licenciamento 

ambiental; o interesse em uma legislação voltada para a segurança de barragens, tendo 

em vista os casos de falhas dessas estruturas nos país e os impactos decorrentes destes 

acidentes, especialmente no estado de Minas Gerais.  

 O LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO BRASIL 

 

A primeira lei que trata de forma integrada as questões ambientais foi promulgada em 06 

de agosto de 1981. Denominada Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), a Lei n.º 

6.938 tem por objetivo preservar, melhorar e recuperar a qualidade ambiental propícia a 

vida, visando assegurar as condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses 

da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana (Brasil, 1981).  

No artigo 3º da PNMA são consideradas as seguintes definições: 

Art. 3° Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 
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I – Meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e 

interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e 

rege a vida em todas as suas formas;  

II – Degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das 

características do meio ambiente;  

III – poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de 

atividades que direta ou indiretamente:  

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 

c) afetem desfavoravelmente a biota; 

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 

estabelecidos; 

IV – Poluidor, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, 

responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de 

degradação ambiental;  

V – Recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais 

e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os 

elementos da biosfera, a fauna e a flora (Brasil, 1981, p.6).  

 

O art. 9 da Lei 6.938/1981 estabelece, por sua vez, os instrumentos da PNMA. Isto é, as 

ferramentas a serem utilizadas para assegurar o cumprimento dos seus objetivos. Pode-se 

destacar, nesse sentido, os incisos “III – a avaliação de impactos ambientais”, e “IV – o 

licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras”, dando 

origem ao licenciamento ambiental (Brasil, 1981).  

De acordo com o art. 10 da PNMA, tem-se que: 

Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de 

estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, 

considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os 

capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, 

dependerão de prévio licenciamento de órgão estadual competente, 

integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, e do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 

- IBAMA, em caráter supletivo, sem prejuízo de outras licenças 

exigíveis (Brasil, 1981). 

Cinco anos mais tarde, em 1986, foi promulgada a Resolução CONAMA nº 001, de 23 

de janeiro, que dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais para a avaliação de 

impacto ambiental (AIA). Em seu art. 2º, a Resolução nº 001/86 estabelece que dependerá 

de elaboração de estudo de impacto ambiental (EIA) e respectivo relatório de impacto 

ambiental (RIMA) o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente tais 

como: “VII – Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como: barragem 

para fins hidrelétricos, acima de 10 MW, de saneamento ou de irrigação, retificação de 
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cursos d’água, abertura de barras e embocaduras, transposição de bacias, diques”, dando 

início ao licenciamento de barragens, propriamente dito (Brasil, 1986). 

Ainda na Resolução CONAMA nº 001/86 são detalhados nos artigos 5º e 6º quais as 

diretrizes e atividades técnicas devem ser obedecidas e desenvolvidas na elaboração do 

EIA, destacando-se o diagnóstico ambiental detalhado (meio físico, biológico e 

socioeconômico) da área de influência do empreendimento; a análise dos impactos 

ambientais, previsão da magnitude, reversibilidade, duração, efeitos e propriedades 

cumulativas e sinérgicas; as medidas mitigadoras dos impactos negativos; e elaboração 

de um programa de acompanhamento e monitoramento desses impactos (Brasil, 1986).  

Na Constituição Brasileira de 1988, o art. 225, §1º, IV, ressalta que para assegurar a 

efetividade do direito das presentes e futuras gerações ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado deve-se “exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio 

de impacto ambiental, a que se dará publicidade”, enfatizando-se mais uma vez a 

necessidade do EIA em empreendimentos como barramentos (Brasil, 1988).  

Em 19 de dezembro de 1997, foi promulgada a Resolução CONAMA nº 237, que “dispõe 

sobre a revisão e complementação dos procedimentos e critérios para o licenciamento 

ambiental”. No art. 2º, temos: 

Art. 2º. A localização, construção, instalação, ampliação, modificação, 

operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos 

ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem 

como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar 

degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão 

ambiental competente, sem prejuízo de outras licenças legalmente 

exigíveis.  

§ 1º Estão sujeitos ao licenciamento ambiental os empreendimentos e 

as atividades relacionadas no anexo 1, parte integrante desta Resolução.  

§ 2º Caberá ao órgão ambiental competente definir os critérios de 

exigibilidade, o detalhamento e a complementação do anexo 1, levando 

em consideração as especificidades, os riscos ambientais, o porte e 

outras características do empreendimento ou atividade (Brasil, 1997, p. 

645). 

 

De acordo com o art. 8º da Resolução CONAMA nº 237/97, o poder público poderá 

expedir as seguintes licenças: Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença 

de Operação (LO). Tais licenças podem ser expedidas de maneira isolada ou sucessivas, 
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de acordo com a natureza, a característica e a fase do empreendimento ou atividade. O 

anexo I da Resolução CONAMA nº 237/97, apresenta as atividades ou empreendimentos 

sujeitos ao licenciamento ambiental, dentre as quais, pode-se destacar entre as obras civis, 

as barragens e diques (Brasil, 1997).  

No estado de Minas Gerais o licenciamento foi inicialmente sancionado pela Lei Estadual 

nº 7.772, de 8 de setembro de 1980.  Conforme o art. 8º dessa lei, compete ao Conselho 

Estadual de Política Ambiental (COPAM) o licenciamento prévio ou autorização 

ambiental de funcionamento dos empreendimentos e atividades considerados efetivos ou 

potencialmente poluidores (Minas Gerais, 1980).   

Em 2004, foi promulgada a Deliberação Normativa COPAM nº 74, a qual estabelece os 

critérios para a classificação dos empreendimentos e atividades modificadoras do meio 

ambiente passíveis de autorização ambiental de funcionamento ou de licenciamento 

ambiental, segundo o porte e o potencial poluidor, em Minas Gerais. Conforme o art. 1º 

da DN COPAM nº 74/2004, os empreendimentos e atividades modificadoras do meio 

ambiente são enquadrados em classes de 1 a 6. O potencial poluidor é obtido após a 

conjugação dos potenciais impactos nos meios físico, biótico e antrópico (COPAM, 

2004). O art. 16 da DN COPAM nº 74/2004 estabelece, por sua vez, a seguinte 

correspondência referente à classificação: 

I – Pequeno porte e pequeno ou médio potencial poluidor: Classe 1;  

II – Médio porte e pequeno potencial poluidor: Classe 2;  

III – Pequeno porte e grande potencial poluidor ou médio porte e médio 

potencial poluidor: Classe 3;  

IV – Grande porte e pequeno potencial poluidor: Classe 4;  

V – Grande porte e médio potencial poluidor ou médio porte e grande 

potencial poluidor: Classe 5;  

VI – Grande porte e grande potencial poluidor: Classe 6 (COPAM, 

2004, p.7).  

Entretanto, em 2017, a Deliberação Normativa COPAM nº 217 revogou a DN COPAM 

nº 74/2004, tornando-se responsável por estabelecer novos critérios para a classificação 

dos empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais segundo o porte e 

potencial poluidor, bem como a inclusão dos critérios locacionais na definição das 

modalidades de licenciamento ambiental (COPAM, 2017). 

 O art. 2º da DN COPAM nº 217/2017 define que serão passíveis de licenciamento 

ambiental no âmbito estadual as atividades e empreendimentos enquadrados nas classes 
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de 1 a 6. Em seu anexo único, dispões da listagem das atividades, dentre as quais, as 

atividades minerárias (listagem A). O item A-05 do anexo da DN COPAM nº 217/2017 

se refere as unidades operacionais em área de mineração, inclusive unidades de 

tratamento de minerais. Dentro dessa categoria, tem-se o item A-05-03-7, que trata das 

barragens de contenção de resíduos e rejeitos da mineração. De acordo com a DN 

COPAM nº 217/2017, o potencial poluidor/degradador desse tipo de empreendimento é 

pequeno para o ar, e grande para aspectos como água e solo. Já as classes são 

determinadas em função do porte, como definido na DN COPAM nº 62, de 17 de 

dezembro de 2002 (COPAM, 2017). 

O Decreto Estadual nº 44.844, de 25 de junho de 2008, veio para reforçar as normas para 

licenciamento ambiental e autorização ambiental de funcionamento, além de classificar 

infrações às normas de proteção ao meio ambiente e regularizar a fiscalização e aplicação 

de penalidades (Minas Gerais, 2008).  

O licenciamento ambiental em Minas Gerais conta, ainda, com a Lei Estadual nº 21.972, 

de 21 de janeiro de 2016, que estabelece o licenciamento em três modalidades: trifásico, 

concomitante e simplificado (Minas Gerais, 2016a). 

No licenciamento ambiental trifásico, as etapas de viabilidade ambiental, instalação e 

operação são analisadas em fases sucessivas, sendo expedidas a LP, a LI e a LO. No 

licenciamento concomitante, são avaliadas as mesmas etapas que o licenciamento 

trifásico, mas as licenças são concedidas concomitantemente, de acordo com a natureza, 

localização, características e fase de atividade ou empreendimento. Já no licenciamento 

ambiental simplificado, a viabilidade ambiental é verificada em uma única fase, através 

de cadastro ou apresentação do Relatório Ambiental Simplificado pelo empreendedor, de 

acordo com os critérios e pré-condições estabelecidas pelo órgão ambiental competente. 

O resultado se dá com a concessão da Licença Ambiental Simplificada (LAS) (Minas 

Gerais, 2016a).  

Um ano mais tarde, foi sancionado o Decreto Estadual nº 47.137, de 24 de janeiro de 

2017, responsável pela alteração do Decreto Estadual nº 44.844/2008. O Decreto Estadual 

nº 47.137/2017 estabelece a competência da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) e do COPAM para a expedição das LP, LI e LO. 

Além disso, o presente Decreto estabelece o prazo de validade de cada uma das licenças, 
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tendo a LP validade de cinco anos, a LI de seis anos e a LO de dez anos. Quando a LP e 

a LI são realizadas de forma concomitante – fator determinado pelo porte e potencial 

poluidor do empreendimento ou atividade – o período de validade é equivalente a seis 

anos. As licenças expeditas concomitantemente a LO, possuem um prazo de 10 anos 

(Minas Gerais, 2017).  

 A SEGURANÇA DE BARRAGENS NO BRASIL 

A preocupação com a segurança de barragens, no Brasil, teve seu início com a 

apresentação do Projeto de Lei nº 1181, em 03 de junho de 2003 Seu intuito era 

estabelecer diretrizes para a verificação da segurança de barragens de cursos d’água para 

quaisquer fins e para aterros de contenção de resíduos líquidos industriais, tendo em vista 

as consequências de acidentes em razão de falhas dessas estruturas (Minas Gerais, 2003). 

Após sete anos de tramitação, em 20 de setembro de 2010, foi transformado na Lei 

Federal nº 12.334, conhecida como Política Nacional de Segurança de Barragens – PNSB 

(Brasil, 2010).  

A Lei Federal nº 12.334/2010, além de instituir a PNSB, cria o Sistema Nacional de 

Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB). É aplicada a barragens que 

apresentem pelo menos uma das características abaixo, conforme consta seu art. 1º:  

I – Altura do maciço, contada do ponto mais baixo da fundação à crista, 

maior ou igual a 15m (quinze metros);  

II – Capacidade total do reservatório maior ou igual a 3.000.000m³ (três 

milhões de metros cúbicos);  

III – Reservatório que contenha resíduos perigosos conforme normas 

técnicas aplicáveis;  

IV – Categoria de dano potencial associado, médio ou alto, em termos 

econômicos, sociais, ambientais ou de perda de vidas humanas (Brasil, 

2010).  

O art. 2º, item III, da Lei Federal nº 12.334/2010, define segurança de barragem como 

sendo “a condição que visa manter a sua integridade estrutural e operacional e a 

preservação da vida, da saúde, da propriedade e do meio ambiente”. Dentre os 

fundamentos da PNSB, instituídos no art. 4º, pode-se destacar os seguintes aspectos: a 

segurança de uma barragem deve ser considerada em todas as fases do empreendimento, 

desde o planejamento até a desativação e usos futuros; a responsabilidade legal pela 

segurança da barragem pertence ao empreendedor; a população tem o direito ao 

conhecimento e participação das ações preventivas e emergenciais (Brasil, 2010). 
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Ainda que a responsabilidade pela segurança de uma barragem seja do seu empreendedor, 

a fiscalização das barragens é competência dos órgãos fiscalizadores. No caso de 

barragens de contenção de rejeitos, a Lei define que a fiscalização é dever da entidade 

outorgante dos direitos minerários. O art. 7º define a classificação de barragens, por 

Categoria de Risco (CRI), Dano Potencial Associado (DPA) e volume, pelas agências 

fiscalizadoras, em conformidade com os critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional 

de Recursos Hídricos – CNRH (Brasil, 2010).  

Além do sistema de classificação e do SNISB, a PNSB tem como instrumentos de 

aplicação (art. 6º): o plano de segurança de barragem; o Sistema Nacional de Informações 

sobre o Meio Ambiente (SINIMA); o cadastro técnico federal de atividades e 

instrumentos de defesa ambiental; o cadastro técnico federal de atividades potencialmente 

poluidoras ou utilizadoras dos recursos ambientais; e o relatório de segurança de 

barragens (Brasil, 2010). 

O escopo do Plano de Segurança de Barragem (PSB) é descrito no art. 8º da Lei Federal 

nº 12.334/2010. São necessários, além da identificação do empreendedor, os dados 

técnicos referentes à implantação, manutenção e operação do empreendimento. Deve-se 

acrescentar, ainda, os manuais de procedimentos dos roteiros de inspeções e de 

monitoramento; relatórios de segurança da barragem, regra operacional dos dispositivos 

de descarga; indicação da área do entorno das instalações e seus respectivos acessos, a 

serem resguardados de quaisquer usos ou ocupações permanentes; o Plano de Ação de 

Emergência (PAE), quando exigido; os relatórios de inspeções de segurança e revisões 

periódicas de segurança (Brasil, 2010).  

A elaboração do PAE é determinada em função da CRI e do DPA da barragem, devendo 

ser exigido pelo órgão fiscalizador sempre que o dano potencial é classificado como alto.  

Deve compreender a identificação e análise das possíveis situações de emergência; os 

procedimentos para identificação e notificação do mau funcionamento ou de condições 

de ruptura da barragem; procedimentos preventivos e corretivos a serem adotados em 

casos que afetem a segurança; estratégia e meio de divulgação de alerta para as 

comunidades potencialmente afetadas em situação de risco. Tem caráter público e acesso 

disponível no empreendimento e nas prefeituras. Também deve ser encaminhado às 

autoridades competentes e aos organismos de defesa civil (Brasil, 2010).  
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Em 2012 foram divulgadas duas novas Resoluções, de autoria do CNRH, relacionadas 

com a Política Nacional de Segurança de Barragens. São elas: a Resolução CNRH nº 143 

e a Resolução CNRH nº 144, ambas de 10 de julho de 2012. 

Em cumprimento do art. 7º da Lei Federal nº 12.334/2010, a Resolução CNRH nº 

143/2012 estabelece os critérios para classificação das barragens pelos agentes 

fiscalizadores. Para a Classificação por CRI são considerados aspectos das barragens que 

possam influenciar na ocorrência de acidente. Sendo assim, são avaliadas características 

técnicas das barragens, seu estado de conservação e o plano de segurança estabelecido. A 

faixa de classificação do CRI varia entre baixo, médio ou alto (CNRH, 2012a). 

Em relação a Classificação por DPA, os aspectos envolvidos estão relacionados aos 

impactos que podem acontecer na área afetada. São considerados, portanto, a perda de 

vidas humanas e dos impactos econômicos, sociais e ambientais decorrentes de uma 

ruptura de barragem. As faixas de classificação do DPA, assim como do CRI, varia entre 

baixo, médio ou alto (CNRH, 2012a). 

Em razão das características diferenciadas entre as barragens de contenção de resíduos e 

rejeitos e as barragens de acumulação de água, são propostas na Resolução CNRH nº 

143/2012 tabelas de classificação correspondentes a cada um dos tipos citados. Uma das 

principais modificações se dá em função das diferenças entre o rejeito e a água, em 

função, principalmente, do seu grau de viscosidade e composição química, aumentando 

a periculosidade do material extravasado. Portanto, para as barragens de rejeitos são 

consideradas, dentre os impactos ambientais, a classificação do rejeito conforme a ABNT 

NBR 10.004 em Inertes, Não-Inertes e Perigosos (CNRH, 2012a).  

A Resolução CNRH nº 144, de 10 de julho de 2012, surgiu com a finalidade de estabelecer 

diretrizes para a implementação da PNSB, aplicação de seus instrumentos e regulamentar 

a atuação do SNISB. Desse modo, pode-se realizar uma padronização entre os órgãos 

fiscalizadores, otimizando o sistema de classificação e nivelando os dados a serem 

enviados para a ANA (Agência Nacional de Águas), a responsável pela coordenação da 

elaboração do Relatório de Segurança de Barragens. Outro destaque da Resolução CNRH 

nº 144/2012 refere-se ao SNISB, estabelecendo a ANA como gestora do sistema e 

atribuindo a competência aos órgãos fiscalizadores em relação a atualização do cadastro 

e da classificação das barragens sob suas jurisdições (CNRH, 2012b).  
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Do DNPM, pode-se destacar duas portarias: a Portaria nº 14, de 15 de janeiro de 2016, e 

a Portaria nº 70.389, de 17 de maio de 2017. A Portaria DNPM nº 14/2016 estabelece o 

prazo para apresentação de comprovante de entrega das cópias físicas do Plano de Ação 

de Emergência de Barragem de Mineração (PAEBM) para as Prefeituras e Defesas civis 

municipais e estaduais (DNPM, 2016b). 

A Portaria DNPM nº 70.389/2017 criou o Cadastro Nacional de Barragens de Mineração, 

e o Sistema Integrado de Gestão em Segurança de Barragens de Mineração (SIGBM). 

Além disso, estabeleceu – em conformidade com a Lei Federal nº 12.334/2010 –, os 

critérios para o PSB, para as Inspeções de Segurança Regular e Especial, para Revisão 

Periódica de Segurança de Barragem e para elaboração do PAEBM. O art. 3º da portaria 

citada anteriormente, refere-se ao cadastramento das barragens de mineração em 

construção, operação, ou desativação, por parte do empreendedor responsável. O 

cadastramento será realizado no SIGBM, compondo a integração do Cadastro Nacional 

de Barragens (DNPM, 2017).  

Em consonância com o art. 7º da Lei Federal nº 12.334/2010, a Portaria nº 70.389/2017 

estabelece a matriz de classificação das barragens através da relação entre o CRI e o DPA, 

nas classes A, B, C, D e E (Tabela 3.5).  

Tabela 3.5 – Classificação de Categoria de Risco e Dano Potencial Associado de acordo com a Portaria 

DNPM nº 70.389, de 17 de maio de 2017 (DNPM, 2017). 

 

 

 DANO POTENCIAL ASSOCIADO  

CATEGORIA DE RISCO ALTO MÉDIO BAIXO 

ALTO A B C 

MÉDIO B C D 

BAIXO B C E 
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Através dessa classificação, define-se quais barragens necessitam da elaboração do 

PAEBM, a periodicidade das Inspeções de Segurança Regular e os casos em que é 

obrigatório a Inspeção de Segurança Especial e qual o período necessário para a 

realização da Revisão Periódica de Segurança de Barragem (DNPM, 2017). A Tabela 3.6 

apresenta a tabela de classificação quanto ao DPA para resíduos e rejeitos proposto no 

Anexo I.2 da Resolução do CNRH n° 143/2012 e no Anexo 5 da Portaria do DNPM n° 

70.389/2017.  

Tabela 3.6 – Classificação do DPA para barragens de resíduos e rejeitos apresentado pela Resolução do 

CNRH n° 143/2012 e pela Portaria do DNPM nº 70.389/2017 (CNRH, 2012; DNPM, 2017) (continua). 

 

  

CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO DANO POTENCIAL ASSOCIADO - DPA 

(RESÍDUOS E REJEITOS) 

Volume Total 

do 

Reservatório 

(a) 

Existência de 

População a Jusante 

(b) 

Impacto Ambiental 

(c) 

Impacto 

socioeconômico 

(d) 

MUITO 

PEQUENO 

< = 500 mil m³ 

(1) 

 

INEXISTENTE 

(não existem pessoas 

permanentes/resident

es ou 

temporárias/transitan

do na área afetada a 

jusante da barragem) 

(0) 

 

INSIGNIFICANTE 

(área afetada a jusante da 

barragem encontra-se 

totalmente 

descaracterizada de suas 

condições naturais e a 

estrutura armazena apenas 

resíduos Classe II B – 

Inertes, segundo a NBR 

10.004 da ABNT) 

(0) 

INEXISTENTE 

(não existem 

quaisquer 

instalações na área 

afetada a jusante da 

barragem) 

(0) 

 

PEQUENO 

500 mil a 5 

milhões m³  

(2) 

POUCO 

FREQUENTE 

(não existem pessoas 

ocupando 

permanentemente a 

área afetada a jusante 

da barragem, mas 

existe estrada vicinal 

de uso local) 

(3) 

 

POUCO SIGNIFICATIVO 

(área afetada a jusante da 

barragem não apresenta 

área de interesse ambiental 

relevante ou áreas 

protegidas em legislação 

específica, excluídas APPs, 

e armazena apenas 

resíduos Classe II B – 

Inertes, segundo 

a NBR 10.004 da ABNT) 

(2) 

BAIXO 

(existe pequena 

concentração de 

instalações 

residenciais, 

agrícolas, industriais 

ou de infraestrutura 

de relevância sócio-

econômico-cultural 

na área afetada a 

jusante da barragem) 

(1) 
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Tabela 3.6 – Classificação do DPA para barragens de resíduos e rejeitos apresentado pela Resolução do 

CNRH n° 143/2012 e pela Portaria do DNPM nº 70.389/2017 (CNRH, 2012; DNPM, 2017) (conclusão). 

 

 

 

A classificação das barragens em relação ao DPA ocorre da seguinte forma (DNPM, 

2017): 

 Alto: DPA > = 13 

CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO DANO POTENCIAL ASSOCIADO - DPA 

(RESÍDUOS E REJEITOS) 

Volume Total 

do 

Reservatório 

(a) 

Existência de 

População a Jusante 

(b) 

Impacto Ambiental 

(c) 

Impacto 

socioeconômico 

(d) 

MÉDIO 

5 milhões a 25 

milhões m³  

(3) 

FREQUENTE 

(não existem pessoas 

ocupando 

permanentemente a 

área afetada a jusante 

da barragem, mas 

existe 

rodovia municipal ou 

estadual ou federal 

ou outro local e/ou 

empreendimento de 

permanência eventual 

de pessoas que 

poderão ser 

atingidas)  

(5) 

SIGNIFICATIVO 

(área afetada a jusante 

da barragem apresenta 

área de interesse 

ambiental relevante ou 

áreas protegidas em 

legislação específica, 

excluídas APPs, e 

armazena apenas 

resíduos Classe II B – 

Inertes, segundo a NBR 

10.004 da ABNT) 

(6) 

 

MÉDIO 

(existe moderada 

concentração de 

instalações residenciais, 

agrícolas, industriais ou 

de infraestrutura de 

relevância sócio-

econômico-cultural na 

área afetada a jusante 

da barragem) 

(3) 

 

GRANDE 

25 milhões a 

50 milhões m³  

(4) 

EXISTENTE 

(existem pessoas 

ocupando 

permanentemente a 

área afetada a jusante 

da barragem, 

portanto, vidas 

humanas poderão ser 

atingidas) 

(10) 

MUITO 

SIGNIFICATIVO 

(barragem armazena 

rejeitos ou resíduos 

sólidos classificados na 

Classe II A - Não 

Inertes, segundo a NBR 

10004 da ABNT) 

(8) 

ALTO 

(existe alta 

concentração de 

instalações residenciais, 

agrícolas, industriais ou 

de infraestrutura de 

relevância sócio-

econômico-cultural na 

área afetada a jusante 

da barragem) 

(5) 

MUITO 

GRANDE 

> = 50 milhões 

m³ 

(5) 

 

MUITO 

SIGNIFICATIVO 

AGRAVADO 

(barragem armazena 

rejeitos ou resíduos 

sólidos classificados na 

Classe I- Perigosos 

segundo a NBR 10004 

da ABNT) 

(10) 

 

DPA = ∑ (a até d) 
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 Médio: 7 < DPA < 13 

 Baixo: < = 7  

A Portaria DNPM nº 70.389/2017 associa a influência do DPA em relação a 

complexidade do sistema de monitoramento.  Barragens com DPA alto; que possuem 

ocupação populacional permanente na área afetada; e que apresenta como métodos 

construtivo o alteamento a montante ou desconhecido – ou que já tenha sido alteada a 

montante alguma vez ao longo da vida –, são obrigadas a manterem monitoramento com 

acompanhamento em tempo integral adequado (DNPM, 2017).  

O mapa de inundação, estabelecido no art. 6º da Portaria DNPM nº 70.389/2017, deve ser 

realizado pelo empreendedor para auxiliar na classificação do DPA. O §2, do art. 6º, dá 

destaque para os casos em que há a presença de outras barragens a jusante, localizadas 

dentro da área de inundação. Nesses casos, faz-se necessário considerar a influência desta 

estrutura através de uma análise conjunta das barragens. É importante salientar que 

sempre deve ser avaliado o cenário de maior dano (DNPM, 2017).  

Para a classificação por CRI, a Portaria DNPM nº 70.389/2017 e a Resolução CNRH nº 

143/2012, consideram três matrizes de classificação. A primeira apresenta as 

características técnicas das barragens. A segunda está relacionada com o estado de 

conservação da barragem, utilizando critérios como a confiabilidade das estruturas 

extravasadoras, percolação, deformações, recalques e deterioração de taludes. A terceira 

refere-se ao PSB. Para tal considera-se a documentação de projeto, a estrutura 

organizacional e qualificação dos profissionais na equipe da segurança de barragem, os 

manuais de procedimentos para inspeções de segurança e monitoramento, o PAE e os 

relatórios e monitoramento da instrumentação e de Análise de Segurança. 

O representante da ICOLD no Brasil, é o Comitê Brasileiro de Barragens (CBDB), com 

sede no Rio de Janeiro. É responsável por garantir que o projeto, a instalação, a operação 

e a desativação das barragens, ocorram de forma a beneficiar a sociedade. Dentre as 

publicações, pode-se destacar a Revista Brasileira de Engenharia de Barragens, e livros 

como “A História das Barragens no Brasil Séculos XIX, XX e XXI: Cinquenta Anos do 

Comitê Brasileiro de Barragens”, de Mello e Piasentin, em 2011; e “Barragens de Rejeito 

no Brasil” escrito por Joaquim Pimenta de Ávila, em 2012.   
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Além do CBDB, foi criado pela Lei Federal nº 8.876, de 2 de maio de 1994, o 

Departamento Nacional de Produção Mineral, mais conhecido como DNPM, responsável 

pelas Portarias nº14/2016 e nº 70.389/2017 citadas anteriormente. De acordo com a Lei 

mencionada, essa autarquia federal seria responsável por promover o planejamento e o 

fomento da exploração e aproveitamento dos recursos minerais, bem como assegurar, 

controlar e fiscalizar o exercício das atividades de mineração em todo o país. Entretanto, 

a Lei Federal nº 8.876/1994 foi revogada pela Lei Federal nº 13.575, de 26 de dezembro 

de 2017, a qual criou a Agência Nacional da Mineração (ANM), vinculada ao Ministério 

de Minas e Energia, e com a missão de substituir o DNPM em suas obrigações, direitos e 

receitas (Brasil, 2017).  

Em Minas Gerais, a segurança de barragens teve como arcabouço legal a Lei Estadual nº 

15.056, de 31 de março de 2004. De acordo com o seu art. 1º, sua finalidade é estabelecer 

diretrizes para a verificação da segurança de barragens e depósitos de resíduos tóxicos 

industriais. No art. 2º, estabelece que o projeto destas estruturas deve conter estudo 

hidrológico e meteorológico; estudo geológico e geotécnico da área do empreendimento; 

avaliação de um sistema de extravasamento capaz de escoar a vazão máxima de cheia 

sem comprometimento da estabilidade da barragem; programa de monitoramento da 

estabilidade quando submetidos às condições provocadas pelas cheias máximas; e 

impermeabilização do fundo do lago de barragens de efluentes tóxicos ou resíduos tóxicos 

industriais (Minas Gerais, 2004).  

Em casos de acidente ambiental, foi estabelecido pela Lei Estadual nº 15.056/2004, em 

seu art. 8º, que as ações propostas pelo SEMAD e órgãos seccionais de apoio ao COPAM 

serão assumidas pelo empreendedor ou terão seus custos por ele ressarcidos ao Estado, 

independente da indenização dos custos de licenciamento e das taxas de controle e 

fiscalização ambientais (Minas Gerais, 2004).  

Embora a Lei Estadual nº 15.056 tenha sido promulgada em 2004, a preocupação com a 

gestão da segurança de barragens em Minas Gerais teve seu marco inicial com o 

rompimento da barragem de contenção de Rejeitos de Macacos no ano de 2001, da 

Mineradora Rio Verde, em São Sebastião das Águas Claras. No ano seguinte ao acidente, 

a FEAM iniciou o Programa de Gestão de Barragens de Rejeitos e Resíduos em 

conformidade com as diretrizes das Deliberações Normativas COPAM nos 62/2002, 
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87/2005 e 124/2008, visando a redução dos danos ambientais em casos de rompimento 

destas estruturas (FEAM, 2017). Segue abaixo os principais critérios definidos por estas 

Deliberações Normativas do COPAM. 

a) DELIBERAÇÃO NORMATIVA COPAM Nº 62, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2002 

(COPAM, 2002): 

A DN COPAM nº 62/2002 é uma das responsáveis pelo início do Cadastramento e 

Classificação das Barragens em Minas Gerais. Ela foi criada com o objetivo de 

estabelecer os critérios para a classificação de barragens no estado, permitindo ampliar o 

conhecimento do acervo de barragens em Minas Gerais e estabelecer os requisitos 

mínimos para licenciamento de novas estruturas. O objetivo era aumentar a segurança das 

barragens nas fases de projeto, implantação, operação e desativação, reduzindo os riscos 

de acidentes. A Tabela 3.7 apresenta a classificação de barragens de acordo com os 

critérios estabelecidos pela DN COPAM nº 62/2002. 

 
Tabela 3.7 – Classificação de Barragens pela DN COPAM nº 62/2002 (COPAM 2002). 

 

ALTURA DO 

MACIÇO – H (m) 

VOLUME DO 

RESERVATÓRIO 

(Vr x 106 m³) 

OCUPAÇÃO 

HUMANA A 

JUSANTE DA 

BARRAGEM 

INTERESSE 

AMBIENTAL 

A JUSANTE 

DA 

BARRAGEM 

INSTALAÇÕES 

A JUSANTE DA 

BARRAGEM 

Pequena  

(H<15 m) 

V=0 

Pequeno 

 (Vr < 0,50) 

V=0 

Inexistente 

V=0 

Pouco 

Significativo 

V=0 

Inexistente 

V=0 

Média 
 (15m < H < 30m) 

V=1 

Médio  
(0,50 < Vr < 5,0) 

V=1 

Eventual 

V=2 

Significativo 

V=1 

Baixa 

Concentração 

V=1 

Alta  

(H > 30m) 

V=2 

Grande  

(Vr > 5,0) 

V=2 

Grande 

V=3 

Elevado 

V=3 

Alta 

Concentração 

V=2 

 

Para a definição da faixa de classificação de Ocupação Humana a Jusante da Barragem, 

considera-se como “Eventual” quando não existem habitações na área a jusante da 

barragem, mas existe passagem ou locais de permanência eventual de pessoas. A 

ocupação é considerada “Grande” quando existem habitações na área a jusante e, 

portanto, vidas humanas serão atingidas. Ou, ainda, quando o rejeito extravasado é 

classificado como Classe I ou Classe II, segundo a norma NBR 10.004 da ABNT. É 
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importante ressaltar que a NBR 10.004 só foi atualizada pela ABNT em 2004, sendo esta 

a norma válida nos dias de hoje (ABNT, 2004). 

Tratando-se do Interesse Ambiental na Área a Jusante, ele é considerado “Pouco 

Significativo” quando a área a jusante da barragem não apresenta interesse ou já perdeu 

todas as suas características originais. É “Significativo” quando a área a jusante da 

barragem apresenta interesse ambiental relevante e “Elevado” quando a área apresenta 

interesse ambiental relevante, e os rejeitos ou resíduos sólidos contidos da barragem são 

classificados como Classe I ou Classe II, segundo a norma NBR 10.004 da ABNT.  

A concentração de Instalações a Jusante da Barragem é classificada como “Baixa” ou 

“Alta” em função da quantidade de instalações de caráter residencial, agrícola, industrial 

ou de infraestrutura de relevância socioeconômico e cultural.  

A classificação de uma barragem, de acordo com a DN COPAM nº62/2002, é função da 

soma dos valores de V apresentados na Tabela 3.7. A barragem é considerada Classe I 

quando o somatório de V ≤ 2; Classe II quando 2 < V ≤ 4; Classe III se V > 4. De acordo 

com o art. 7º da DN COPAM nº 62/2002, os proprietários do empreendimento são 

responsáveis pela implementação de procedimentos de segurança nas fases de projeto, 

implantação, operação e fechamento das barragens. Ao COPAM compete comunicar ao 

empreendedor as medidas necessárias para adequação dos procedimentos de segurança.   

b) DELIBERAÇÃO NORMATIVA COPAM Nº 87, DE 17 DE JUNHO DE 2005 

(COPAM, 2005): 

Em 2005, a DN COPAM nº 87 alterou e complementou a DN COPAM nº 62/2002. Dentre 

as definições que a DN COPAM nº 87/2005 acrescentou, pode-se destacar o porte da 

barragem e o porte do reservatório (Tabela 3.8). 

Tabela 3.8 – Critérios para definição do porte da barragem e do porte do reservatório de acordo com a  DN 

COPAM 87/2005 (COPAM, 2005). 

PORTE DA 

BARRAGEM 

ALTURA DA 

BARRAGEM – 

H (m) 

PORTE DO 

RESERVATÓRIO 

VOLUME DO 

RESERVATÓRIO  

Vr (m³) 

Pequeno H < 15 Pequeno Vr < 500.000 

Médio 15 ≤ H ≤ 30 Médio 500.000 ≤ Vr ≤ 5.000.000 

Grande H > 30 Grande Vr > 5.000.000 
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Como pode-se observar na Tabela 3.8, enquanto o porte da barragem é definido em 

função de sua altura, o porte do reservatório é dado pelo volume. Além disso, a DN 

COPAM nº 87/2005 acrescentou à Classificação das Barragens, mais um nível no 

parâmetro “Ocupação Humana a Jusante”. Desse modo, esse parâmetro de classificação 

passou a ter quatro atributos, os quais: Inexistente, Eventual, Existente e Grande, como 

mostra a Tabela 3.9.  

Tabela 3.9 – Classificação das Barragens pela DN COPAM n° 87/2005 (COPAM, 2005) (continua).  

 

Altura da 

Barragem 

H (m) 

Volume do 

Reservatório 

(x106 m³) 

Ocupação 

Humana a 

Jusante 

Interesse 

Ambiental a 

Jusante 

Instalações na 

Área a 

Jusante 

H < 15 

V=0 

Vr < 0,5 

V = 0 

Inexistente: Não 

existem 

habitações na 

área a jusante.  

V = 0 

Pouco 

significativo: A 

área a jusante não 

representa área de 

interesse ambiental 

relevante ou 

encontra-se 

totalmente 

descaracterizada de 

suas condições 

naturais.  

V = 0 

Inexistente: 

Quando não 

existem 

quaisquer 

instalações na 

área a jusante.  

V= 0 

15 ≤ H ≤ 30 

V = 1 

0,5 < Vr ≤ 5 

V = 1 

Eventual: Não 

existem 

habitações na 

área a jusante, 

mas existe 

estrada vicinal 

ou rodovia 

municipal ou 

estadual ou 

federal ou outro 

local e/ou 

empreendimento 

de permanência 

eventual de 

pessoas.  

V = 2 

Significativo: A 

área a jusante 

apresenta interesse 

ambiental 

relevante. 

 V = 1 

Baixa 

Concentração: 

Quando existe 

pequena 

concentração 

de instalações 

residenciais, 

agrícolas, 

industriais ou 

de 

infraestrutura 

de relevância 

sócio-

econômico-

cultural. 

 V = 1 
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Tabela 3.9 – Classificação das Barragens pela DN COPAM nº 87/2005 (COPAM, 2005) (conclusão). 

 

 

 

Outra modificação realizada pela DN COPAM nº87/2005, na Classificação de Barragens 

(Tabela 3.9), refere-se a nomenclatura. As barragens de Classe I passaram a ser 

Altura da 

Barragem 

H (m) 

Volume do 

Reservatório 

(x106 m³) 

Ocupação 

Humana a 

Jusante 

Interesse 

Ambiental a 

Jusante 

Instalações na 

Área a Jusante 

H > 30 

V = 2 

Vr > 5 

V = 2 

Existente: 

Existem 

habitações na 

área a jusante, 

portanto, vidas 

humanas poderão 

ser atingidas, 

sendo que a 

barragem 

armazena rejeitos 

ou resíduos 

sólidos 

classificados na 

Classe II B – 

Inertes segundo a 

NBR 10004/2004 

da ABNT.  

V = 3 

Elevado: A área a 

jusante apresenta 

interesse ambiental 

relevante e a 

barragem 

armazena rejeitos 

ou resíduos sólidos 

classificados como 

Classe I – 

Perigosos ou 

Classe II – Não 

Inertes, segundo a 

norma NBR 

10004/2004 da 

ABNT, ou outra 

equivalente que 

vier sucedê-la.   

V=3 

Alta 

Concentração: 

Existe grande 

concentração de 

instalações 

residenciais, 

agrícolas, 

industriais ou 

de 

infraestrutura 

de grande 

relevância 

socioeconômico 

e cultural.  

V= 2 

– – 

Grande: Existem 

habitações na 

área a jusante, 

portanto, vidas 

humanas poderão 

ser atingidas, 

com o agravante 

de que a 

barragem 

armazena rejeitos 

ou resíduos 

sólidos 

classificados 

como Classe I – 

Perigosos ou 

Classe II A – Não 

Inertes segundo a 

NBR 10004/2004 

da ABNT.  V = 4 

– – 
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consideradas como as barragens de baixo potencial ambiental, as de Classe II, de médio 

potencial de dano ambiental, e a as de Classe III, são as de alto potencial de dano 

ambiental. Com as modificações na classificação, alterou-se também o formulário para 

Cadastro de Barragens, o qual deve ser enviado pelo empreendedor para a FEAM, 

juntamente com um sumário descritivo da barragem, o mapa de localização da estrutura, 

registro fotográfico, Anotação de Responsabilidade Técnica e desenhos técnicos. 

Deve-se ressaltar, ainda, que a partir da DN COPAM nº 87/2005, foi estabelecido os 

procedimentos para a realização das Auditorias Técnicas de Segurança e elaboração do 

Relatório de Auditoria Técnica de Segurança de Barragem. As auditorias devem ser 

realizadas de acordo com a classificação das barragens, devendo ser feita a cada ano para 

as barragens Classe III, de dois em dois anos em barragens de Classe II e a cada três anos 

nas barragens Classe I.  

O Relatório Técnico de Auditoria deve ser entregue ao final de cada auditoria, contendo, 

no mínimo, o laudo técnico sobre a segurança da barragem, as recomendações de 

melhorias e cronograma de implantação, o nome completo dos auditores e suas 

respectivas titularidades e Anotações de Responsabilidade Técnica. A FEAM deve 

receber uma cópia do primeiro Relatório Técnico de Auditoria, por parte do 

empreendedor. Estes relatórios devem ficar disponíveis, no empreendimento, para 

consulta durante as fiscalizações ambientais.  

c) DELIBERAÇÃO NORMATIVA COPAM Nº 124, DE 09 DE OUTUBRO DE 2008 

(COPAM, 2008):  

A DN COPAM nº124/2008 surgiu com o intuito de complementar a DN COPAM nº 

87/2005 no que compete a entrega do Relatório de Auditoria Técnica de Segurança de 

Barragem.  

Conforme a DN COPAM nº 124/2008, os Relatórios de Auditoria Técnica de Segurança 

devem estar disponíveis para consulta durante as fiscalizações ambientais, sendo 

atualizado em conformidade com a periodicidade definida na DN COPAM nº 87/2005, 

em função do potencial de dano ambiental de cada barragem.  
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O Programa de Gestão de Barragens de Rejeitos e Resíduos da FEAM é realizado da 

seguinte maneira: inicialmente, as barragens são cadastradas no Banco de Declarações 

Ambientais (BDA) e passam por auditorias periódicas de segurança, na frequência 

estipulada pela DN COPAM nº 87/2005. Conforme estabelecido pela DN COPAM nº 

124/2008, as informações das auditorias técnicas realizadas devem ser enviadas para 

FEAM, sendo inseridas no BDA. Com o banco de dados atualizado, a FEAM elabora 

uma programação anual de fiscalizações, tendo prioridade as estruturas que apresentem 

condição de estabilidade não garantida pelo auditor, as que não apresentaram a declaração 

de estabilidade conforme previsto na legislação e as que ainda não foram fiscalizadas. 

Para garantir o acesso ao público das informações referentes as barragens presentes no 

estado, a FEAM publica anualmente o Inventário de Barragens, contendo dados do 

cadastro, as diretrizes e as ações realizadas pela FEAM (FEAM, 2017). 

Além das legislações citadas anteriormente, vale ainda salientar o Decreto n° 46.885/2015 

que instituiu a Força-Tarefa no dia 20 de novembro de 2015, em decorrência do 

rompimento da barragem de Fundão, da Samarco Mineração S.A. Diante o dano causado 

com o acidente, objetivou-se a partir do Decreto nº 46.885/2015, levantar e diagnosticar 

a existência de formas alternativas de disposição de rejeitos de mineração e propor 

alterações nas normas e técnicas utilizadas em barragens de contenção de rejeitos da 

mineração, visando à redução do impacto ambiental e o aumento da estabilidade e 

segurança nessas estruturas (Minas Gerais, 2015). 

O resultado da Força-Tarefa culminou na promulgação da Resolução Conjunta 

SEMAD/FEAM nº 2.372/2016, de 06 de maio de 2016, que estabeleceu diretrizes para a 

execução da Auditoria Técnica Extraordinária de Segurança de Barragens em barragens 

de rejeitos alteadas a montante. De acordo com a Resolução, as Auditorias Técnicas 

Extraordinárias de Segurança de Barragens deve contemplar além dos critérios 

estabelecidos na DN COPAM nº87/2005, os seguintes itens: caracterização tecnológica 

dos rejeitos; instrumentação e sistemas de monitoramento; sistema de drenagem interno, 

externo e extravasadores da barragem; segurança operacional; mecanismos de 

rompimento de barragens; registro de anomalias; recomendações das auditorias 

anteriores; plano de ação e conclusão quanto à condição de estabilidade da barragem sob 

todos os aspectos avaliados (Minas Gerais, 2016b).  
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Após conclusão da Auditoria Técnica Extraordinária de Segurança de Barragens, o 

responsável legal pelo empreendimento deve inserir no BDA a Declaração Extraordinária 

de Condição de Estabilidade. Em casos onde a estabilidade não for garantida pelo auditor, 

a Resolução Conjunta SEMAD/FEAM nº 2.372/2016, deve-se realizar nova auditoria em 

seis meses e todas as recomendações indicadas por essas auditorias devem ser 

implementadas até que seja garantida a estabilidade. As recomendações decorrentes de 

uma Auditoria Técnica Extraordinária de Segurança de Barragem são classificadas como 

recomendação de rotina, recomendação de alerta e recomendação crítica (Minas Gerais, 

2016b).  

Enquanto a recomendação de rotina descreve as recomendações que devem ser 

executadas para garantir o funcionamento tecnicamente adequado de todos os requisitos 

que conferem estabilidade para a barragem, a recomendação de alerta equivale àquela 

que, caso não executadas no tempo e no prazo estipulados pelo auditor, pode 

comprometer a condição de estabilidade de barragem. Por fim, a recomendação crítica 

corresponde às recomendações que se não implantadas no prazo determinado, colocam 

em risco iminente a estabilidade da barragem (Minas Gerais, 2016b). 

3.5. IMPACTOS AMBIENTAIS CUMULATIVOS E SINÉRGICOS 

De acordo com o art. 1º da Resolução CONAMA nº 001/1986, que “dispõe sobre os 

critérios básicos e diretrizes gerais para a avaliação de impacto ambiental”, pode se definir 

impacto ambiental como: 

Art. 1°: [...] qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e 

biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria 

ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou 

indiretamente, afetam:  

I - A saúde, a segurança e o bem-estar da população;  

II - As atividades sociais e econômicas;  

III - A biota;  

IV - As condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;  

V - A qualidade dos recursos ambientais (Brasil, 1986, p.1).  

A Resolução CONAMA n° 001/86, especifica no art. 6° quais as atividades técnicas 

necessárias para elaboração da EIA, conforme dito no item 3.4.2. O mesmo artigo 
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especifica quais os critérios deverão ser avaliados no meio físico, biológico e 

socioeconômico:  

Art. 6°:  [...] a) o meio físico - o subsolo, as águas, o ar e o clima, 

destacando os recursos minerais, a topografia, os tipos e aptidões do 

solo, os corpos d’água, o regime hidrológico, as correntes marinhas, as 

correntes atmosféricas; 

b) o meio biológico e os ecossistemas naturais - a fauna e a flora, 

destacando as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor 

científico e econômico, raras e ameaçadas de extinção e as áreas de 

preservação permanente (APP);   

c) o meio socioeconômico - o uso e ocupação do solo, os usos da água 

e a socioeconomia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, 

históricos e culturais da comunidade, as relações de dependência entre 

a sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização futura 

desses recursos (Brasil, 1986, p.3 - p.4). 

A Nota Técnica Nº 10/2012 – CGPEG/DILIC/IBAMA define o que são as propriedades 

sinérgicas, cumulativas e indutoras de um impacto. As propriedades sinérgicas 

correspondem à capacidade de um determinado impacto de potencializar ou ser 

potencializado por outro impacto, sem necessariamente estar associado ao mesmo 

empreendimento ou atividade (IBAMA, 2012). Para o “Dicionário de Termos Usados em 

Ecologia”, sinergismo é “a interação de duas causas tais que o efeito total é maior que a 

soma das duas agindo separadamente” (Lima et al., 2016, p.164). 

Considera-se como propriedades cumulativas de um impacto, de acordo com a Nota 

Técnica Nº 10/2012 – CGPEG/DILIC/IBAMA, à capacidade de um impacto em se 

sobrepor no tempo e/ou no espaço a outro impacto que esteja incidindo ou irá incidir 

sobre o mesmo fator ambiental. Como no caso anterior, esses impactos podem não ser 

decorrentes de um mesmo empreendimento ou atividade. As propriedades indutoras de 

um impacto, por sua vez, correspondem “à capacidade de um impacto em induzir a 

ocorrência de outros impactos, sendo que estes ocorrem somente em função da ocorrência 

do primeiro” (IBAMA, 2012, p.4-p.5).  

Sánchez (2013) ressalta que uma série de impactos de caráter, inicialmente, 

insignificantes, podem provocar uma degradação ambiental significativa quando 

concentrados espacialmente ou quando se sucedem no tempo. O autor cita como exemplo 

o lançamento de esgotos in natura de uma residência em um curso d’água. Isoladamente 

suas consequências podem ser pouco mensuráveis, mas com o aumento do número de 
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residências com o mesmo comportamento, a qualidade da água será bastante degradada. 

Para ele, a cumulatividade e o sinergismo estão relacionados com a capacidade de os 

impactos se somarem ou se multiplicarem, respectivamente. 

McDonald (2000, apud Sánchez, 2013) ressalta que o caráter cumulativo dos impactos 

ambientais é mais comum que o sinérgico, pois este ocorre quando a ação combinada de 

múltiplas causas é maior que a soma dos efeitos individuais. 

Como apontado na Resolução CONAMA nº 001/86, deve ser desenvolvida, na elaboração 

do EIA, a análise dos efeitos e propriedades cumulativas e sinérgicas dos impactos 

ambientais (Brasil, 1986). Ferreira (2011) salienta que a identificação dos impactos 

indiretos, cumulativos e sinérgicos é de suma importância por permitir que seja 

visualizado a longo prazo, a interatividade na região do projeto, uma vez que, os impactos 

das atividades realizadas dentro da área de influência podem ser mais críticos que os 

impactos diretos do empreendimento.  

Tradicionalmente, a AIA não leva em consideração os impactos insignificantes ou de 

baixa significância, assim como não se ocupa com as atividades que, de forma individual, 

não apresentam alto potencial de dano. Entretanto, para projetos sujeitos a elaboração do 

EIA, a consideração de impactos cumulativos pode ser crucial para fundamentar uma 

decisão (Sánchez, 2013).  

Tem-se tornado cada vez mais evidente o fato de que os impactos ambientais mais 

devastadores são resultados da ação combinada de impactos individualmente menores, os 

quais se desenvolvem com o decorrer do tempo. Algumas autoridades norte-americanas 

afirmam que a maioria dos impactos ambientais podem ser vistos como cumulativos, pois 

quase todos os sistemas já foram modificados, e até degradados, pela ação humana (CEQ, 

1997).  

Nos Estados Unidos, os regulamentos do Council on Environmental Quality’s (CEQ) que 

implementa as disposições da Lei de Política Ambiental (National Environmental Policy 

Act – NEPA), de 1969, define efeitos cumulativos como (CEQ, 2005): 

[...] o impacto resultante do impacto incremental da ação em análise 

quando acrescida de outras ações passadas e presentes e de ações 

futuras razoavelmente previsíveis, independentemente de qual agência 

(Federal ou não) ou pessoa, execute tais ações. Impactos cumulativos 
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podem resultar de ações individualmente pequenas, mas coletivamente 

significativas que ocorram em um período de tempo (40 CFR, §1508-

7). 

De acordo com a definição acima, para analisar os impactos cumulativos deve-se 

considerar os impactos que ocorreram no passado, no presente e os que se podem prever. 

Desse modo, considerando que o EIA é realizado no momento em que o empreendimento 

está em fase de projeto para eventual implantação, é possível concluir que aspectos 

futuros e passados não são englobados, e sim a situação da área no momento de 

elaboração do estudo. Sánchez (2013) aponta que, ainda que as ações passadas e presentes 

venham a intervir na qualidade atual do ambiente, elas não são consideradas nos EIAs, 

cujos diagnósticos são descritivos e podem não analisar com profundidade os processos 

que levaram a situação nele descrita.  

O que se observa, é que existe uma deficiência comum nos estudos de impacto ambiental, 

no tocante a descrição dos impactos cumulativos, tornando essa atividade um grande 

desafio. De acordo com Kennett (1999), os impactos cumulativos levantam questões 

importantes e difíceis para a gestão ambiental por quatro razões, as quais: 

1º. Complexidade: Podem se estender por grandes áreas geográficas e 

exibir defasagens significativas, tornando a previsão e o gerenciamento 

desses impactos particularmente desafiadores. 

2º. Generalização: Os impactos ambientais frequentemente associados 

a impactos cumulativos incluem: acidificação de ecossistemas, 

mudanças climáticas, fragmentação de habitats, perda de 

biodiversidade, uso insustentável de recursos renováveis, assoreamento 

e poluição química de habitats de água doce e marinhos, mudanças nos 

regimes hidrológicos de rios, deltas e estuários.  

3º. Ampla Gama de Atividades: Em uma extremidade, pode-se 

considerar os impactos combinados de megaprojetos e atividades que, 

por si só, produzem mudanças ecológicas significativas. É o caso dos 

impactos ambientais cumulativos decorrentes do somatório dos 

impactos de usinas hidrelétricas, desmatamento, e poluição industrial 

em uma bacia. Do outro lado, tem-se os impactos ambientais 

cumulativos causados por várias atividades, cada uma com pouco ou 

nenhum impacto mensurável no ambiente. 

4º. Alto potencial de dano. São os impactos que as pessoas dão maior 

importância, por atingi-las diretamente. Pode-se citar como exemplos a 

qualidade do ar urbano ou os incêndios florestais e os ecossistemas 

naturais. Embora os instrumentos regulatórios possam se concentrar nas 

fontes de emissão individuais ou nas atividades que alterem 

negativamente o habitat, o resultado está relacionado com a composição 

química do ar e preservação do habitat dos animais selvagens. Essas 

variáveis são uma função do impacto cumulativo das atividades 

humanas no ambiente natural (Kennett, 1999, p.3-p.4).  
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A publicação “Cumulative Environmental Effects: A Binational Perspective”, produzido 

pelo The Canadian Environmental Assessment Research Council (CEARC) e pelo The 

United States National Research Council (NRC) expõe a crescente preocupação de que 

nem cientistas e nem instituições trabalham nas escalas temporais e espaciais necessárias 

para a Avaliação dos Impactos Cumulativos (AIC). De acordo com a obra, a avaliação 

tradicional específica do projeto não é adequada para muitos problemas ambientais 

resultantes de múltiplas perturbações que frequentemente envolvem várias jurisdições 

(CEARC/NRC, 1986).  

Os impactos cumulativos são resultados de movimentos de materiais que decorrem de 

dois processos: concentração e dispersão. Vários processos levam à concentração de 

materiais, sendo que os mais importantes são os próprios movimentos do meio físico, 

como a estratificação atmosférica e correntes de água. Os organismos vivos também são 

responsáveis pela concentração de materiais, através de fenômenos como a agregação, 

migração, concentrações tróficas, alternâncias metabólicas e reprodução. A dispersão, 

assim como a concentração, é responsável pelo aumento ou redução dos impactos 

cumulativos, dependendo das taxas de dispersão em relação às fontes e persistência dos 

materiais em questão. Um componente-chave de uma análise de possíveis impactos 

cumulativos, em diferentes ambientes, deve ser uma consideração dos tipos de processos 

que levam à concentração e dispersão de materiais, suas forças e taxas relativas, bem 

como a interatividade entre eles (CEARC/NRC, 1986). 

Cooper e Sheate (2004) realizaram um estudo a respeito do conceito de AIC. Foram 

analisados a aplicação da AIC em níveis estratégicos; as ligações existentes entre ela e a 

Avaliação Ambiental Estratégica (AAE); e a prática da AIC no Reino Unido. De acordo 

com os autores, o conceito de impactos cumulativos e sua avaliação fizeram parte da AIA 

em vários países nos anos 70, destacando-se a evolução da AIC na fase de projeto e 

planejamento. Como no Brasil, a maioria das AICs são conduzidas como parte da AIA, 

considerando os impactos do projeto e sua interação com outros projetos da região em 

que este encontra-se inserido.   

No Reino Unido, foi realizado um estudo com cinquentas EIAs elaborados para projetos 

distintos, entre os anos de 1989 e 2000. Observou-se que apenas 48% deles mencionaram 

o termo “impacto cumulativo”, enquanto 18% dos EIAs forneceram uma discussão 
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qualitativa sobre esses impactos e 6% apresentaram uma consideração e avaliação 

sistemáticas de efeitos cumulativos (Cooper e Sheate, 2002).   

Sheate e Cooper (2004) listaram várias razões pelas quais os impactos cumulativos 

deveriam ser avaliados em nível da AAE. Em primeiro lugar, os autores destacam a 

variação de escalas dos impactos cumulativos, os quais podem ocorrer em escala sub-

regional, regional, nacional e transfronteiriça, fato que não é considerado na AIC em nível 

de projeto, pois os EIAs não se preocupam efetivamente com a degradação ambiental 

gradual de uma série de atividades e múltiplos estresses, bem como a interação de outros 

projetos. A preocupação central no EIA é realizar a legalização do empreendimento. 

Em segundo lugar, percebe-se que as autoridades de planejamento estratégico estão em 

melhores condições de avaliar os efeitos cumulativos de um projeto que o próprio 

empreendedor, em função da disponibilidade limitada de informações e recursos a 

respeito dos demais projetos e respectivos efeitos cumulativos na região. Terceiro, a 

mitigação dos impactos cumulativos exige uma abordagem mais ampla do que a avaliação 

e monitoramento baseados em projetos, de modo que a AAE proporcionaria uma estrutura 

adequada para tomada de decisões e atribuição de responsabilidades. Finalmente, tem-se 

o fato de que uma abordagem estratégica da AIC pode ser mais proativa na identificação 

e minimização do potencial de efeitos cumulativos, uma vez que esses impactos podem 

ser abordados mais cedo no processo de planejamento (Cooper e Sheate, 2004).  

A AAE é definida por Sánchez (2017, p.168) como “o nome que se dá a todas as formas 

de avaliação de impacto de ações mais amplas que projetos individuais”. O autor destaca 

que ela se refere à avaliação das consequências ambientais de Políticas, Planos e/ou 

Programas (PPP), em geral no âmbito de iniciativas governamentais, apesar de também 

poder ser praticada por organizações privadas. Ele destaca que as limitações naturais do 

EIA constituem um dos maiores incentivos para a aplicação da AAE, uma vez que, há 

dificuldade até nos melhores EIAs em analisar com profundidade alternativas 

tecnológicas e de localização, e de analisar de forma satisfatória os impactos cumulativos 

e indiretos. 

Em resumo, a razão para as deficiências apresentadas para a aplicação da AIC é 

decorrência de duas causas. A primeira é função da deficiência ou impossibilidade de 

acesso às informações dos projetos presentes e, principalmente, dos projetos futuros. O 
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segundo, deve-se aos problemas de planejamento e condução dos estudos. Quando o 

poder decisório reside no mesmo organismo responsável pela AIA, como ocorre nos 

Estados Unidos, a situação da área e dos projetos passados e futuros podem estar sob seu 

controle. Mas, em sistemas de AIA onde o proponente quem realiza seu EIA – como 

acontece no Brasil – as informações podem ser inacessíveis, resultando em uma análise 

de impactos cumulativos pouco coerente com a real condição.  A AIC ainda não é bem 

estabelecida, coexistindo diferentes visões (Sánchez, 2013). 

Os impactos cumulativos resultam de uma acumulação espacial e temporal de 

perturbações ambientais. Isto é, quando o ecossistema não possui tempo para se recuperar 

antes de sofrer uma nova perturbação. Em 1997, o CEQ descreveu oito princípios que 

devem ser considerados na realização da AIC, os quais se encontram na Tabela 3.10.  

Tabela 3.10 – Princípios da Análise de Impactos Cumulativos – AIC (CEQ, 1997). 

 

Os efeitos interativos podem ser contrabalanceados quando o efeito cumulativo adverso 

líquido é menor do que a soma dos efeitos individuais; os efeitos sinérgicos ocorrem 

quando o efeito cumulativo adverso líquido for maior que a soma dos efeitos individuais. 

A Tabela 3.11 apresenta os principais métodos que podem ser utilizados para descrição 

PRINCÍPIOS DA ANÁLISE DE IMPACTOS CUMULATIVOS – AIC 

1 – São causados pelo somatório das ações passadas, presentes e das que são razoavelmente 

previsíveis no futuro. 

2 – Correspondem ao impacto total de todas as ações realizadas, independentemente de quem 

as realizou. Isto é, o impacto cumulativo inclui tanto os efeitos diretos quanto os indiretos, seja 

sob um determinado recurso, ecossistema ou comunidade humana. 

3 – Precisam ser analisados para cada recurso específico, ecossistema e comunidade humana 

afetada. 

4 – Não é prático analisar os impactos cumulativos de uma ação no universo; a análise dos 

impactos deve se concentrar naqueles que são verdadeiramente significativos. 

5 – Os impactos cumulativos em um determinado recurso, ecossistema e comunidade humana 

raramente estão alinhados com limites políticos ou administrativos. A AIC sobre os sistemas 

naturais deve ser pautada em limites ecológicos naturais e para a análise das comunidades 

humanas deve ser usado os limites socioculturais reais para garantir a inclusão de todos os 

impactos. 

6 – Podem ser resultado do acúmulo de impactos similares ou da interação sinérgica de 

impactos diferentes. 

7 – Podem durar muitos anos, além da duração da ação que causou tais impactos. Algumas 

ações podem causar danos permanentes, como por exemplo, a extinção de espécies.  

8 – Cada recurso, ecossistema e comunidade humana afetados devem ser analisados em termos 

de sua capacidade de suportar impactos adicionais, com base em seus próprios parâmetros de 

tempo e espaço. 
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dos efeitos cumulativos em termos de causalidade múltipla, processos interativos e efeitos 

variáveis no tempo e espaço (CEQ, 1997). 

 
Tabela 3.11 – Métodos Utilizados na Avaliação de Impactos Cumulativos (CEQ, 1997). 

PRINCIPAIS MÉTODOS UTILIZADOS NA AIC 

Questionários, 

entrevistas e 

brainstorming 

Sessões de brainstorming com profissionais da área, são importantes para 

ajudar a identificar e mensurar os impactos cumulativos na área ou região. 

Checklists Identificação dos potenciais impactos cumulativos através da revisão das 

atividades humanas realizadas e dos recursos potencialmente afetados. 

Matrizes Organizam e quantificam as interações entre as atividades humanas e os 

recursos de interesse.  As matrizes são adequadas para combinar os valores 

em células individuais para avaliar os efeitos cumulativos de múltiplas 

ações em relação aos recursos individuais, ecossistemas e atividades 

humanas. 

Networks e 

Diagramas de 

Interação 

Servem para delinear as relações de causa e efeito que podem resultar em 

impactos cumulativos. Permitem que o usuário analise múltiplos efeitos, de 

várias ações, e possa rastrear os impactos diretos e indiretos.  

Modelagem Uso de equações matemáticas que descrevam o processo de acumulação. 

Análise de 

Tendências 

Avalia o status de um recurso, ecossistema e comunidade humana ao longo 

do tempo, resultando em uma projeção gráfica de condições passadas ou 

futuras.  

Sobreposições 

de mapas e 

SIG 

Incorporam informações locacionais na análise de impactos cumulativos, 

identificando áreas onde os impactos serão maiores.  

Análise da 

Capacidade 

de Suporte 

Identifica os limites dos recursos ambientais e fornecem mecanismos para o 

seu monitoramento. 

Análise do 

ecossistema 

Aborda a biodiversidade e a sustentabilidade dos ecossistemas. Utiliza 

fronteiras naturais (como bacias hidrográficas e ecorregiões) e aplica novos 

indicadores ecológicos (como índices de integridade biótica e padrão de 

paisagem).  

Análise do 

Impacto 

Econômico 

É um componente importante na análise de impactos cumulativos, pois o 

bem-estar econômico de um local depende das diferentes atividades que 

ocorrem na comunidade.  

Análise do 

Impacto 

Social 

Considera impactos cumulativos relacionados com a sustentabilidade das 

comunidades humanas, centrando-se nas variáveis sociais, tais como 

características da população, da comunidade e das estruturas institucionais, 

recursos políticos e sociais, individuais e familiares, mudanças e recursos 

da comunidade. Permite a projeção do futuro. 

As listas de verificação, conhecidas como checklists são simples e bastante práticas. Há 

diferentes tipos de listas: algumas destacam os impactos mais comuns associados a certos 

empreendimentos, outras indicam os elementos ou fatores ambientais que são 

potencialmente afetados por alguns projetos. A Tabela 3.12 lista os principais impactos 

ambientais decorrentes de um empreendimento da mineração de acordo com à natureza 

dos impactos (Sánchez, 2013).  
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Tabela 3.12 – Impactos ambientais decorrentes de um empreendimento de mineração (Sánchez, 2013).  

 

SOBRE O MEIO FÍSICO 

Alteração da qualidade das águas superficiais e subterrâneas 

Alteração do regime de escoamento das águas subterrâneas 

Alteração da qualidade do ar 

Alteração da qualidade do solo 

Alteração das condições climáticas locais. 

SOBRE O MEIO BIÓTICO 

Alteração ou destruição de habitats terrestres 

Alteração de habitats aquáticos 

Redução da produção primária 

Diminuição da disponibilidade de nutrientes 

Diminuição da produtividade dos ecossistemas 

Deslocamento da fauna 

Perda de espécimes de fauna 

Criação de novos ambientes 

Proliferação de vetores 

SOBRE O MEIO ANTRÓPICO 

Impacto visual 

Desconforto ambiental 

Riscos à saúde humana 

Substituição de atividades econômicas 

Incremento da atividade comercial 

Aumento local de preços 

Aumento da população 

Sobrecarga da infraestrutura de serviços 

Expansão da infraestrutura local e regional 

Perda de patrimônio cultural 

Perda de referências espaciais à memória e à cultura popular 

Redução da diversidade cultural 

Alteração dos modos de vida tradicionais 

Alteração das relações socioculturais 

Limitação das opções de uso de solo 

Aumento da arrecadação tributária 

Qualificação profissional da mão de obra local 

 

A matriz pioneira para avaliação de impacto foi criada como resultado do trabalho de 

Leopold et al. (1971), sendo comumente chamada de matriz de Leopold. De acordo com 

os autores, a AIC necessita da definição de dois aspectos fundamentais, os quais são 

magnitude e importância. A “magnitude”, é utilizada no sentido de abrangência, extensão 

ou escala do impacto. O segundo aspecto é a ponderação do grau de “importância” do 

impacto sobre o fator ambiental. A importância de cada impacto ambiental deve 

considerar as consequências da ação sobre os outros fatores no meio e, diferente da 
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magnitude que pode ser analisada baseada em fatos, a importância geralmente é baseada 

no julgamento de valor do avaliador (Leopold et al., 1971). 

A matriz de Leopold inclui em um eixo as atividades responsáveis pelo impacto 

ambiental, enquanto o outro contém as condições ambientais que podem ser afetadas. 

Dessa forma é garantido um formato de revisão abrangente, que permite ao pesquisador 

visualizar a variedade de interações possíveis (Leopold et al., 1971).  

De forma a sistematizar a análise dos impactos, foi elaborada uma matriz amostral com 

100 ações capazes de causar impacto ambiental listadas no eixo horizontal. Por sua vez, 

no eixo vertical desta matriz foram listados 88 componentes ambientais que podem ser 

afetados por estas ações, permitindo um total de 8800 interações. Conforme o tipo de 

empreendimento, os analistas devem selecionar quais ações e componentes deve utilizar, 

adicionando aspectos quando forem necessários (Leopold et al., 1971). 

Segundo Sánchez (2013), uma das grandes críticas sobre a matriz de Leopold e suas 

congêneres é o fato de que ela considera o meio ambiente como compartimentos que não 

se relacionam. Isto é, embora a matriz indique o que uma determinada ação possa causar 

sobre os componentes ambientais, nada é descrito em relação aos mecanismos de como 

se manifestam tais impactos. Em contrapartida, a interação entre uma ação e um 

componente também não significa que houve, de fato, uma alteração na qualidade 

ambiental. Atualmente, várias são os modelos desenvolvidos a partir da matriz de 

Leopold, os quais utilizam a quantificação numérica que melhor se adequa para cada 

impacto em função da experiência e características do local analisado. 

Um exemplo da aplicação do uso da matriz de Leopold é o estudo realizado por Corteletti 

et al. (1996), a respeito da identificação de impactos diretos, indiretos, suas causas e 

consequências, decorrentes da implantação e operação de projetos de mineração. Para tal, 

foi desenvolvida uma matriz de relação de impactos, apresentada na Tabela 3.13, baseada 

na matriz de Leopold. Para quantificação numérica, adotou-se novo sistema, 

considerando-se os fatores: duração, abrangência, grau de reversibilidade e intensidade. 

A modificação foi realizada em função das condições locais e experiência dos 

pesquisadores. 
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Tabela 3.13 – Matriz de Relação de Impactos (Corteletti et al., 1996). 

 
GERADORES DE IMPACTO 

Abertura de 

acessos 
  5 3 2  5 3 4   3      25 

Beneficiamento  4         4 2     3 13 

Carga de minério 

e estéril 
 2         2   1  1  7 

Decapeamento   2  5  6 5 4   4 2     28 

Desmonte 

(detonação) 
4 7  7  2 6 4  4 7 6    5  52 

Disposição de 

estéril em pilha 
    4 5 6 4    4      23 

Estocagem de 

produtos e finos 
 2   3  3     1      9 

Perfuração 2 6         5   4  3 4 24 

Transporte 

externo 
 4             8   12 

Transporte interno  4         2   1  1 1 9 
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Alt. Estético 

visual 
4  6               

 

Carreamento de 

mat. Particulado 
4 4  3 4             

Descarac. vegetal 3   3     4         

Desloc.da fauna 3        2  5       

Eventos de inst. de 

massa 
    3             

Insalubridade 6          6       

Periculosidade     6             

Riscos de acidente               3 2  

Riscos de doenças 

resp. 
5                 

Tensões sociais 3         2 4    6   

 

O grau de influência do impacto sobre o empreendimento é o resultado da somatória dos 

fatores mencionados. Para análise do Controle de Qualidade Total, fez-se uso de análise 

estatística aplicada, com o objetivo de concentrar os esforços na melhoria do meio 

ambiente (Corteletti et al., 1996). 

IMPACTOS 

INDIRETOS 
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Para Spaling e Smit (1993), a abordagem da AIC pode ocorrer sob duas formas: 

abordagem analítica e abordagem de planejamento. Enquanto a abordagem analítica tem 

como objetivo os princípios da pesquisa e análise científica visando a realização da AIC 

como uma atividade geradora de informação que servirá de apoio aos responsáveis pelas 

tomadas de decisões, a abordagem de planejamento determina uma ordem de preferência 

na decisão alocação de recursos com base em normas sociais, comparando as alternativas 

com as condições ambientais, econômicas e sociais que definem os cenários futuros.  

Na análise de planejamento, menos utilizada na AIC, aplica-se a averiguação de uso do 

solo, simulações, guias e diretrizes de procedimento e as análises multicritérios (Spaling 

e Smit, 1995). Na presente pesquisa será utilizada a análise multicritério como forma de 

avaliar os impactos cumulativos e sinérgicos, de forma que esta será melhor retratada no 

item 3.6. 

No tocante a previsão de impactos, Sánchez (2013) destaca que todo EIA deve constar 

um prognóstico da situação futura, a qual deve ser baseada em hipóteses plausíveis e 

previsões confiáveis. O autor ressalta, ainda, que todas as previsões possuem margem de 

incerteza associada.  

Sánchez (2013) também salienta uma questão importante: embora os EIAs constem 

avaliação de impactos, há uma questão de ordem prática relacionada às mudanças de 

projeto após a instalação. Embora a legislação estabeleça que o órgão regulador deva ser 

informado das mudanças de projeto, raramente elas são acompanhadas de um novo EIA. 

É o caso de barragens de contenção de rejeito, as quais podem passar por alterações de 

altura, volume e método construtivo, por exemplo, durante sua vida útil. 

3.6. O USO DO ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) NA AVALIAÇÃO 

DO POTENCIAL DE DANO DE EVENTUAIS ACIDENTES COM BARRAGENS 

DE REJEITOS 

O uso da análise multivariada na avaliação de impactos vem aumentando gradativamente. 

Sua aplicação permite potencializar as técnicas utilizadas, resultando na redução das 

incertezas relacionadas aos impactos passíveis de ocorrência em função do 

empreendimento e, desse modo, possibilita que os responsáveis pelas estruturas possam 



75 

 

tomar as devidas providências com a finalidade de evitá-los ou minimizá-los. O uso da 

análise multivariada para identificação de impactos, fragilidade ambiental, análise de 

risco e classificação de perigo, pode ser observado em trabalhos como o de Bernardi et 

al. (2001), Brito et al. (2006), Denúbila (2013), Gimenes e Filho (2013), Corteletti (2014), 

e Donassolo (2017), por exemplo.   

A análise multivariada diz respeito as técnicas estatísticas que analisam, ao mesmo tempo, 

múltiplos parâmetros de contorno aleatórios e inter-relacionados, de modo que, apesar de 

cada um apresentar efeitos específicos, a sua interpretação só é possível em conjunto. 

Para isso, torna-se necessário uma hierarquização dos parâmetros previamente definidos. 

O pilar da análise multivariada é a variável estatística, constituída por variáveis lineares 

com pesos empiricamente determinados pela técnica selecionada. O resultado é expresso 

como um valor que representa todo o conjunto (Hair et al., 2009).   

Corteletti (2014) destaca que para decidir entre um método multivariado é necessário 

avaliar os objetivos da pesquisa, pois essa decisão depende do tipo de dado que se deseja 

analisar e os objetivos do estudo. Através dessa ferramenta, é possível realizar a tomada 

de decisão com maior precisão sobre o planejamento em estudo e interpretação dos 

resultados.  Hair et al. (2009) destacam que para melhor decisão a respeito da seleção da 

técnica de análise, é preciso responder três questões a respeito do objetivo da pesquisa e 

da natureza dos dados, as quais: 

1 – As variáveis podem ser divididas em classificações independentes 

e dependentes com base em alguma teoria? 

2 – Se podem, quantas variáveis são tratadas como dependentes em uma 

única análise? 

3 – Como as variáveis, sejam dependentes ou independentes, são 

medidas? (Hair et al., 2009, p.29). 

3.6.1. Estruturação do Modelo 

Dentre os métodos de análise multivariada, pode-se destacar o Analytic Hierarchy 

Process (AHP) ou Método de Análise Hierárquica. O AHP foi desenvolvido na década 

de 1970 pelo americano Thomas L. Saaty, com a finalidade de tratar problemas 

complexos sob a visão de múltiplos critérios simultâneos. Conforme Saaty (1991), o pilar 

do AHP é a decomposição e síntese das relações entre os critérios até que se alcance uma 

priorização dos seus indicadores, por intermédio de uma sequência de comparações 
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pareadas. Para o autor, essa é uma maneira racional de lidar com os julgamentos, uma vez 

que, por meio da comparação por pares, as prioridades calculadas pelo AHP permitem 

capturar medidas subjetivas e objetivas, demonstrando o domínio de um critério sobre o 

outro e de uma alternativa sobre a outra, determinando um ranking de alternativas.  

Para a formação de uma hierarquia (Figura 3.12), algumas questões devem ser 

consideradas, como a maneira de estruturar as funções de um sistema hierarquicamente e 

a forma como será realizada a medição dos impactos de cada elemento dentro desse 

sistema. Saaty (1991) destaca que a priorização desse processo hierárquico envolve 

explicitar julgamentos de dominância de um elemento em relação a outro em função de 

uma determinada questão – uma prioridade. Sendo assim, o princípio básico na criação 

de uma estrutura é tentar responder como é possível comparar os elementos de um nível 

abaixo usando alguns ou todos os elementos do nível superior como critérios ou atributos 

dos elementos do nível inferior? 

Figura 3.12 – Estrutura Hierárquica do AHP (Ferreira et al., 2007).  

 

Na Figura 3.12 podemos visualizar uma estrutura hierárquica, composta pelo topo da 

hierarquia que é corresponde ao objetivo do problema, e acompanhada dos seus critérios 

e subcritérios. A camada inferior é composta pelas alternativas que serão consideradas 

nas análises, as quais serão avaliadas individualmente em relação aos seus respectivos 

critérios (Ferreira et al., 2007). 

Costa (2002) baseia o AHP em três princípios do pensamento analítico. São eles: 

Construção de hierarquias: O problema é estruturado em níveis 

hierárquicos, como forma de buscar uma melhor compreensão e 

avaliação do mesmo. A construção de hierarquias é uma etapa 

fundamental do processo de raciocínio humano [...] identificam-se os 
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elementos-chave para a tomada de decisão, agrupando-os em conjuntos 

afins, os quais são alocados em camadas específicas.  

Definição de prioridades: O ajuste das prioridades no AHP 

fundamenta-se na habilidade do ser humano de perceber o 

relacionamento entre objetos e situações observadas, comparando pares 

à luz de um determinado foco ou critério (julgamentos paritários).  

Consistência lógica: No AHP, é possível avaliar o modelo de 

priorização construído quanto a sua consistência (Costa, 2002, p.16-

17).   

A Figura 3.13 apresenta as vantagens da utilização do AHP como uma abordagem para 

resolução de problemas e tomada de decisão.  

Figura 3.13 – Vantagens da utilização do AHP (Saaty, 2012). 

O AHP pode ser aplicado em problemas reais, sendo particularmente útil para alocação 

de recursos, planejamento, análises de impactos e resolução de conflitos. Profissionais 

como sociólogos, físicos, engenheiros, políticos e até mesmo leigos podem fazer uso do 

método. Atualmente, o AHP está sendo amplamente utilizado no planejamento 

corporativo, em seleção de portfólio e análise de benefício/custo por agências 

governamentais para fins de alocação de recursos. Mais amplamente, tem sido utilizado 

em escala internacional para o planejamento de infraestrutura em países em 

desenvolvimento, além de avaliar os recursos para o investimento (Saaty, 2012).  
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Em relação a avaliação de impactos, Gimenes e Filho (2013) utilizaram o AHP e o SIG 

para abordar aspectos relacionados à definição e avaliação da fragilidade ambiental em 

uma área localizada ao redor do oleoduto São Paulo – Brasília (OSBRA), no trecho entre 

os municípios de São Simão a Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Os autores 

selecionaram o AHP como parte da metodologia visando aumentar a consistência das 

análises. Eles destacam que o método se mostrou bastante interessante para a 

classificação da importância relativa de cada atributo e obtenção dos pesos finais, 

podendo assegurar que todos os julgamentos foram realizados de forma coerente, 

aumentando a confiabilidade dos resultados. 

No mesmo ano, Denúbila realizou um estudo para avaliar as alterações ambientais 

associadas à mineração no município de São Carlos (SP) a partir da aplicação de AHP e 

SIG. Entre seus objetivos estavam a identificação de possíveis passivos ambientais que 

poderiam gerar problemas futuros para o empreendimento e para a população, e a 

proposição de diretrizes para mitigar os impactos ambientais negativos, instalados e 

potenciais. Segundo a autora, o AHP se mostrou bastante eficiente para o cruzamento de 

mapas temáticos e confecção de mapas de susceptibilidade à erosão pluvial e danos e 

restrições ambientais, permitindo através do cálculo da razão de consistência garantir a 

consistência das ponderações e a análise integrada de uma grande quantidade de dados 

(Denúbila, 2013).  

3.6.2. Julgamento de Valor e Definição das Prioridades 

O método AHP tem como ponto de partida a construção da estrutura hierárquica, 

conforme apresentado na Figura 3.12. Os elementos chaves de uma hierarquia são: foco 

principal, isto é, o objetivo geral da pesquisa; conjunto de alternativas viáveis, as quais 

irão representar a possibilidade de decisão; e, finalmente, o conjunto de critérios, a partir 

dos quais serão avaliadas as alternativas. Em função da complexidade do problema, pode-

se aumentar as camadas de critérios e estabelecer sua estruturação em subcritérios 

(Passos, 2010). 

Nem sempre a estrutura hierárquica precisa ser apresentada em forma de árvore, como na 

Figura 3.12. Para as estruturas onde os problemas de decisão são mais complexos, a 
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estrutura hierárquica pode ser representada em forma de tabela, como apresentada na 

Tabela 3.14. 

Tabela 3.14 – Modelo de tabela de representação hierárquica (adaptado de Costa et al., 2011).  

 

Após a definição da estrutura hierárquica, o próximo passo consiste em atribuir valores 

relativos para os critérios definidos. Desse modo, é possível estabelecer quanto um 

critério é mais importante que outro dentro do contexto analisado. Para tal, é necessário 

a realização da comparação pareada dos critérios e subcritérios – quando houverem –, e 

a construção de uma série de matrizes quadradas, denominadas “matrizes de comparações 

paritárias”, como mostra a Tabela 3.15 (Santos, 2008; Passos, 2010). 

Tabela 3.15 - Matriz genérica de comparação paritária (Passos, 2010). 

Para completar a matriz acima, deve-se utilizar a denominada Escala Fundamental de 

Saaty (1991), como mostra a Tabela 3.16, de forma a ser definida a importância de um 

critério sobre o outro na comparação par a par.  

FOCO PRINCIPAL CRITÉRIOS SUBCRITÉRIOS ALTERNATIVAS 

Definição do Objetivo 

Principal 

Critério 1 

Subcritério 1 

Alternativa 1 Subcritério 2 

Subcritério 3 

Critério 2 

Subcritério 1 

Alternativa 2 Subcritério 2 

Subcritério 3 

Critério 3 

Subcritério 1 

Alternativa 3 Subcritério 2 

Subcritério 3 
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Tabela 3.16 – Escala Fundamental de Saaty (Saaty, 1991). 

 

ESCALA NUMÉRICA ESCALA VERBAL 

1 Mesma importância 

3 Importância moderada de um sobre o outro 

5 
Importância essencial ou forte de um sobre 

o outro 

7 Importância muito forte 

9 Importância extrema 

2, 6, 4, 8 Valores intermediários 

  

Uma das maneiras de realizar o julgamento dos critérios inclui o brainstorming, que é 

quando se entrega aspectos específicos para especialistas em determinados assuntos, onde 

cada um avaliará a sua área com mais propriedade. Esse método é propício em situações 

onde se há escassez de dados e quando a avaliação deve ser realizada em curto período. 

Saaty (1991) estabelece as seguintes regras para o julgamento do par de critérios (Ci, Cj): 

A = 

[
 
 
 
 
 
 

1 𝑎12 𝑎13 … 𝑎1𝑗

1
𝑎12

⁄ 1 𝑎23 … 𝑎2𝑗

1
𝑎13

⁄ 1
𝑎23

⁄ 1 … 𝑎3𝑗

… … … 1 …
1

𝑎1𝑗
⁄ 1

𝑎2𝑗
⁄ 1

𝑎3𝑗
⁄ … 1 ]

 
 
 
 
 
 

 , se: 

 aij = a, então aji = 1/aij; a ≠ 0. 

 Se Ci tem a mesma importância relativa que Cj, logo aij = aji = aii = 1, para todo 

i. 

Como todo critério quando comparado a ele mesmo terá o mesmo grau de importância, 

consequentemente será atribuído o peso 1 para esses pares. Dessa forma, pode-se dizer 

que a matriz A é uma matriz identidade, pois ao longo da diagonal principal o valor 

encontrado sempre será 1. 

Após preenchimento da matriz de comparação paritária, o passo seguinte do processo 

AHP consiste em se realizar o cálculo do peso relativo dos julgamentos com respeito aos 

parâmetros, de modo a se obter a denominada matriz normalizada. Tais matrizes são 

obtidas por meio de duas etapas: primeiro, realiza-se o somatório dos elementos de cada 
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coluna e, em seguida, divide-se cada elemento da coluna pelo valor do somatório referente 

a coluna em que se encontra (Costa, 2002; Donassolo, 2017). A matriz normalizada é 

representada pela Equação 3.1.  

                                             𝐴′ = [𝑎′𝑖𝑗], onde:                                                          (3.1) 

 𝑎 =  
𝑎𝑖𝑗

∑ 𝑎𝑖𝑘
𝑛
𝑘=1

 , para: 1 ≤ i ≤ n; e 1 ≤ j ≤ n. 

Posteriormente, deve-se realizar o cálculo das Prioridades Médias Locais (PML), que 

consiste do valor médio de cada linha da matriz normalizada, com o objetivo de se obter 

o peso relativo (Costa, 2002; Donassolo, 2017). Esse cálculo pode ser representado pela 

Equação 3.2: 

                                              𝑊 = 𝑊𝑘, onde:                                                        (3.2) 

𝑊𝑘 = 
∑ 𝑎′𝑖𝑗

𝑛
𝑖=1

𝑛
 , para: 1 ≤ j ≤ n e 1 ≤ k ≤ n.  

3.6.3. Análise de Consistência 

Costa (2002) explica que mesmo quando os julgamentos paritários estão fundamentados 

em um brainstorming, isto é, na experiência e conhecimento de profissionais, esses dados 

não estão isentos de inconsistência – principalmente em problemas complexos e com 

grande número de variáveis. Nesse contexto, Saaty (1991) observou que uma matriz 

composta por elementos não negativos, recíprocos e para os quais valham a propriedade 

de transitividade, seu maior autovalor corresponde ao valor da ordem da matriz. 

Entretanto, a matriz de julgamentos da AHP está susceptível a presença de inconsistência 

nos julgamentos, fato responsável por garantir a intransitividade nesta matriz. Sendo 

assim, é possível avaliar o grau de inconsistência de uma matriz de julgamentos paritários 

a partir da verificação de quanto o máximo autovalor desta matriz se afasta de sua ordem. 

Nesse sentido, para calcular a taxa de consistência (C) das comparações paritárias, é 

necessário considerar o máximo autovalor e o tamanho da matriz, obtendo-se o 

denominado Índice de Consistência (IC). Dessa forma, deve ser calculado em primeiro 

lugar um novo vetor denominado de [C], realizada pela multiplicação da matriz de 
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julgamento [A] pelo vetor coluna de pesos relativos [W], conforme a Equação 3.3 

(Donassolo, 2017).  

                                                [C] = [A]. [W]                                                             (3.3) 

 

Donassolo (2017) destaca que, em seguida, cada elemento do vetor [C] deve ser dividido 

por seu elemento correspondente do vetor [W] de forma a determinar o vetor [D], que 

corresponde a uma aproximação do máximo autovalor da matriz [A], que é denotado por 

λMax. O vetor [D] e λMax podem ser encontrados a partir das Equações 3.4 e 3.5, 

respectivamente. 

 

                                                    𝐷 =  ∑
𝑐𝑖𝑗

𝑤𝑖𝑗

𝑛
𝑖=1                                                            (3.4) 

 

                                                    𝜆𝑀𝑎𝑥 =  
[𝐷]

𝑛
                                                             (3.5)  

Finalmente, Saaty (1991) propôs o uso da Razão de Consistência (RC) como forma de 

avaliar a inconsistência em função da ordem da matriz de julgamentos. A RC é obtida 

pela razão entre o Índice de Consistência (IC) e o Índice Randômico (IR). O valor de IR 

pode ser obtido com base nos valores estabelecidos por Saaty (1991) na Tabela 3.17. 

Tabela 3.17 – Índice Randômico Médio (IR) do AHP (Saaty, 1991). 

 

ORDEM DA MATRIZ VALORES DE IR 

2 0,00 

3 0,58 

4 0,90 

5 1,12 

6 1,24 

7 1,32 

8 1,41 

9 1,45 

As Equações 3.6 e 3.7 representam o cálculo do IC e de RC, respectivamente: 

                                               𝐼𝐶 =  
𝜆𝑀𝑎𝑥−𝑛

𝑛−1
                                                                 (3.6) 

                                               𝑅𝐶 = 
𝐼𝐶

𝐼𝑅
                                                                        (3.7) 
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Levando em consideração que a inconsistência é inerente ao ser humano, de forma que é 

normal que sejam encontradas em modelos de análise de decisão, Saaty (1991) propôs 

um valor de tolerância para a aceitação da avaliação de julgamentos. De acordo com o 

autor, é permitido valores de RC < 0,1. Para valores de RC ≥ 0,1, os pesos estabelecidos 

devem ser revistos.  
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CAPÍTULO 4 

 
CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 

Neste capítulo será apresentada a área definida para aplicação da pesquisa. O Quadrilátero 

Ferrífero (QF), localizado no estado de Minas Gerais, foi selecionado em função dos 

inúmeros depósitos minerais existentes nesta região, tornando-o alvo de intensa 

mineração e, consequentemente, susceptível a instalação de barragens de contenção de 

rejeitos oriundos da etapa de beneficiamento. Além disso, o QF tem sido submetido a 

intensos impactos resultantes de rompimentos dessas estruturas, os quais, embora tenham 

pouca probabilidade de ocorrência, possuem um grande dano potencial. 

4.1. LOCALIZAÇÃO E CONTEXTO GEOLÓGICO DO QUADRILÁTERO 

FERRÍFERO  

O QF é uma importante província geológica que ocupa uma área de 7000 km², localizada 

na porção sudeste do estado de Minas Gerais. O significado do nome é explicado por Dorr 

(1969) como sendo uma referência aos grandes depósitos de minério de ferro encontrados 

na área delimitada pelos municípios de Itabira, Rio Piracicaba, Mariana, Congonhas do 

Campo, Casa Branca e Itaúna.  

A estratigrafia do QF se subdivide em quatro unidades. A primeira é o embasamento 

cristalino granítico-gnáissico e migmatítico de idade arqueana. A segunda é composta por 

rochas metassedimentares e metavulcânicas do supergrupo Rio das Velhas, também de 

idade arqueana. Em terceiro, encontram-se as rochas metassedimentares que compõem o 

Supergrupo Minas e o Grupo Itacolomi, de idade Proterozóica. Finalmente, tem-se as 

rochas sedimentares e sedimentos do Cenozóico (Alkmin e Marshak, 1998; Bacellar, 

2000).  

Dorr (1969), afirma que o QF é delineado por estruturas sinclinais, as quais: Moeda, Dom 

Bosco, Gandarela, Ouro Fino, Santa Rita, Itabira e Monlevade, Vargem do Lima, Serra 

do Curral e o Arqueamento do Rio das Velhas.  
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A Figura 4.1 apresenta um mapa simplificado da geologia do QF, bem como sua 

localização no estado de Minas Gerais. 

Figura 4.1 – Mapa Geológico Simplificado do Quadrilátero Ferrífero – MG. 

De acordo com Bacellar (2000), as rochas granito-gnáissicas e migmatitícas constituem 

a base de todas as unidades do QF. Na porção central do QF, encontra-se o Complexo do 

Bação, que abrange uma área de 385 km² e possui uma estrutura dômica, envolta em 

quase sua totalidade por uma sequência vulcanossedimentar do Grupo Nova Lima 

(Parzanese, 1991; Sobreira, 1998; Bacellar, 2000).  
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O supergrupo Rio das Velhas foi subdividido por Dorr (1969) entre os grupos Nova Lima 

e Maquiné. Segundo o autor, as rochas presentes no grupo Nova Lima são fortemente 

deformadas e intemperizadas e, quando em contato com rochas graníticas, esse contato é 

intrusivo. Já o grupo Maquiné é constituído por quartzitos e conglomerados, 

subordinadamente filitos e grauvacas. 

O supergrupo Minas possui até 6.000 metros de espessura, tendo em sua composição 

metassedimentos pelíticos e quartzosos e coloca-se discordante acima do cinturão verde 

Rio das Velhas (Roeser e Roeser, 2010). Dorr (1969) divide a coluna estatigráfica do 

supergrupo Minas em três grupos principais, os quais: Caraça, Itabira e Piracicaba. Roeser 

e Roeser (2010) destacam que dentre os grupos, o de Itabira é o mais significativo em 

termos econômicos, em razão da presença dos depósitos de minérios de ferro 

denominados itabiritos (banded Iron Formations – BIF’s), que são minérios bandeados 

do tipo lago superior, os quais compõem a Formação Cauê. A Formação Gandarela, na 

porção superior desse grupo, é constituída por mármores dolomíticos, subordinadamente 

itabiritos e filitos.  

Ainda sobre o supergrupo Minas, o grupo Caraça é composto pelas Formações Moeda e 

Batatal. Enquanto a Moeda apresenta uma formação quartzosa extensa, a Batatal é 

constituída por uma formação argilosa. A transição entre estas duas composições ocorre, 

em sua maioria, de forma bastante abrupta, sendo perceptível pela variação da 

granulometria. Ambas formações apresentam, aproximadamente, a mesma extensão 

(Dorr, 1969; Noce, 1995).   

Finalmente, o grupo Piracicaba é composto pelas formações Cercadinho, Fecho do Funil, 

Taboões, Barreiro e Sabará. Dentre essas, a Formação Sabará apresenta a maior espessura 

(3.000 metros), fato que a torna classificável para a categoria de Grupo. A Formação 

Cercadinho tem como característica a alternância de quartzitos e filitos, em sua maioria 

ferruginosos. A Formação Fecho do Funil, em contrapartida, tem em sua composição 

filitos quartzosos, lentes de dolomito e filitos dolomíticos. As Formações Taboões e 

Barreiro possuem ocorrência restrita, enquanto a Formação Sabará é constituída por uma 

formação ferrífera rara, clorita xistos e filitos, metagrauvacas, metatufos, 

metaconglomerados e quartzitos (Dorr, 1969; Noce, 1995).  
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O QF constitui um divisor de águas de duas bacias hidrográficas, sendo elas as bacias do 

rio São Francisco e do rio Doce. A região central é drenada pelo rio das Velhas, enquanto 

a região ocidental é drenada pelo rio Paraopeba. Ambos são afluentes do rio São 

Francisco. Dentre os principais afluentes do rio Doce, pode-se destacar os rios Gualaxo 

do Norte, Piracicaba e do Carmo (Noce, 1995). A Figura 4.2 apresenta a localização das 

duas bacias hidrográficas citadas no QF.  

Figura 4.2 – Mapa da hidrografia no Quadrilátero Ferrífero – MG. 

O clima da região de estudo é classificado como tropical semiúmido, apresentando duas 

estações bem definidas, sendo elas o verão úmido e o inverno seco. Isto é, o período de 



88 

 

chuva tende a representar os meses de setembro a abril, com aumento da precipitação em 

meses como novembro, dezembro e janeiro. Já o período mais seco está compreendido 

entre maio a setembro. Em razão da variação de altitude na região, as temperaturas 

costumam variar ao longo da área, permitindo o surgimento de microclimas (Varajão et 

al., 2009).   

O QF apresenta grande variação de vegetação ao longo de sua extensão, além disso sua 

paisagem se encontra bastante modificada em decorrência da atividade antrópica na área, 

principalmente no setor de mineração. Em estudo para a avaliação da potencialidade do 

QF como abrigo de um geoparque da Rede Global de Geoparques Nacionais da 

UNESCO, Azevedo (2007) afirma que a província exibe vegetação nativa de 

ecossistemas distintos, tais como cerrado, campos rupestres e remanescentes da Mata 

Atlântica. Pode-se destacar o predomínio da vegetação de Floresta Estacional 

Semidecidual (Parzanese, 1991; Sobreira, 1998). 

Azevedo et al., (2012) salientam que a grande variedade em aspectos hidrológicos, 

pedológicos, topográficos, geológicos e geomorfológicos, permite ao QF a existência de 

condições favoráveis à riqueza da flora. Os autores destacam a degradação da Mata 

Atlântica na região, bem como a composição do cerrado, o qual é constituído por um 

mosaico de fitofisionomias, podendo-se citar a presença de matas ciliares, matas de 

galerias e áreas abertas.  

Há destaque, também, para os campos rupestres, que é uma característica do cerrado que 

ocorre frequentemente em áreas com altitudes superiores a 900 metros, em relevo 

movimentado ou sobre afloramentos rochosos (quartzitos e cangas) e, em pequena 

extensão, sobre itabirito, filito e granitoide (Azevedo et al., 2012). 

Do ponto de vista socioeconômico, a região do QF abriga a maior concentração urbana 

do estado de Minas Gerais. A mineração é a base da economia de vários dos municípios 

inseridos na área, a qual é considerada como a província mineral mais importante do 

sudeste do Brasil. Em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), a maioria 

dos municípios está classificada na faixa de médio desenvolvimento humano, com 

exceção de municípios como Nova Lima e Belo Horizonte, cujo IDHs são considerados 

“alto” (Azevedo et al., 2012). 
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4.2. O QUADRILÁTERO FERRÍFERO E AS BARRAGENS DE CONTENÇÃO 

DE REJEITOS 

O QF está diretamente relacionado a história da mineração no Brasil. Em virtude da 

abundância de formações ferríferas, o QF compreende a instalação de grandes 

mineradoras no interior de Minas Gerais. Roeser e Roeser (2010) destacam, ainda, a 

presença de jazidas de manganês (Mn), ouro (Au), bauxita e pedras preciosas como 

topázio e esmeralda. 

No QF, pode-se considerar dois eventos históricos como cruciais para a exploração 

mineral na região, tais como a expedição à procura de minerais preciosos realizada pelo 

bandeirante Fernão Dias e a descoberta do ouro em Ouro Preto. A partir daí, houve o 

povoamento da área ocorrendo a partir de alguns eixos principais como Sabará, em razão 

da influência da bandeira de Fernão Dias, e na rota Mariana/Ouro Preto pela descoberta 

do ouro no ribeirão Tripuí (Azevedo, 2007). 

No QF são predominantes os minérios de ferro de fácies silicatada com os minerais 

hematita e quartzo, e minérios de fácies carbonatada com hematita e calcita/dolomita. 

Tais ocorrências fizeram o QF ser a maior jazida de ferro do Brasil durante as décadas de 

sessenta e setenta. Em relação ao ouro, pode-se citar sua ocorrência nas rochas quartzo-

carbonáticas xistosas do supergrupo Rio das Velhas, em paragêneses clássicas com 

sulfetos de ferro (pirita), cobre (calcopirita) e arsênio (arsenopirita). O ouro pode ser 

encontrado, ainda, no supergrupo Minas, em zonas de falhamentos dentro dos itabiritos 

(Roeser e Roeser, 2010). 

A presença de grandes mineradoras, proporcionou ao QF um grande número de instalação 

de barragens de contenção de rejeitos, distribuídas ao longo de sua área. De acordo com 

o Inventário de Barragens do Estado de Minas Gerais para o ano de 2017, desenvolvido 

pela FEAM, estão concentradas somente na Bacia do Rio São Francisco 332 barragens, 

conforme cadastro no BDA. A Bacia do Rio Doce, por sua vez, apresenta um montante 

de 114 estruturas. Considerando-se que 62,3% do total de cadastros de estruturas no BDA 

referem-se à barragens de mineração, o alto valor nas duas bacias hidrográficas 

confirmam o potencial minerário do QF (FEAM, 2017). A Figura 4.3 apresenta um mapa 

do QF com as barragens inseridas na Política Nacional de Segurança de Barragens 
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(PNSB), divulgadas no Cadastro Nacional de Barragens para os anos de 2016/2017 

realizado pelo DNPM. 

Figura 4.3 – Barragens inseridas na PNSB implantadas no Quadrilátero Ferrífero – MG. 

Vale lembrar que os critérios para inclusão de barragens na PNSB são: altura do maciço 

superior ou igual a 15 metros, volume do reservatório superior ou igual a 3.000.000 m³, 

reservatório que contenha resíduos perigosos conforme normas técnicas aplicáveis e, 

categoria de dano potencial associado médio ou alto, em termos econômicos, sociais, 

ambientais ou de perdas de vidas humanas (Brasil, 2010).  
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Como se pode observar na Figura 4.3 as maiores concentrações de barragens encontram-

se no supergrupo Minas e supergrupo Rio das Velhas, em maior quantidade na bacia do 

Rio São Francisco (porção oeste do mapa), coincidindo com as informações 

disponibilizadas pela FEAM (2017).  

De acordo com as informações obtidas no BDA, acessadas em 2018, os municípios de 

Nova Lima, Itabirito, Itabira, Brumadinho, Ouro Preto e Mariana apresentam o maior 

número de barragens de contenção de rejeitos.  
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CAPÍTULO 5 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 
  

Com o intuito de alcançar os objetivos propostos para este trabalho, foi determinado um 

arranjo metodológico com a finalidade de organizar a execução dos procedimentos, 

visando o cumprimento da proposta no prazo estabelecido.  

Tratando-se de uma avaliação que depende de múltiplos fatores, objetivou-se a utilização 

dos princípios da análise hierárquica multivariada (AHP) proposta por Saaty (1991). 

Dessa forma, pôde-se atribuir pesos aos critérios e subcritérios relacionados aos impactos 

ambientais possíveis de ocorrência em casos de rompimentos de barragens, os quais 

consideram as características nos meios físico, biótico e socioeconômico, permitindo uma 

análise da região em função de impactos já sofridos (cumulatividade) e os 

empreendimentos existentes cuja interação com o rejeito liberado podem potencializar ou 

minimizar os impactos (sinergia). 

Após a realização do levantamento bibliográfico, foram desenvolvidas as seguintes 

etapas: 

1. Definição dos cenários e unidades de análises (barragens de contenção de 

rejeitos), implantadas na área de interesse, isto é, o QF. 

2. Elaboração e concepção da ficha para obtenção do índice de previsão dos 

impactos em casos de eventuais rupturas das unidades selecionadas; 

3. Desenvolvimento e aplicação do método AHP para hierarquização dos impactos. 

4. Obtenção do índice de previsão dos impactos oriundos de rompimentos 

hipotéticos para cada unidade de análise, e classificação das barragens quanto ao 

índice previamente calculado. 

5.1. SELEÇÃO DAS UNIDADES DE ANÁLISE 

Foram selecionadas barragens ao longo do QF, nas principais bacias hidrográficas em que 

ele está inserido: Bacia do Rio Doce e Bacia do Rio São Francisco. De modo a avaliar a 
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maior diversidade possível de impactos e os casos prováveis de consequências potenciais, 

foram utilizados os seguintes critérios para a seleção: 

1. Porte do reservatório classificado em médio ou grande, pela DN COPAM 

87/2005;  

2. Barragens de Classe III, conforme a DN COPAM 87/2005; 

3. Tipo de rejeito armazenado (ouro ou ferro); 

4. Alto Dano Potencial Associado, conforme a Portaria DNPM nº 70.389/2017; 

5. Bacia e Sub-bacia Hidrográfica em que a estrutura está inserida. 

 

Para a seleção das barragens foram utilizadas, ainda, imagens de satélite extraídas do 

Google Earth Pro (2018), dados fornecidos pela FEAM através do acesso ao BDA e dos 

processos de licenciamento, e o Arc Map 10.1 para elaboração de mapas de localização 

das barragens e suas respectivas áreas de influência.  

5.2. DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS   

A definição dos critérios para previsão dos impactos ambientais em casos de rompimentos 

de barragens de contenção de rejeitos teve como pilar o levantamento de dados a respeito 

das legislações ambientais, portarias relacionadas à segurança de barragens e estudos 

referentes aos impactos ambientais ocasionados por eventos iguais ou semelhantes.  

Como ponto de partida, foram consideradas as informações disponíveis nas legislações 

de segurança de barragens, em âmbito nacional e estadual, para a classificação dessas 

estruturas quanto ao dano potencial associado.  Desse modo, fez-se um levantamento a 

respeito dos critérios utilizados nas leis para mensuração do dano, com a finalidade de se 

observar as fragilidades e pontos fortes do método utilizado atualmente. 

A Tabela 5.1 apresenta os marcos da legislação nacional relacionadas ao potencial de 

dano ambiental das barragens de contenção de rejeito no estado de Minas Gerais. Nesse 

caso, foram extraídas as informações referentes dano potencial associado à barragens de 

contenção de resíduos e rejeitos, presentes na Lei n° 12.334/2010 – PNSB (Brasil, 2010), 

Resolução do CNRH n° 143/2012 (CNRH, 2012) e Portaria DNPM nº 70. 389/2017 

(DNPM, 2017). 
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Tabela 5.1 – Marcos da legislação nacional em relação ao dano potencial associado à barragens. 

 

A Tabela 5.2. apresenta um resumo das informações levantadas na legislação do estado 

de Minas Gerais, referentes ao potencial de dano ambiental de barragens de contenção de 

rejeitos. Para isso, foram consideradas a DN COPAM nº62, de 17 de novembro de 2002 

(COPAM, 2002) e a DN COPAM nº 87, de 17 de junho de 2005 (COPAM, 2005). 

 

 

 

LEGISLAÇÃO NACIONAL DANO POTENCIAL ASSOCIADO À BARRAGENS (DPA) 

Lei N° 

12.334/2010 

– PNSB 

Art. 1°, IV 
DPA médio ou alto, em termos econômicos, sociais, 

ambientais ou de perda de vidas humanas. 

Art. 2°, III, 

VII 

Segurança de Barragens e Dano Potencial Associado 

como objetivos da PNSB. 

Art. 6°, I 
Sistema de classificação de barragens por categoria de 

risco e por dano potencial associado. 

Art. 7°, § 2o 

É função do potencial de perdas de vidas humanas e 

dos impactos socioeconômicos e ambientais 

decorrentes da ruptura da barragem. 

Resolução do 

CNRH n° 

143/2012 

Art. 5°, I, II, 

III, IV, V, 

VI, VII – 

Critérios 

gerais  

I - Existência de população a jusante com potencial de 

perda de vidas humanas; II - Existência de unidades 

habitacionais ou equipamentos urbanos ou 

comunitários; III - Existência de infraestrutura ou 

serviços; IV - Existência de equipamentos de serviços 

públicos essenciais; V - Existência de áreas protegidas 

definidas em legislação; VI - Natureza dos rejeitos ou 

resíduos armazenados; e VII -Volume. 

Art. 5, § 3o 
O órgão fiscalizador poderá adotar critérios 

complementares tecnicamente justificados. 

Anexo I.2 
Quadro de classificação quanto ao dano potencial 

associado – DPA (resíduos e rejeitos). 

Portaria do 

DNPM nº 

70.389/2017 

Art. 5° - 

Barragens 

de 

Mineração 

Classificação pelo DNPM em consonância com o art. 

7º da Lei nº 12.334/2010 de acordo com o quadro de 

classificação quanto à Categoria de Risco e ao Dano 

Potencial Associado, nas classes A, B, C, D e E, 

constante no Anexo I 

Art. 6º, § 2o 

e § 3o - 

DPA e 

Mapa de 

Inundação 

Obrigatoriedade do Mapa de Inundação para auxiliar 

na classificação do DPA. Em casos de barragens de 

rejeito a jusante da estrutura em análise, considerar 

análise conjunta das estruturas. Considerar o cenário de 

maior dano. 

Anexo I Classificação de Categoria de Risco e DPA 

Anexo 5, 

Quadro 5 
Classificação quanto ao DPA (resíduos e rejeitos) 
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Tabela 5. 2 – Marcos da legislação estadual para a classificação das barragens de mineração em relação ao 

Dano Potencial em Minas Gerais.  

 

COPAM: Conselho Estadual de Política Ambiental. 

A Tabela 3.5 e a Tabela 3.6, apresentadas no Capítulo 3, indicam a classificação do DPA 

para barragens de resíduos e rejeitos adotados na Resolução do CNRH nº 143/2012 e pela 

Portaria do DNPM nº 70.389/2017 (CNRH, 2012; DNPM, 2017). Pode-se observar que 

nessa classificação são considerados quatro critérios: volume do reservatório, ocupação 

a jusante, impactos no meio ambiente e impactos socioeconômicos.  

LEGISLAÇÃO 

ESTADUAL – MINAS 

GERAIS 

POTENCIAL DE DANO AMBIENTAL 

DN COPAM 

n° 62, de 17 

de novembro 

de 2002 

Art. 1°, III 

Definição de Dano Ambiental como “qualquer perda 

temporária ou permanente provocada por ruptura ou mau 

desempenho da estrutura da barragem. O potencial de 

dano é função das características intrínsecas da barragem: 

altura, volume de reservatório, existência de vidas 

humanas e/ou instalações de valor econômico a jusante, 

e possibilidade de impacto sobre o meio ambiente, 

independente da eficácia do sistema de gestão dos riscos 

que seja aplicado”. 

Art. 2° 

Os parâmetros para classificação de uma barragem são: - 

altura do maciço; - volume do reservatório; - ocupação 

humana a jusante da barragem em três níveis: inexistente, 

eventual e grande; - interesse ambiental da área a jusante 

da barragem, em três níveis: pouco significativo; 

significativo e elevado; - instalações na área a jusante da 

barragem, em três níveis: inexistente, baixa concentração 

e alta concentração. 

Art. 3° 

Classificação das barragens com base no somatório dos 

parâmetros do art. 2° em: Classe I (V ≤ 2), Classe II (2 < 

V ≤ 4) e Classe III (V > 4). 

Anexo I Tabela 1 – Classificação de Barragens. 

DN COPAM 

n° 87, de 17 

de junho de 

2005 – 

Altera e 

complementa 

a DN 

COPAM n° 

62/2002 

Art. 2° 

O parâmetro “ocupação humana a jusante da barragem” 

passa a ter quatro níveis de classificação: inexistente, 

eventual, existente e grande.  

Art. 3° 

Classificação das barragens redefinido para: Baixo 

potencial de dano ambiental – Classe I (V ≤ 2); médio 

potencial de dano ambiental – Classe II (2 < V ≤ 5) e alto 

potencial de dano ambiental (V > 5). 

Art. 3°, 

Quadro I 

Quadro 2 – Critérios para classificação das barragens. 

Anexo I Formulário para cadastro de barragens 
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Não muito distinta da classificação proposta pelo DNPM (2017) e CNRH (2012), 

encontra-se a classificação de dano potencial adotada pela DN COPAM 87/2005 

(COPAM, 2005), detalhada na Tabela 3.9. Nesse caso, tem-se a inserção de um novo 

critério, o qual é a altura da barragem.  

Cada critério considerado nas classificações de DPA e dano potencial pelo CNRH (2012), 

DNPM (2017) e COPAM (2005) possuem subcritérios associados, cada qual com seu 

respectivo peso. O dano potencial em todas estas resoluções é encontrado a partir do 

somatório dos valores determinados para cada subcritério, como foi observado na Tabela 

3.6, Tabela 3.7 e Tabela 3.9. Entretanto, nenhum desses órgãos cita em suas respectivas 

deliberações, portarias e resoluções como foram adotados esses valores e qual a 

metodologia utilizada para hierarquização desses critérios. 

Foi observado, ainda, que na Resolução CNRH nº 143/2012 e na Portaria DNPM nº 

70.389/2017, a categoria de risco das barragens (CRI) é obtida através da Equação 5.1. 

                                             𝐶𝑅𝐼 = 𝐶𝑇 + 𝐸𝐶 + 𝑃𝑆                                                   (5.1) 

Onde: 

CRI: Categoria de Risco das Barragens; 

CT: Características Técnicas da Barragem; 

EC: Estado de Conservação da Barragem; 

PS: Plano de Segurança da Barragem. 

Os valores de CT, EC e PS são obtidas através do soma dos pesos atribuídos os para 

subcritérios desses parâmetros, os quais são selecionados em função das características 

das barragens. Entretanto, para avaliação do risco se faz necessário determinar a 

probabilidade e as consequências (dano), podendo-se obtê-lo pela Equação 5.2. 

                           𝑅𝐼𝑆𝐶𝑂 = 𝑃𝑅𝑂𝐵𝐴𝐵𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸 𝑥 𝐶𝑂𝑁𝑆𝐸𝑄𝑈Ê𝑁𝐶𝐼𝐴                         (5.2) 

Outras maneiras de avaliar o risco envolvem a determinação de aspectos como perigo, 

exposição, susceptibilidade e vulnerabilidade, como apresenta a Equação 5.3 e a Equação 

5.4. 

                                           𝑅𝐼𝑆𝐶𝑂 = 𝑃𝐸𝑅𝐼𝐺𝑂 𝑥 𝐸𝑋𝑃𝑂𝑆𝐼ÇÃ𝑂                                  (5.3) 
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                    𝑅𝐼𝑆𝐶𝑂 = 𝑉𝑈𝐿𝑁𝐸𝑅𝐴𝐵𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸 𝑥 𝑆𝑈𝑆𝐶𝐸𝑃𝑇𝐼𝐵𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸                    (5.4) 

Desse modo, concluiu-se que as legislações citadas anteriormente apesar de calcularem o 

dano potencial, não o relacionam na estimativa do cálculo que consideram estimar o risco 

da barragem, pois aspectos fundamentais para avaliação desse aspecto não foram 

considerados. 

Nesse cenário, visando ampliar a consistência da classificação, foi considerada a 

utilização da técnica AHP para a hierarquização dos parâmetros multicriteriais 

relacionados à previsão dos impactos diretos em casos de eventuais rupturas de barragens 

de contenção de rejeitos. O termo “direto” está sendo utilizado por se tratar dos impactos 

que ocorrem na Área de Influência Direta (AID) do evento. Neste caso, a área considerada 

envolve os bairros, distritos ou cidades que possam estar localizados a jusante do 

reservatório. Não serão considerados, por exemplo, os impactos indiretos decorrentes, 

como as questões socioeconômicas na área a montante pós-rompimento. A definição dos 

critérios e subcritérios para a previsão do índice dos impactos é resumida na Figura 5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 – Fluxograma da seleção de critérios e subcritérios para previsão de índice de impactos. 

 

De acordo com a Figura 5.1, para considerar um maior detalhamento dos possíveis 

impactos em casos de rompimento e englobar os impactos cumulativos na área a jusante 

do empreendimento, considerou-se a definição de impacto ambiental fornecida pela 

SELEÇÃO DOS CRITÉRIOS E SUBCRITÉRIOS PARA PREVISÃO DO ÍNDICE DE IMPACTOS 

DN COPAM nº 62/2002 

DN COPAM nº 87/2005 

Resolução CNRH nº 143/2012 

Portaria do DNPM nº 70.389/2017 

DANO POTENCIAL ASSOCIADO A 

RUPTURAS DE BARRAGENS DE REJEITOS 

VOLUME DO 

RESERVATÓRIO 

EXISTÊNCIA DE 

POPULAÇÃO A 

JUSANTE 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

SOCIOECONÔMICO 

Portaria do 

DNPM nº 

70.389/2017 

 

Classes 

Populacionais 

do IBGE 

(2011) 

 

CONAMA nº 01/86 

IMPACTO 

NO MEIO 

FÍSICO 

IMPACTO 

NO MEIO 

BIÓTICO 

IMPACTO NO MEIO 

SOCIOECONÔMICO 
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resolução CONAMA nº 001/86. Dessa forma, foi verificada a necessidade de ampliar o 

termo “Impacto Ambiental” utilizados nas classificações de dano potencial ocasionados 

por resíduos e rejeitos encontradas nas legislações previamente citadas. Impacto 

Ambiental é uma definição muito ampla, que envolve o meio físico, biótico e 

socioeconômico, não podendo ser deixado de lado nenhum desses aspectos quando se 

deseja uma análise completa.  

Os subcritérios associados correspondem a magnitude de cada impacto e seu grau de 

potência, considerando também o grau de degradação das áreas anteriores a possíveis 

rompimentos para análise da cumulatividade. Essas faixas de valores foram definidas 

cruzando-se os subcritérios adotados pela Portaria DNPM n° 70.389/2017, pela 

Resolução do CNRH n° 143/2012 e DN COPAM 87/2005 para Impacto Ambiental e 

Impacto Socioeconômico/Infraestrutura, realocando-os conforme a nova proposta para 

divisão de classificação dos impactos. Alguns foram complementados por itens descritos 

na Resolução CONAMA n° 001/86, avaliando-se seu grau de importância para a análise.  

Embora seja uma característica técnica da barragem e não uma consequência de um 

possível rompimento, optou-se por manter o critério “Volume Total do Reservatório”, 

comum na Portaria DNPM n° 70.389/2017, na Resolução do CNRH n° 143/2012 e na 

DN COPAM 87/2005, para o cálculo do impacto ambiental direto. A presença desse 

critério se justifica em função do volume de rejeito armazenado ser fator diretamente 

influente no grau dos impactos. Pressupõe-se que, quanto maior o volume do reservatório, 

maior a quantidade de rejeito eventualmente liberada e, consequentemente, maior será o 

volume de material deslocado e impactos na área a jusante da barragem.  

Como último critério, tem-se a “Ocupação Populacional a Jusante”, que entre todos os 

critérios é o mais polêmico. Observando-se a Portaria DNPM n° 70.389/2017, a 

Resolução do CNRH n° 143/2012 e a DN COPAM 87/2005, observa-se que a perda de 

vidas humanas é um dos fatores mais relevantes no cálculo do DPA. Entretanto, vale 

ressaltar que as legislações vigentes não fazem distinção do porte das cidades localizadas 

a jusante, dando o mesmo peso para a ocupação da área por um ou mais habitantes.  

O número de pessoas atingidas e a possibilidade de perdas de vidas humanas tendem a 

aumentar em função do número de ocupantes da área a jusante. Além disso, outros fatores 

podem maximizar ou minimizar tais impactos, tais como: funcionamento e tempo de 
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sistema de alerta em caso de ocorrência do evento; período do dia em que houve o 

rompimento (dia/noite) e alcance da onda de lama. Sabendo-se que aspectos como o 

funcionamento do alarme, tempo para a retirada das pessoas e horário do acidente são 

muito específicos para serem previstos e adotados como critérios, sugere-se apenas 

considerar o número de habitantes na área, de modo a tornar mais preciso a mensuração 

da gravidade dos impactos em casos de rompimentos hipotéticos. 

Em uma primeira tentativa para definição das faixas populacionais, realizou-se um 

levantamento das barragens de contenção de rejeitos da mineração presentes no QF, a 

partir dos cadastros realizados no BDA. Dessa forma, foi possível localizar os municípios 

em que estas barragens estão inseridas e as respectivas populações dessas localidades de 

acordo com a estimativa populacional prevista para 2018, pelo IBGE. Os intervalos foram 

considerados através dos valores mínimo e máximo, e da média aritmética de todas as 

populações dos municípios considerados, somando-se e reduzindo-se seu valor pelo 

desvio padrão. Assim, foram obtidas as seguintes classes populacionais: 

 Municípios com até 4.973 habitantes; 

 Entre 4.973 a 26.588 habitantes; 

 Entre 26.588 a 48.202 habitantes;  

 Entre 48.202 a 91.812 habitantes; 

 Superior a 91.812 habitantes. 

Analisando-se os intervalos, observou-se que eles são muito amplos, e que o número de 

pessoas atingidas dificilmente alcançaria os níveis superiores, de forma que nesse atributo 

a maioria das barragens seria considerada homogênea, exigindo-se um maior refino e 

redução das classes.  

Desse modo, as classes populacionais foram determinadas em conformidade com a 

publicação “Indicadores Sociais Municipais: Uma Análise dos Resultados do Universo 

do Censo Demográfico 2010” do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

em 2011. Na obra, o IBGE expõe uma hierarquização dos municípios, em cada Unidade 

da Federação, a partir dos portes populacionais. Conforme ressaltam, a classificação foi 

baseada em observação empírica dos resultados em relação ao crescimento relativo dos 

municípios segundo seus portes no período de 1991 a 2011 (IBGE, 2011). As classes são: 



100 

 

 Municípios com até 5.000 habitantes; 

 5.001 a 10.000 habitantes; 

 10.001 a 20.000 habitantes; 

 20.001 a 50.000 habitantes 

 50.001 a 100.000 habitantes; 

 100.001 a 500.000 habitantes; 

 Superior a 500.000 habitantes. 

Foram apresentadas 7 classes populacionais pelo IBGE (2011). Entretanto, foi 

estabelecido um total de cinco subcritérios para cada critério na tabela de classificação do 

dano do impacto ambiental: valor que deve ser mantido constante para a aplicação do 

AHP. Desse modo, considerando-se a possibilidade de que não exista residências na 

planície a jusante do barramento e o limite de classes estabelecido, foi definida a seguinte 

frequência: 

 População ≤ 100 habitantes ou presença de pessoas temporárias/transitando na 

área diretamente afetada. 

 População compreendida entre 101 a 5.000 habitantes. 

 População compreendida entre 5.001 a 10.000 habitantes.  

 População compreendida entre 10.001 a 20.000 habitantes. 

 População superior a 20.000 habitantes. 

A faixa do limite superior foi definida em conformidade com o Art. 182, §1° da 

Constituição Federal de 1988, que define o plano diretor como instrumento básico da 

política de desenvolvimento e de expansão urbana, aprovado pela Câmara Municipal, 

sendo obrigatório para cidades com mais de 20.000 habitantes (Brasil, 1988).  

O art. 41 do Estatuto da Cidade (Lei n° 10.257, de 10 de julho de 2001) complementa os 

seguintes aspectos referentes ao plano diretor: 

Art. 41: O plano diretor é obrigatório para cidades: 

I – Com mais de vinte mil habitantes; 

II – Integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; 

III – Onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos 

previstos no § 4o do art. 182 da Constituição Federal; 

IV – Integrantes de áreas de especial interesse turístico; 

V – Inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm
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com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. 

VI - Incluídas no cadastro nacional de Municípios com áreas suscetíveis 

à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas 

ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos (incluída pela Lei 

n° 12.608 de 2012) (Brasil, 2001).  

Além disso, o art. 26 da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) – Lei 

n° 12.608 de 10 de abril de 2012 –, incluiu ao Estatuto da Cidade o art. 42-A, o qual 

salienta que o plano diretor dos municípios incluídos no cadastro nacional de municípios 

com áreas susceptíveis à ocorrências como deslizamentos de grande impacto ou 

inundações bruscas, deverá conter um mapeamento das áreas de risco baseadas em cartas 

geotécnicas; planejamento de ações de intervenção preventiva e realocação de população 

residentes nestas áreas; medidas de drenagem urbana necessárias à prevenção e à 

mitigação de impactos de desastres; e diretrizes para a regularização fundiárias de 

assentamentos urbanos irregulares (Brasil, 2012).   

A Tabela 5.3 apresenta a ficha para o cálculo da previsão do índice de impactos 

ambientais diretos, com os critérios que foram definidos para a classificação proposta. 

Tabela 5.3 – Ficha para cálculo do índice de previsão de impacto ambiental direto para as barragens de 

contenção de rejeitos (continua). 

Vol. Total do 

Reservatório 

(m³) (Portaria 

DNPM n° 

70.389, 2017) 

População a 

jusante 

diretamente 

afetada (hab.) 

Impactos Ambientais Diretos 

Meio Físico Meio Biótico 
Meio 

Socioeconômico 

Muito 

Pequeno 

< = 500 mil m³ 

≤ 100 

habitantes ou 

presença de 

pessoas 

temporárias ou 

transitando na 

área 

diretamente 

afetada. 

Insignificante 

Resíduos Classe II B 

– Inertes, segundo a 

ABNT NBR 10004 e 

a área já se encontra 

totalmente 

descaracterizada de 

suas condições 

naturais. 

Insignificante 

Não há áreas de 

relevância 

ambiental ou 

protegidas por lei. 

Fauna e flora já 

bastante alteradas 

pela 

descaracterização 

da região. 

Inexistente 

Não existe presença 

de instalações 

residenciais, 

agrícolas ou de 

infraestrutura. 

Pequeno 

500 mil a 5 

milhões m³ 

101 a 5.000 

habitantes 

Pouco Significativo 

Resíduos Classe II B 

– Inertes, segundo a 

NBR 10004 da 

ABNT. Curso d’água 

mais próximo é da 

ordem 1 ou 2, com 

alguma alteração na 

qualidade da água 

e/ou alteração na 

paisagem pouco 

significativa. 

Baixo Impacto 

Baixa diversidade e 

riqueza de espécies.  

Afugentamento das 

espécies da área 

afetada para regiões 

adjacentes. 

Baixo  

Existe pequena 

concentração de 

instalações 

residenciais, 

agrícolas ou de 

infraestrutura. Uso 

da água para 

consumo ou 

atividades de pesca. 

Pouca 

empregabilidade. 
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Tabela 5.3 – Índice de Impacto Ambiental Direto para as Barragens de Contenção de Rejeitos 

(conclusão). 

Vol. Total do 

Reservatório 

(m³) (Portaria 

DNPM n° 

70.389, 2017) 

População a 

Jusante 

Diretamente 

Afetada 

(hab.) 

Impactos Ambientais Diretos 

Meio Físico Meio Biótico 
Meio 

Socioeconômico 

Médio 

5 milhões a 25 

milhões m³ 

5.001 a 

10.000 

habitantes 

     Significativo 

Estrutura apresenta 

resíduos Classe II B 

– Inertes, segundo a 

NBR 10004 da 

ABNT. Ocorre 

alteração 

significativa do 

relevo e da 

paisagem, além da 

alteração da 

qualidade do solo e 

da água. Curso 

d’água é de ordem 

> = 3 

Médio Impacto 

Há diversidade e 

riqueza de 

espécies, mas 

algumas 

apresentam algum 

risco de extinção. 

Perda de 

indivíduos da biota 

pela passagem do 

rejeito. Evasão 

temporária da 

fauna para áreas 

adjacentes. 

Médio 

Instalações 

residenciais, 

agrícolas, 

comerciais e 

estudantis. Uso da 

água para consumo 

e atividades de 

pesca. Presença de 

rodovias, estradas 

ou ferrovias. Médio 

grau de 

empregabilidade na 

região. 

Grande 

25 milhões a 50 

milhões m³ 

10.001 a 

20.000 

habitantes 

Muito 

Significativo 

Resíduos Classe II 

A –  Não Inertes, 

segundo a NBR 

10004 da ABNT. 

Ocorre 

descaracterização 

do relevo e da 

paisagem, alteração 

da qualidade do 

solo, e significativo 

aumento da turbidez 

da água. Curso 

d’água próximo é 

de ordem > = 3  

   Alto Impacto 

 

Há áreas de 

relevância 

ambiental ou 

protegidas por lei. 

Perda de hábitat 

para a flora e fauna 

levando à evasão 

permanente de 

indivíduos,  e perda 

das espécies. 

Alto 

Presença de 

instalações 

residenciais, 

agrícolas, 

comerciais e 

estudantis. 

Distribuição de 

água para consumo 

e atividades de 

pesca. Presença de 

indústrias, hospitais 

ou barragens. Alto 

grau de 

empregabilidade 

local.   

Muito Grande 

> = 50 milhões 

m³ 

> 20.000 

habitantes 

Muito 

Significativo 

Agravado 

Resíduos Classe I - 

Perigosos, segundo 

a NBR 10004 da 

ABNT. Ocorre total 

descaracterização 

do relevo e da 

paisagem, 

significativo 

aumento da turbidez 

e contaminação da 

água e solo por 

metais pesados. 

Curso d’água 

próximo é de ordem 

> 3. 

Alto Impacto 

Agravado 

Há áreas de 

relevância 

ambiental ou 

protegidas por lei. 

Perda de hábitat 

para a flora e fauna 

levando à evasão 

permanente de 

indivíduos, 

contaminação da 

cadeia trófica, e 

perda de espécies. 

Muito Alto 

Elevada 

concentração de 

residências e 

instalações 

comerciais, 

estudantis e 

industriais. 

Captação de água 

no curso d’água 

próximo. Presença 

hospitais, barragens 

e mina operante. 

Trânsito intenso em 

rodovias, ferrovias 

e estradas.  Maioria 

dos habitantes 

trabalham na cidade 

local. 
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Para a classificação de cada barragem estudada conforme a Tabela 5.3, realizou-se um 

levantamento dos dados disponíveis no BDA e nos processos de licenciamento 

disponíveis, para identificação do volume do reservatório e caracterização do meio físico, 

biótico e socioeconômico. Dessa forma, fez-se possível fazer uma previsão dos impactos 

que serão ocasionados na região em caso de rompimentos hipotéticos destas barragens.  

5.3.  APLICAÇÃO DO MÉTODO AHP PARA CÁLCULO DO IMPACTO 

AMBIENTAL 

O método AHP, proposto por Saaty (1991), foi utilizado para quantificação do impacto 

ambiental gerado na ocorrência de um rompimento hipotético de uma barragem de 

contenção de rejeito. Para tal, foi utilizado o método Ad-Hoc, o qual é realizado através 

da dinâmica de brainstorming, onde profissionais de áreas diferentes realizaram 

julgamentos paritários, atribuindo um valor numérico sobre o grau de importância de um 

critério em relação ao outro.   

Para aplicação do brainstorming, foi elaborada uma tabela composta pela coluna X e linha 

Y (Tabela 5.4), onde foram adicionados os critérios definidos como parâmetros de 

contorno para avaliação do impacto, apresentados na Tabela 5.3.  A partir desta tabela é 

possível realizar diferentes combinações entre os critérios, avaliando-se todos os cenários.  

Tabela 5.4 – Matriz quadrada para julgamento paritário dos critérios definidos para avaliação do impacto 

ambiental em caso de rompimento de barragens de contenção de rejeitos da mineração. 
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A realização do brainstorming contou com a participação de sete especialistas da área 

geotécnica com formações complementares, os quais: três engenheiros civis, duas 

engenheiras ambientais, um engenheiro de minas e um geólogo. Inicialmente, foram 

entregues aos especialistas a matriz (Tabela 5.4) para o julgamento individual do valor 

numérico dos pares, de acordo com a escala proposta por Saaty (1991) na Tabela 3.16. 

Isto é, foram dados valores de 1 a 9 para cada par formado, respondendo-se a seguinte 

questão: “Quanto o critério da coluna X é mais importante (relevante) que o critério da 

linha Y, em relação aos impactos característicos do rompimento hipotético de uma 

barragem de contenção de rejeitos da mineração?” 

Após pontuação por parte dos especialistas, os valores foram expostos em um painel de 

modo a comparar os resultados obtidos. Para estabelecer os pesos finais, seguiu-se a 

metodologia adotada por Donassolo (2017), a qual respeita as seguintes condições: 

a. Julgamentos com valores semelhantes devem ser mantidos. 

b. Julgamentos que destoam entre si devem ser discutidos entre os envolvidos por 

aproximadamente 5 minutos a fim de se alcançar um consenso no valor final. 

c. Em casos onde não é possível encontrar um valor comum, o moderador é 

responsável por determinar o valor com base na discussão realizada sobre os 

critérios envolvidos.  

Com os valores determinados, obteve-se uma matriz que permitiu comparar todos os 

elementos envolvidos na análise.  Finalmente, a partir da matriz de comparação paritária, 

foi realizado os cálculos determinados pelo método AHP. Os passos realizados estão 

descritos abaixo (Costa 2002; Donassolo, 2017): 

a. Obteve-se a matriz normalizada a partir da matriz de comparação paritária 

utilizando-se a Equação 3.1.  

b. Realizou-se o cálculo das Prioridades Médias Locais (PML) através do valor 

médio obtido em cada linha da matriz normalizada, conforme a Equação 3.2. 

c. Foi realizada a avaliação da Análise de Consistência dos resultados, com o 

objetivo de mensurar o grau de inconsistência de uma matriz de julgamentos 

paritários. Para obtenção da taxa de consistência (C) foi considerado o máximo 

autovalor e o tamanho da matriz, obtendo-se o Índice de Consistência (IC), 

seguindo-se as seguintes etapas:   
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1- Calculou-se o vetor [C] através da multiplicação da matriz [A] pelo vetor 

coluna de pesos relativos [W], como mostra a Equação 3.3. 

2- Posteriormente, obteve-se o vetor [D], o qual corresponde ao máximo 

autovalor da matriz [A], denotado por λMax. Para tal, utilizou-se as equações 

3.4 e 3.5. 

3- Foi realizado o cálculo do Índice de Consistência (IC) a partir do máximo 

autovalor da matriz [A], o λMax, e a ordem da matriz paritária de julgamentos 

que, nesse caso, é equivalente a 5. Para tal, foi utilizada a Equação 3.6. O valor 

de IC é considerado aceitável quando o valor obtido for menor que 0,1. 

4- Por último, mas não menos importante, calculou-se a Razão de Consistência 

(RC) para avaliação da inconsistência em função da ordem da matriz de 

julgamentos. RC foi obtida a partir da divisão de IC pelo Índice Randômico 

(IR) proposto por Saaty (1991), conforme Equação 3.7. O IC para uma matriz 

de ordem 5 foi verificado na Tabela 3.17 correspondendo a 1,12. O valor foi 

considerado aceitável quando RC < 0,1.  

5.4.  CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS DECORRENTES 

DE ROMPIMENTOS HIPOTÉTICOS DE BARRAGENS DE REJEITO 

A classificação dos impactos foi realizada a partir dos pesos obtidos pela aplicação do 

método AHP, citado no tópico 5.3, e dos valores arbitrados para cada subcritério. Tendo 

sido considerado que o subcritério representa o grau de impacto do critério a qual 

pertence, foram atribuídos valores de 1 a 5 da seguinte maneira: subcritérios com menor 

potencialidade possuem valor 1, subcritérios de maior potencialidade possuem valor 5. 

Para tal, foi seguida a Equação 5.1. 

 

                                            𝐼𝐴 =  ∑ (𝐶𝑖.  𝑆𝑐𝑖)
𝑛
𝑖=1                                                        (5.1) 

Onde: 

IA: Impacto Ambiental; 

Ci: Critério definido para avaliação do impacto ambiental; 

Sci: Subcritério correspondente ao critério avaliado; 

n: número de critérios. 
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De modo a realizar uma hierarquização, definindo-se uma faixa de valores para classificar 

o impacto decorrente de um rompimento de barragem, a metodologia foi aplicada nas 

cinco barragens de rejeito selecionadas de acordo com os parâmetros estabelecidos no 

item 5.1.  

Para a classificação das barragens e conhecimento da área diretamente afetada por um 

possível rompimento, foram utilizados os dados fornecidos pela FEAM e àqueles obtidos 

através de pesquisas realizadas nas estruturas em análise. Isto é, foram avaliadas as 

informações disponíveis nos processos de licenciamento, no BDA – cujos acessos 

ocorreram em 2018 –, e as passíveis de serem obtidas por meio da análise de imagens de 

satélite, utilizando-se o Google Earth Pro (2018). Além disso, foram elaborados mapas 

das regiões através do ArcGis 10.1 e de shapes disponíveis por agências e organizações, 

tais como ANA, DNPM e CPRM.  

Ao fim da classificação dos impactos de rompimentos de todas as barragens analisadas, 

realizou-se uma média aritmética de todos os IA’s calculados. Em seguida, calculou-se o 

desvio padrão amostral de acordo com a Equação 5.2. 

𝜎 =  √
∑ (𝑋𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 

 

Onde: 

σ: Desvio padrão amostral; 

Xi: Dado da série; 

�̅�: Média aritmética da série; 

n: tamanho da população. 

O valor obtido para o desvio padrão amostral, somado e subtraído do valor da média 

aritmética, corresponde à faixa de valores, indicando o limite inferior, médio e superior. 

Dessa forma, é possível hierarquizar tais impactos como “baixo”, “médio” ou “alto”, 

quando comparados entre si.  

 

 

 

  

 (5.2) 
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CAPÍTULO 6 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

O presente capítulo visa apresentar os resultados e respectivas discussões a respeito das 

etapas descritas na metodologia da pesquisa. Para a classificação dos impactos 

cumulativos e sinérgicos previstos em casos de rupturas de barragens de contenção de 

rejeitos da mineração, foi realizado um processo que passou desde a seleção das unidades 

de análise, até a definição dos parâmetros de contorno, aplicação do método AHP 

proposto por Saaty (1991) e estimativa dos impactos ambientais prováveis. 

6.1. SELEÇÃO DAS UNIDADES DE ANÁLISE 

Visando uma maior abrangência da área de interesse e definição de uma faixa de 

classificação, foram selecionadas cinco barragens que atendessem a dois ou mais do 

critérios descritos na metodologia, isto é: porte do reservatório médio ou grande e 

barragem classe III, de acordo com a DN COPAM 87/2005; tipo de rejeito armazenado 

(ouro ou ferro); alto DPA, conforme a Portaria DNPM nº 70.389/2017; e bacia e sub-

bacia hidrográfica em que as estruturas se encontram inseridas.  

A partir dos dados disponibilizados no BDA, da lista de classificação de barragens 

inseridas na PNSB divulgada pelo DNPM para os anos 2016/2017 e localização dos 

reservatórios, foram selecionadas cinco estruturas, as quais: 

a. Barragem Maravilhas II, localizada em Itabirito – MG: ferro, classe III e porte do 

reservatório grande, de acordo com a DN COPAM 87/2005. 

b. Barragem de Calcinados, localizada em Nova Lima – MG: ouro, classe III e porte 

do reservatório médio, de acordo com a DN COPAM 87/2005. 

c. Barragem Itabiruçu, localizada em Itabira – MG: ferro, classe III e porte do 

reservatório grande, de acordo com a DN COPAM 87/2005. 

d. Barragem Doutor, localizada em Ouro Preto – MG, no distrito de Antônio Pereira: 

ferro, classe III e porte do reservatório grande, de acordo com a DN COPAM 

87/2005. 
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e. Barragem Casa de Pedra, localizada em Congonhas – MG: ferro, classe III e porte 

do reservatório grande de acordo com a DN COPAM 87/2005. 

A descrição das estruturas de contenção, bem como a contextualização das áreas em que 

estão inseridas, estão descritas nos itens abaixo. 

6.1.1. Barragem Maravilhas II 

A Barragem de Contenção de Rejeitos denominada Maravilhas II foi construída em 1994 

com o objetivo principal de reter os rejeitos oriundos do processo de beneficiamento de 

minério de ferro da Mina do Pico, além de realizar a retenção das águas e sedimentos 

provenientes da área mineradora.  A Mina do Pico foi, inicialmente, um empreendimento 

pertencente a Minerações Brasileiras Reunidas S.A. (MBR), a qual detinha os direitos 

minerários até estes passarem a pertencer a Vale S.A, em meados de 2007. A mina faz 

parte do Complexo Itabiritos e utiliza como método de lavra a cava a céu aberto, com 

tratamento via úmido.  

O complexo é composto por três cavas, as quais: Pico (exaurida), Sapecado e Galinheiro. 

De acordo com o Parecer Único – Processo SIAM 1017343/2017, a capacidade instalada 

é de 17.100.000 ton./ano de minério de ferro beneficiado. O material estéril possui em 

sua composição itabirito duro e semiduro, litologias da Formação Gandarela, metabásica, 

laterita e filito. 

De acordo com as diretrizes estabelecidas pela DN COPAM nº 74, de 09 de setembro de 

2004, a mina do Pico é classificada como empreendimento de Classe 6. O Complexo da 

mina do Pico e a barragem Maravilhas II estão localizadas na porção norte do município 

de Itabirito, em Minas Gerais, e na porção centro-sul do QF.  

O acesso à barragem pode ser realizado por duas vias, sendo elas a BR–040 e a BR–356 

– a última também conhecida como Rodovia dos Inconfidentes. O município de Itabirito, 

segundo dados do IBGE, tem uma população estimada para 2018 equivalente a 51.281 

pessoas, e uma densidade demográfica de 86,73 hab/km². A Figura 6.1 apresenta a 

localização da Barragem Maravilhas II em imagem de satélite, extraída do Google Earth 

Pro (2018).  



109 

 

Figura 6.1 – Mapa de localização e acesso à barragem Maravilhas II. 

As informações disponíveis a respeito da Barragem Maravilhas II no BDA, no ano de 

2018, estão resumidas na Tabela 6.1. Tais informações são referentes à sua estrutura, 
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classificação do material armazenado de acordo com a ABNT NBR 10004/04, e 

características a jusante da barragem.  

Tabela 6.1 – Características da barragem Maravilhas II de acordo com o BDA, em 2018. 
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Embora a Tabela 6.1 indique que não há nenhum tipo de beneficiamento sendo realizado 

no rejeito, o EIA elaborado para o alteamento da Barragem Maravilhas II à elevação de 

1.300 m, garante que o ROM da Mina do Pico passa pelas seguintes etapas de 

beneficiamento: britagem primária, peneiramento primário e britagem secundária, 

homogeneização, peneiramento secundário e rebritagem, jigagem, moagem, classificação 

e deslamagem, concentração magnética, flotação, espessamento e filtragem. Os rejeitos 

são gerados nas ITMs A, B, D e I, nas operações de deslamagem, espessamento e 

filtragem, e direcionados por gravidade para a barragem Maravilhas II (Sete, 2012). 

A barragem Maravilhas II teve todos os seus alteamentos realizados pelo método de 

jusante. De acordo com a DN COPAM nº 87/2005, a estrutura é considerada de grande 

porte. Isso se deve em função de sua altura superior a 90 metros, e volume extremamente 

superior a 5.000.000 m³, uma vez que, de acordo com o BDA esse valor é equivalente a 

101.800.000 m³.  Sua classificação em função dos critérios estabelecidos pela DN 

COPAM nº 87/2005 é definida como Classe III.  
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Em âmbito federal, o empreendimento de estudo está inserido na bacia hidrográfica do 

rio São Francisco. Em âmbito estadual, a estrutura encontra-se na bacia hidrográfica do 

rio das Velhas. Os cursos d’água próximos envolvem toda a bacia do córrego Sapecado 

ou Maravilhas, até sua confluência com o ribeirão Congonhas (Sete, 2012).  

A sub-bacia do rio do Peixe pertence à região do Alto Rio das Velhas, a qual é composta 

por dez municípios – incluindo Itabirito –, constituindo 9,8% do total da bacia do rio das 

Velhas e totalizando uma área equivalente a 2.739,74 km² (CBH Velhas, 2015).  

O afluente da margem direita do rio das Velhas é o rio do Peixe, cujos principais 

tributários são o ribeirão dos Marinhos e o ribeirão Capitão da Mata. São afluentes do 

ribeirão dos Marinhos: o ribeirão Congonhas e seu afluente, o córrego 

Sapecado/Maravilhas; o córrego Vargem Grande e seu afluente, o córrego Ponte de 

Pedra; a Represa Lagoa Grande ou dos Ingleses e o córrego Lagoa Grande (Carvalho et 

al., 2011).  

Dentre as atividades observadas na sub-bacia rio do Peixe, pode-se citar: existência de 

Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) da Anglogold Ashanti; usos relevantes das águas 

e dos solos na região, voltados para o turismo, lazer e atividades de silvicultura; ocupação 

humana em condomínios, como o Vale dos Pinhais no ribeirão Congonhas (Carvalho et 

al., 2011; Sete, 2012). 

Em relação as mineradoras presentes na região, tem-se o Complexo da Mina do Pico, 

cujos rejeitos são direcionados para a barragem Maravilhas II, no córrego 

Maravilhas/Sapecado e para o córrego Ponte de Pedra, afluente da margem esquerda do 

córrego Vargem Grande, que deságuam na represa da Codorna, cuja função é a geração 

de energia. O sentido do escoamento das drenagens nessa sub-bacia se dá de sudoeste 

para nordeste (Carvalho et al., 2011; Sete, 2012).  

A Figura 6.2 apresenta a drenagem próxima da barragem Maravilhas II, com destaque 

para os principais cursos d’água. A Mina do Pico está situada no divisor de águas entre 

as sub-bacias do rio Itabirito e do rio do Peixe. A Barragem Maravilhas II encontra-se 

localizada, em sua totalidade, na sub-bacia do rio do Peixe, conforme apresentado na 

Figura 6.3. 
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Figura 6.2 – Hidrografia na região da barragem Maravilhas II. 
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Figura 6.3 – Hidrografia e sub-bacias na área da Barragem Maravilhas II.  
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Em relação à qualidade da água, Carvalho et al. (2011) estimou o Índice de Qualidade da 

Água (IQA) utilizando pontos de monitoramento da Vale, pertencentes ao Programa de 

Monitoramento de Águas Superficiais, e do IGAM. Estes pontos foram inseridos no 

período de outubro de 2009 a outubro de 2010. Os autores salientam que a totalidade dos 

resultados de IQA para a sub-bacia do rio do Peixe se encaixaram na faixa definida como 

“boa”, isto é, apresentaram valores de IQA entre 70 e 90. A condição da água nos pontos 

a jusante da barragem de contenção de rejeitos Maravilhas II e dos drenos de fundo das 

minas do Pico, Sapecado e Galinheiro indicaram controle satisfatório do aporte de teores 

de turbidez e sólidos. 

O EIA realizado em 2012, para o alteamento da barragem Maravilhas II, confirma que 

para parâmetros como pH, sólidos dissolvidos totais, sólidos suspensos e oxigênio 

dissolvido, o córrego Sapecado atende aos limites estabelecidos pela legislação. Por sua 

vez, houve alteração em parâmetros como turbidez, ferro dissolvido, DBO5, óleos e 

graxas e manganês. Foi observada uma relação direta entre os períodos chuvosos 

(fevereiro, outubro e novembro) e as ocasiões onde os valores de turbidez, ferro 

dissolvido e DBO5 encontraram-se elevados. Desse modo, a chuva é uma justificativa 

plausível para a questão, uma vez que, provoca o aumento do carreamento de sedimento 

para os corpos hídricos, ocasionando em um acréscimo da concentração desses 

parâmetros. Além disso, deve-se ponderar que o ferro é um elemento abundante na região, 

explicando a sua presença significativa nos solos locais. Finalmente, em relação ao 

manganês total, cuja concentração apresentou-se elevada em todas as amostras, pode-se 

considerar como causas passíveis as características geoquímicas do QF (Sete, 2012). 

Muitos dos elementos encontrados nas águas do córrego Sapecado ou Maravilhas estão 

relacionadas as características geoquímicas do QF, em especial da área onde está inserida 

a barragem Maravilhas II. A Figura 6.4 apresenta um mapa simplificado da geologia do 

QF, destacando a localização do empreendimento em estudo, na província geológica. 

Conforme pode ser observado no mapa, a barragem Maravilhas II encontra-se inserida no 

Supergrupo Minas, o qual assenta-se discordantemente sobre as rochas do embasamento 

cristalino e do Supergrupo Rio das Velhas. O Supergrupo Minas inclui, ainda, quatro 

grupos da base para o topo, os quais: Caraça, Itabira, Piracicaba e Sabará (Dorr, 1969).  
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Figura 6.4 – Mapa Geológico do Quadrilátero Ferrífero, com indicação da área da barragem Maravilhas 

II.  

As áreas de influência direta (AID) e indireta (AII) do empreendimento, estão localizadas 

na zona de charneira do Sinclinal Moeda, de modo que seu arcabouço litológico é 

composto pelos metassedimentos dos grupos Caraça, Itabira e Piracicaba – Supergrupo 

Minas e Grupo Itacolomi.  

Na região onde se localiza a barragem Maravilhas II, há a presença das serras do Curral, 

da Moeda, do Ouro Fino, do Gandarela e do Caraça. Tal condição do relevo influencia 

diretamente o clima, uma vez que, as serras funcionam como obstáculos para o transporte 

de umidade, e ocasiona variação nas precipitações e nas temperaturas pela alteração da 

altitude (Sete, 2012). 

Tratando-se dos índices pluviométricos da região, a ANA disponibiliza, através do site 

HidroWeb, as séries históricas de suas estações climatológicas. A Estação Climatológica 

Lagoa Grande (código 02043002) dista aproximadamente 10 km da barragem Maravilhas 

II, de modo que tal proximidade permite uma boa caracterização da área da barragem de 

estudo quanto ao aspecto em questão.  

A Figura 6.5 apresenta as precipitações totais mensais no ano hidrológico 2016/2017. 
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Figura 6.5 – Precipitações totais mensais no ano hidrológico (ANA, 2018). 

 

De acordo com as informações obtidas pelo site HidroWeb, da ANA (2018), os meses 

com maiores precipitações do ano hidrológico 2016/2017, corresponderam ao período de 

outubro a março, com destaque para os meses de novembro, dezembro, fevereiro e março, 

cujos valores ultrapassaram 130 mm. O período mais seco corresponde aos meses entre 

abril e setembro, chegando a se observar índices menores que 5 mm.  

No tocante à fauna e a flora, a barragem Maravilhas II está inserida no extremo-sul da 

Cadeia do Espinhaço, cuja porção meridional é conhecida como QF. Drummond et al., 

(2005) ressaltam que o QF está inserido em uma zona de transição entre dois hotspots 

brasileiros, os quais são o Cerrado e a Mata Atlântica, fato que lhe garante o status de 

“importância biológica especial”. Na região da Mina do Pico, a Mata Atlântica é 

representada pela Floresta Estacional Semidecidual (Sete, 2012).  

A paisagem nas áreas de influência da Barragem Maravilhas II encontra-se alterada em 

função do uso da área e a aptidão local para a mineração. No entorno da estrutura são 

observadas cavas, diques de contenção, pilhas de estéril, barragem, estradas de serviços 

e estruturas operacionais. Além da intensa atividade mineradora na região, é possível 

observar outras obras na paisagem, tais como estradas, condomínios, torres e linhas de 

transmissão de energia (Sete, 2012).  

O resultado da ação antrópica na região, ao longo dos anos, resultou em uma área com 

destaque para a silvicultura de eucalipto, ocupação urbana, implantação de linhas de 

transmissão de energia elétrica e atividades minerárias, observando-se uma 
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descaracterização da paisagem tanto em áreas campestres quanto florestais. Além disso, 

tem-se as áreas de pastagens, voçorocas e solos desnudos (Sete, 2012). 

Foram listadas, no âmbito da AID e ADA, a ocorrência de 201 espécies de plantas 

vasculares nativas, dentre as quais 65 famílias botânicas que se dividem entre três 

espécies de pteridófitas e 198 angiospermas, apresentando espécies em extinção de 

acordo com a Lista Oficial das Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas em Extinção, 

presente na Instrução Normativa nº 6 do Ministério do Meio Ambiente, de 23 de setembro 

de 2008; e à lista desenvolvida pela Fundação Biodiversitas, publicada em 2007, 

totalizando 4 espécies em risco (Sete, 2012). 

A Avifauna, Herpetofauna e a Mastofauna da região do empreendimento foram resumidas 

na Tabela 6.2, visando servirem de base para detecção de espécies em extinção, 

endêmicas e/ou dependentes do habitat, de modo a permitir uma melhor classificação em 

função dos critérios estabelecidos na Tabela 5.3. 

Tabela 6.2 – Diagnóstico da Avifauna, Herpetofauna e da Mastofauna na região de Maravilhas II. 

AVIFAUNA 

Espécies (nº) Famílias (nº) Endemismo Grau de Ameaça 

de Extinção SETE, 2012 

235 47 17 % 1,27% (Regional) 

HERPETOFAUNA  

ANFÍBIOS 

Espécies (nº) Famílias (nº) Grau de Ameaça a Extinção 
SETE, 2012 

48 9 - 

RÉPTEIS 

Espécies (nº) Famílias (nº) Grau de Ameaça a Extinção 
SETE, 2012 

68 13 - 

MASTOFAUNA 

Espécies (nº) Famílias (nº) Endemismo 
Grau de Ameaça a 

Extinção 
SETE, 2012 

41 7 
4% das 

espécies  
12,2% 

 

Embora a barragem Maravilhas II seja localizada no município de Itabirito, ela encontra-

se próxima do limite municipal entre Itabirito e Nova Lima. Desse modo, os condomínios 

que se encontram imediatamente a jusante da barragem pertencem a Nova Lima. A Figura 
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6.6 apresenta a barragem de Maravilhas II e a localização dos bairros que estão a menos 

de 10 km a jusante do reservatório. 

Figura 6.6 – Condomínios localizados na área imediatamente a jusante da Barragem Maravilhas II. 
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De acordo com informações disponíveis no site do IBGE (2018), o município de Nova 

Lima apresenta uma população estimada em 93.577 pessoas, com densidade demográfica 

equivalente a 188, 73 hab/km². Conforme observado na Figura 6.6, os condomínios mais 

próximos da estrutura são o Vale dos Pinhais e Estância Alpina e, mais distante, encontra-

se o Condomínio Estância Estoril. 

A partir de visualização por imagem de satélite, através do Google Earth Pro (2018), fez-

se possível realizar a contagem de aproximadamente 70 residências no Condomínio Vale 

dos Pinhais. Esse número mostra-se coerente aos resultados obtidos por Sete (2012), uma 

vez que no ano do estudo já se contabilizavam 54 residências finalizadas e outras 5 em 

construção, totalizando 59 residências na época da pesquisa. Não se pode, porém, estimar 

o número de pessoas com residência no condomínio, pois em 2012 foi observado que a 

população não era fixa, contendo somente moradores permanentes em 11 das 54 

residências. Sete (2012) salienta a presença de 7 funcionários permanentes no local. O 

bairro conta com boa condição de tráfego, postes, e rede de drenagem pluvial. O 

abastecimento da água se dá pela captação de água no córrego Sapecado. 

Em entrevista realizada aos moradores do local por Sete (2012), foi constatado que no 

ano da pesquisa não havia atendimento de transporte público no bairro. Dentre as 

reclamações em relação a qualidade de vida, estão problemas associados a poluições 

visual, sonora e de particulados, sendo esta última avaliada como a mais grave. Haviam 

incertezas por parte dos moradores a respeito da existência da barragem e a forma como 

esta pode vir ou não a afetá-las. 

O condomínio Estância Alpina compreende uma área de 58ha, dividido em 63 lotes. 

Assim como o Vale dos Pinhais, o acesso é feito pela BR – 356, distando 2.700 metros 

da rodovia por estrada vicinal de terra. De acordo com as informações coletadas por Sete 

(2012), no ano da pesquisa existiam 19 residências concluídas e 3 em obras. Atualmente, 

através de contagem por imagem de satélite extraída do Google Earth Pro (2018), existem 

aproximadamente 30 residências. A infraestrutura do local é boa, com vias calçadas ou 

pavimentadas. Há a presença de 3 funcionários, sendo 2 porteiros e 1 zelador. A captação 

de água é realizada em três nascentes distintas, localizadas em área do condomínio.  

Tratando-se da área de influência indireta ou, no caso, Itabirito – MG, dados do IBGE 

estimaram que a renda da população local, em 2016, correspondia a um salário médio de 
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2,4 salários mínimos. O PIB per capita, em 2015, foi mensurado em R$ 58.664,51, sendo 

o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) equivalente a 0,730, no ano de 

2010. Para o mesmo ano, 87,3% dos domicílios apresentavam esgotamento sanitário 

adequado.  

Sete (2012) avaliou que a ocupação populacional se distribui entre: atividades terciárias, 

serviços e comércios de mercadorias. O setor industrial foi o setor individual que mais 

empregou, seguidos pelo setor extrativista mineral e construção civil. 

6.1.2. Barragem de Calcinados 

A Barragem de Rejeitos de Calcinados é um empreendimento da AngloGold Ashanti 

Córrego do Sítio Mineração S.A. (AngloGold), localizada no município de Nova Lima – 

MG. Teve sua operação iniciada no ano de 1986, com o objetivo principal de reter os 

rejeitos calcinado originado no processo produtivo da Planta Industrial do Queiroz. 

De acordo com o Plano de Controle Ambiental (PCA) realizado para o Projeto de 

Implantação do Sistema de Disposição de Rejeitos Calcinados pela Golder Associates 

para a AngloGold em 2016, a Planta do Queiroz processa os minérios provenientes das 

minas Cuiabá e Lamego, ambas localizadas em Sabará (MG) e é responsável pela 

fundição e refino do ouro bruto oriundo da mina do Córrego do Sítio, localizada em Santa 

Bárbara (MG) e da mina de Serra Grande, localizado em Crixás (GO).  

São componentes da Planta do Queiroz: planta industrial, barragens de rejeitos (Cocuruto, 

Rapaunha e Calcinados), valas de lama arsenical, infraestrutura de apoio e 

administrativas, a mina Espírito Santo (já exaurida) e diversas vias de acesso internas. 

A Planta do Queiroz e a barragem de Calcinados estão inseridos no QF, na porção norte 

de Nova Lima e próximo à divisa com o município de Raposos. Partindo-se de Belo 

Horizonte, o acesso ao empreendimento se dá pela rodovia MG-030, em uma distância 

equivalente a 30 km.  
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Após chegar no bairro Matadouro em Nova Lima, deve-se seguir pela Rodovia José 

Francisco da Silva (AMG-150) até a rotatória. Finalmente, deve-se seguir pela estrada 

vicinal que leva até a sede da Planta do Queiroz. A Figura 6.7 apresenta a localização da 

Barragem de Calcinados em imagem de satélite, extraída do Google Earth Pro (2018).  

Figura 6.7 – Mapa de localização da barragem de Calcinados.  
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O município de Nova Lima – MG, de acordo com informações disponíveis pelo IBGE, 

apresenta uma população estimada de 93.577 pessoas em 2018, e densidade demográfica 

equivalente a 188,73 hab/km², conforme censo de 2010.  

A barragem de Calcinados é classificada de acordo com a DN COPAM nº 87/2005, como 

barragem de grande porte (H>30m) e reservatório de médio porte (500.000 ≤ Vr ≤ 

5.000.000) de acordo com o valor do reservatório estimado para a estrutura no BDA, em 

2018. Em relação ao dano potencial estimado pela DN COPAM nº 87/2005, a barragem 

de Calcinados é definida como Classe III (COPAM, 2005). Em relação a classificação 

disponível pelo DNPM, a barragem é considerada de pequeno porte em relação ao volume 

e de dano potencial ambiental (DPA), alto. Informações referentes à estrutura, 

classificação do material armazenado de acordo com a ABNT NBR 10004/04 e 

características a jusante da barragem de Calcinados, localizadas no BDA em 2018, estão 

resumidas na Tabela 6.3. 

Tabela 6.3 – Características da barragem de Calcinados de acordo com o BDA, em 2018. 
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Em âmbito federal, o empreendimento de estudo está inserido na bacia hidrográfica do 

rio São Francisco. Em âmbito estadual, a estrutura encontra-se na bacia hidrográfica do 

rio das Velhas. A Figura 6.8 apresenta a drenagem próxima da barragem de Calcinados, 

com destaque para os principais cursos d’água. 

Figura 6.8 – Mapa da hidrografia da região onde está inserida a barragem de Calcinados.  
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O curso d’água mais próximo, conforme pode-se observar na Figura 6.8, é o córrego Mina 

d’Água ou do Queiroz, afluente do rio das Velhas, com vazão média aproximada de 258 

m³/h. A localização da barragem na sub-bacia do Córrego Mina d’Água dista 2 km da 

confluência com a margem esquerda do rio das Velhas (Golder Associates, 2016a). A 

região onde está implantada a barragem de Calcinados é uma região de nascentes de 

diversos córregos, entre os quais o córrego André Gomes (ou córrego Cubango), o 

córrego da Fazenda e o córrego Mina d’Água (Golder Associates, 2016b). 

Na drenagem da sub-bacia do ribeirão Água Suja, a jusante das barragens Calcinados, 

Rapaunha e Cocuruto, está incluída a Mina Águas Claras, cujas atividades minerárias 

foram paralisadas em 2001, procedendo-se o aproveitamento do estoque de produto 

remanescente na mina até 2003, onde as atividades da mina foram encerradas 

completamente.  

A sub-bacia do ribeirão Água Suja recebe contribuição dos efluentes das atividades 

desenvolvidas no município de Nova Lima, local onde é formado o curso de água. Por 

sua vez, a sub-bacia do córrego da Mina d’Água recebe influência, principalmente, das 

atividades minerárias (Carvalho et al., 2011). 

De acordo com observações de Carvalho et al. (2011) em relação aos pontos de 

monitoramento das redes Vale S.A. e IGAM, na bacia do rio das Velhas, o ribeirão Água 

Suja – próximo a sua foz no rio das Velhas –, o córrego Mina d’Água e o rio das Velhas 

logo a jusante do ribeirão Água Suja, são Classe 2. O córrego Mina d’Água, a jusante da 

barragem de Calcinados, é de ordem 3. 

A partir da análise de estações pluviométricas monitoradas pela ANA, cujos dados são 

disponíveis no site Hidroweb, a área de estudo apresenta dois períodos característicos. A 

época de cheias é iniciada em novembro, tendo os maiores picos até abril. Por sua vez, os 

meses de julho, agosto e setembro registram as menores médias de vazões mensais 

(Golder Associates, 2016a).  

No tocante à localização da barragem de Calcinados no QF, a estrutura de contenção de 

rejeitos auríferos está inserida no Supergrupo Rio das Velhas, englobando parte da Serra 

do Curral. A Planta do Queiroz está inserida a poucos quilômetros do sistema exutório do 

QF pelo rio das Velhas, no Fecho de Sabará, em direção a depressão de Belo Horizonte 
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(Golder Associates, 2016a). A Figura 6.9 apresenta a inserção da barragem de Calcinados, 

na porção norte da província geológica, bem como um mapa simplificado de sua geologia. 

 

Figura 6.9 – Mapa Geológico do Quadrilátero Ferrífero, com indicação da área da barragem Calcinados. 

 

De acordo com a Figura 6.9, pode-se observar que as barragens de Calcinados, Rapaunha 

e Cocuruto se encontram no município de Nova Lima, próximas ao município de 

Raposos. Essa área está inserida na região denominada corredor do Espinhaço, o qual 

possui uma grande diversidade e riqueza florística, com elevado grau de endemismo. A 

região é centro de numerosos gêneros de famílias botânicas, como: Compositae, 

Melastomataceae, Ericaceae, Leguminosae. Também abriga famílias inteiras, como as de 

Velloziaceae, Eriocaulaceae e Xyridaceae (Pirani et al., 2003). Das 377 espécies 

encontradas na área de estudo local da barragem de Calcinados, em 2015, quatro delas 

encontram-se ameaçadas de extinção (Golder Associates, 2016a). 

Na área do empreendimento são encontrados dois tipos de vegetação nativa: Floresta 

Estacional Semidecidual e Savana. A classe predominante na região é a Savana Gramíneo 

Lenhosa, seguida pela Floresta Estacional Semidecidual em estágio inicial e médio de 

regeneração. O restante da área é ocupado pela presença de reflorestamento de Eucalipto, 

barragens e atividade antrópica (Golder Associates, 2016a). A Avifauna, Herpetofauna, 

Mastofauna e Ictiofauna da área do empreendimento foram resumidas na Tabela 6.4. 
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Tabela 6.4 – Diagnóstico da Avifauna, Herpetofauna, Mastofauna e Ictiofauna na área da barragem de 

Calcinados. 

 

AVIFAUNA 

Espécies 

(nº) 

Famílias 

(nº) 

Endemismo Grau de Ameaça de 

Extinção 

Indicadora 

de 

Qualidade 

Ambiental 

Golder 

Associates, 

2016a 

152 43 14,47 % 1,31%  2% 

HERPETOFAUNA  

ANFÍBIOS 

Espécies 

(nº) 

Famílias 

(nº) 

Endemismo Grau de Ameaça de 

Extinção Golder Associates, 2016a 

16 5 37,5% - 

RÉPTEIS 

Espécies 

(nº) 

Famílias 

(nº) 

Endemismo Grau de Ameaça a 

Extinção Golder Associates, 2016a 

9 7 - - 

MASTOFAUNA 

Espécies 

(nº) 

Famílias 

(nº) 

Espécies 

Pouco 

Abundantes 

Grau de Ameaça a 

Extinção Golder Associates, 2016a 

22 13 18,18%  13,63% 

ICTIOFAUNA 

Espécies 

(nº) 

Famílias 

(nº) 

Indicadoras 

de Qualidade 

Ambiental 

Grau de Ameaça a 

Extinção Golder Associates, 2016a 

14 7 35,71% - 

 

A área de influência direta da barragem de Calcinados, em caso de um rompimento 

hipotético engloba, principalmente, os bairros localizados a jusante da estrutura, os quais:  

bairros do Mingu e Mina d’Água, pertencentes a Nova Lima; bairro do Galo, situado nos 

limites entre Nova Lima e Raposos.  

O Bairro Mina d’Água está localizado nas proximidades da barragem Rapaunha, sendo 

dividido em Mina d’Água I, Mina d’Água II e Mina d’Água. De forma semelhante, o 

bairro do Galo se subdivide em Galo Novo e Galo Velho, situada imediatamente a jusante 

da barragem de Cocuruto e das barragens de Calcinados e Rapaunha. As ocupações 

próximas às barragens, com destaque para a localização dos bairros Galo Novo e Galo 

Velho, situado a menos de 10 km a jusante de Calcinados e Cocuruto, podem ser 

visualizados na Figura 6.10.   
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Figura 6.10 – Bairros localizados nas proximidades da barragem de Calcinados, Nova Lima – MG.  
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Os dados estimados pela Golder Associates (2016a), através de levantamentos com 

associações de moradores, estimou uma população equivalente a 618 pessoas no bairro 

Mina d’Água, 1363 pessoas no bairro Mingu e 509 pessoas no bairro do Galo, totalizando 

2490 pessoas na área.  

O bairro do Galo é considerado o mais vulnerável em relação a sua localização. Está 

situado em uma área de encostas e parte da sua ocupação tem vista direta para a barragem 

Cocuruto, a qual situa-se a jusante da barragem de Calcinados e Rapaunha. O bairro conta 

com a Escola Municipal David Finlay (Escola do Galo), a qual é situada no Galo Novo e 

atende a educação infantil e o ensino fundamental, com funcionamento de 7hs as 17hs, 

atendendo também crianças do Galo Velho, pertencente ao município de Raposos. Em 

2016, atendeu 270 estudantes. O bairro conta também com um posto de saúde e ruas 

asfaltadas ou com calçamentos, em sua maioria. O bairro do Galo é precário em estruturas 

como comércio e serviços (Golder Associates, 2016a).  

6.1.3. Barragem do Doutor 

A barragem do Doutor é um empreendimento da Vale S.A., localizada no município de 

Ouro Preto – MG, mais precisamente no distrito de Antônio Pereira. É parte integrante 

do Complexo Timbopeba, tendo sido idealizada com o objetivo de conter os rejeitos e 

lamas resultantes da concentração de minério de ferro das minas de Capanema e 

Timbopeba.  

O acesso a barragem é realizado através das rodovias BR-040 e MG-356, próxima ao 

município de Mariana – MG. O distrito de Antônio Pereira, a jusante da barragem do 

Doutor, dista 14 km de Ouro Preto e 130 km de Belo Horizonte. Possui população de 

4.480 habitantes (IBGE, 2010), cuja principal atividade econômica é função da extração 

e beneficiamento de minério de ferro (Bezerra et al., 2017). 

Em âmbito federal, a barragem do Doutor está inserida na bacia hidrográfica do rio Doce. 

Em âmbito estadual, localiza-se na bacia hidrográfica do Rio Piranga, sub-bacia do rio 

Gualaxo do Norte. O curso d’água mais próximo à estrutura de estudo é o córrego 

Natividade. A Figura 6.11 apresenta a localização da barragem do Doutor, localidades 

adjacentes e a drenagem na área do empreendimento.  
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Figura 6.11 – Localização da barragem do Doutor e drenagem na área do empreendimento. 

A Tabela 6.5 apresenta as características da barragem do Doutor com base nas 

informações disponíveis no BDA, no ano de 2018.   
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Tabela 6.5 – Características da barragem do Doutor de acordo com o BDA, em 2018. 

 

BARRAGEM DO DOUTOR – CARACTERÍSTICAS  
E

S
T

R
U

T
U

R
A

 D
A

 

B
A

R
R

A
G

E
M

 Volume Final 

do Aterro 

(m³) 

Volume Final 

do 

Reservatório 

(m³) 

Altura 

Final da 

Barragem 

(m) 

 Material 

do Maciço 

da 

Barragem 

Início e 

Previsão Final 

de Operação 

da Barragem 

(Ano) 

4.179.510,00 45.854.592,30 85,00 

Terra -  

Rejeito 

Ciclonado 

2001 - 2021 

C
L

A
S

S
IF

IC
A

Ç
Ã

O
 D

O
 

M
A

T
E

R
IA

L
 A

R
M

A
Z

E
N

A
D

O
 Armazenamento do 

Reservatório 

Beneficiamento Feito 

no Rejeito 

Classificação 

do Rejeito 

1 – Rejeito 

2 – Sólidos Carreados pela 

Erosão 

 

1 – Britagem ou 

Moagem 

2 – Lavagem 

3 – Peneiramento 

4 – Flotação 

5 – Separação 

Magnética 

6 – Filtragem 

7 – Espessador 

Não- Inerte 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 A

 

J
U

S
A

N
T

E
 D

A
 B

A
R

R
A

G
E

M
 Ocupação 

Humana a 

Jusante 

Interesse Ambiental a 

Jusante 

Instalações na Área a 

Jusante 

1 – Passagem 

de Pessoas ou 

Veículos 

2 – Local de 

Permanência 

Eventual 

3 – Povoado 

ou Município 

1 – Curso d’Água 

2 – Mata Ciliar 

1 – Barragem 

2 – Comércio 

3 – Escola 

4 – Estrada 

5 – Ponte 

6 – Residência 

 

De acordo com a DN COPAM nº 87/2005, a barragem do Doutor é classificada como 

barragem de grande porte, por sua altura maior que 30 metros. Em relação ao volume do 

reservatório, ela também é considerada de grande porte (Vr > 5.000.000 m³), conforme 

podemos observar na Tabela 6.5. Em relação ao dano potencial estimado pela DN 

COPAM nº 87/2005, a barragem do Doutor é considerada Classe III (COPAM, 2005).  

A área de influência direta da barragem do Doutor envolve a sub-bacia do rio Gualaxo do 

Norte, a qual drena uma área de cerca de 531 km², nos municípios de Ouro Preto, Mariana 

e Barra Longa, não possuindo afluentes significativos até o seu deságue no rio do Carmo, 

com uma vazão média de 12, 5 m³/s (Nicho Engenheiros Consultores Ltda., 2002). O 
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curso d’água mais próximo é o córrego Natividade, que, de acordo com o Plano de Ação 

de Recursos Hídricos da Unidade de Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos 

Piranga (PARH Piranga), é de ordem 3 (ECOPLAN/LUME, 2010a).   

É importante ressaltar que o rio Gualaxo do Norte e o rio Doce já foram impactados em 

2015 com o rompimento da barragem de Fundão. Em estudo realizado em 2017 pelo 

IGAM, foi observado que houve redução na turbidez comparado ao valor atingido entre 

2015 e 2016, mas que esse valor ainda encontra-se acima do limite estimado pela DN 

COPAM/CERH – MG nº 01/2008 no rio Gualaxo do Norte.  Em função da acumulação 

do rejeito no sedimento do rio e nas margens, que continuam sendo revolvidos, natural 

ou artificialmente, parâmetros como sólidos em suspensão total, ferro dissolvido, 

manganês total e aluminío dissolvido, continuam acima das séries históricas e do limite 

legal, embora já tenha tido redução considerável quando comparado ao período do 

rompimento da barragem de Fundão (IGAM, 2017). 

É importante salientar que quase toda a bacia do rio Gualaxo do Norte encontra-se 

desmatada em função das atividades realizadas ao longo de sua extensão, as quais: 

extração mineral; pecuária; agricultura de subsistência realizada com práticas 

inadequadas; ocupação desordenada e de risco em áreas de preservação permanente 

(APPs) (Fernandes K.N., 2017). 

A área do empreendimento está inserida no QF, estando situada no Supergrupo Minas, 

conforme observado na Figura 6.12. De acordo com a Nicho Engenheiros Consultores 

Ltda. (2002), as rochas no local são bastante dobradas e fraturadas, permitindo a formação 

de significativos depósitos de águas subterrâneas. Eles salientam, também, que as rochas 

filíticas e xistosas, constituídas por minerais micáceos, existentes nessa litologia, 

favorecem a ocorrência de deslizamentos nos períodos de maior pluviosidade.  

O EIA realizado para as minas Del Rey e Mocinha, próximas a área da barragem do 

Doutor, relata que na região é verificada uma alteração no relevo, decorrentes da 

aceleração dos efeitos destrutivos, os quais são função da junção do intemperismo com a 

desestruturação do substrato rochoso, ocasionando feições como sulcos, ravinas e 

voçorocas, que ocasionam uma dinâmica instável. A área não é recomendada para 

atividade agrícola devido a fatores como topografia acidentada, instabilidade 
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geodinâmica, fertilidade química, pedregosidade e profundidade efetiva do solo (Nicho 

Engenheiros Consultores Ltda, 2002).  

 

Figura 6.12 – Mapa Geológico do Quadrilátero Ferrífero, com indicação da área da barragem do Doutor. 

Tratando-se do meio biótico, foram observados em área próxima à barragem do Doutor, 

a ocorrência de formações campestres. Os campos rupestres são conhecidos pela riqueza 

de espécies e endemismo (Nicho Engenheiros Consultores Ltda, 2002).  

No tocante a fauna, é observada na região do empreendimento, diversidade na avifauna, 

com presença de endemismo e existência de espécies raras e ameaçadas de extinção. Em 

relação a mastofauna, há existência de espécies ameaçadas de extinção, tais como: 

Callicebus personatus (guigó/ sauá), Leopardus sp. (gato-do-mato) e Chrysocyon 

brachyurus (lobo-guará) (Nicho Engenheiros Consultores Ltda, 2002). Tratando-se da 

Ictiofauna, o rio Gualaxo do Norte sofreu grande perda de sua riqueza, ao longo de sua 

extensão, com o rompimento da barragem de Fundão, em 2015.  

A bacia do rio Gualaxo do Norte abriga três Unidades de Proteção Integral, de modo que 

suas APPs possuem a importante função de atuar como corredor ecológico para a fauna 

e flora nativas. Essas APPs são essencial para o repovoamento das áreas degradadas pela 

barragem de Fundão. Entretanto, é possível observar que as APPs e as Reservas Legais 
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(RL) da bacia encontram-se em grande parte desmatadas e ocupadas por espécies exóticas 

(Fernandes K.N., 2017).  

6.1.4. Barragem Itabiruçu 

A barragem de contenção de rejeitos denominada Itabiruçu foi construída em 1980 com 

o objetivo de reter os rejeitos oriundos do processo de beneficiamento de minério de ferro 

da Mina de Conceição, bem como para a acumulação de água para utilização nos 

processos minerários. Conforme informações disponíveis no BDA, sua operação teve 

início em 1981.  

Conforme EIA elaborado pela Total Planejamento em Meio Ambiente Ltda. (2017) para 

a Vale S.A., para o Alteamento da Barragem Itabiruçu a El. 850 m, a disposição dos 

rejeitos provenientes das Usinas CE – I e CE – II ocorre através de bombeamento, sendo 

o ponto de lançamento localizado ao fundo do talvegue. Para monitoramento do 

comportamento geotécnico da barragem, é realizado a leitura dos instrumentos instalados 

no maciço, no reservatório e nas ombreiras direitas e esquerdas. 

A barragem Itabiruçu é parte do Complexo Itabira, localizado na cidade de mesmo nome, 

situada a nordeste do QF. O município de Itabira – MG dista, aproximadamente, 111 km 

da capital do estado, Belo Horizonte – MG. O acesso até a Mina de Conceição, partindo-

se de Belo Horizonte, se dá pela BR-381, por onde deve-se seguir até alcançar a rodovia 

MG- 434. Finalmente, após percorrer 20 km da MG-343, deve-se seguir pela MG-129 até 

chegar à cidade de Itabira. A Mina de Conceição é localizada na porção sul do Complexo 

Itabira (Total, 2017).  

Em âmbito federal, a barragem Itabiruçu está situada na bacia hidrográfica do Rio Doce. 

Em âmbito estadual, a estrutura de contenção de rejeitos encontra-se localizada na bacia 

hidrográfica do Rio Piracicaba, sub-bacia do Rio do Peixe.  

A localização do empreendimento e cursos d’água na área da barragem podem ser 

observados na Figura 6.13, extraída do Google Earth Pro (2018). O curso d’água mais 

próximo ao barramento é o ribeirão do Peixe, cujos principais afluentes são: córrego 

Barata, córrego Cotia e córrego Itabiruçu.
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Figura 6.13 – Localização da barragem Itabiruçu, em Itabira – MG, e hidrografia na região.  
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A Serra do Espinhaço é um divisor de águas entre duas bacias hidrográficas, o rio Doce 

e o rio São Francisco. O município de Itabira está inserido no médio curso do rio Doce e, 

segundo o IBGE (2018) apresenta uma população estimada em 119.186 pessoas, com 

densidade demográfica equivalente a 87,57 hab/km² conforme o censo de 2010, e uma 

área de 1.253,704 km². 

 

De acordo com a publicação “Considerações sobre o Enquadramento das Águas da Bacia 

do Rio Picacicaba”, o Rio do Peixe, de ordem 5, é classificado como Classe 2 no trecho 

das nascentes até a barragem do Itabiruçu, cujo principal uso é o recebimento de efluentes 

da mineração da Vale (ECOPLAN/LUME, 2010b).  

O trecho do rio que parte da barragem Itabiruçu até a confluência com o córrego dos Doze 

foi classificado como Classe 1 pela FEAM e COPAM em 1993, entretanto, a publicação 

citada anteriormente sugeriu que essa classe fosse alterada para 2 no trecho que parte da 

barragem Itabiruçu até a chegada na ETE de Itabira. A sugestão se deve ao fato deste 

trecho não receber efluente sanitário dos bairros em que o rio passa, e ao fato de que ele 

é formador da barragem de sedimentos Rio do Peixe da Vale. Além disso, ocorre 

descaracterização no que diz respeito a cobertura vegetal, dadas as atividades minerárias 

e ocupação urbanas, bem como grandes áreas de silvicultura de pinus e eucalipto 

(ECOPLAN/LUME, 2010b). 

Os afluentes da margem direita da barragem Itabiruçu são inseridos à Classe Especial, 

pois estão localizados dentro da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) de 

Itabiruçu e área de Reserva Legal da Vale, cujos usos são destinados à preservação do 

equilíbrio natural das comunidades aquáticas, possibilitados pela existência de grandes 

fragmentos de mata atlântica. Entretanto, isso não acontece em função da presença da 

barragem de rejeitos Itabiruçu (ECOPLAN/LUME, 2010b).  

De acordo com a classificação de barragens realizada pelo DNPM, a barragem Itabiruçu 

é classificada pelo DNPM pelo seu porte por volume como muito grande. De acordo com 

os dados do BDA, o volume de seu reservatório é equivalente a 222.800.000,00 m³, sendo 

uma das maiores dentre as citadas nessa pesquisa. Em relação ao DPA, o DNPM o 

classifica como alto para Itabiruçu. Conforme a DN COPAM nº 87/2005, a barragem de 

Itabiruçu é Classe III, com alto dano potencial. A Tabela 6.6 apresenta as demais 

características da estrutura, com dados extraídos do BDA, em 2018. 
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Tabela 6.6 – Características da barragem Itabiruçu de acordo com o BDA, em 2018. 

 

BARRAGEM ITABIRUÇU – CARACTERÍSTICAS  
E

S
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Volume Final 

do Aterro (m³) 

Volume 

Final do 

Reservatório 

(m³) 

Altura 

Final da 

Barragem 

(m) 

Material 

do Maciço 

da 

Barragem 

Início e 

Previsão Final 

de Operação 

da Barragem 

(Ano) 

5.700.000,00 
222.800.000,
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71,00 Terra  1981 - 2029 

C
L

A
S

S
IF

IC
A

Ç
Ã

O
 

D
O

 M
A

T
E

R
IA

L
 

A
R

M
A

Z
E

N
A

D
O

 Armazenamento do 

Reservatório 

Beneficiamento Feito 

no Rejeito 

Classificação 

do Rejeito 

1 – Água 

2 – Rejeito 

3 – Sólidos Carreados pela 

Erosão 

1 – Britagem ou 

Moagem 

2 – Peneiramento 

3 – Flotação 

Não-Inerte 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 A

 

J
U

S
A

N
T

E
 D

A
 B

A
R

R
A

G
E

M
 Ocupação 

Humana a 

Jusante 
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2 – Curso d’água 

1 – Área de Pastagem 

2 – Barragem 

3 – Estrada 

4 – Indústria 

5 – Residência 

De acordo o diagnóstico do meio físico elaborado para o alteamento da barragem 

Itabiruçu a El. 850 m, a área do empreendimento é marcada por dois períodos 

característicos, um seco (abril a setembro) e um de cheia (outubro a março), sendo 

dezembro o mês marcado com maior total de precipitação (Total, 2017). 

Em relação a inserção da barragem de estudo no QF, a Figura 6.14 apresenta a localização 

da barragem Itabiruçu na província geológica.  De acordo com a imagem, a barragem está 

inserida sob o Complexo do Bação, próxima aos Supergrupo Rio das Velhas. A cidade 

de Itabira, área de influência do empreendimento, encontra-se no Supergrupo Minas. O 

entorno da estrutura integra a Unidade Geomorfológica Itabira, a qual possui 12 km de 

extensão e 79 km² de área (Total, 2017).  O Grupo Itabira é marcado pela alta 

concentração de formações ferríferas bandadas com alto teor de minério, justificando a 

intensa atividade de extração na região (Dorr, 1969). 
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Figura 6.14 – Mapa Geológico do Quadrilátero Ferrífero, com indicação da área da barragem Itabiruçu. 

Na área de influência ao empreendimento são compreendidas três ordens de solos, as 

quais: Latossolos Vermelho Escuro, Latossolos Vermelho Amarelos e Cambissolos. 

Estas classes indicam a presença de um ambiente úmido, onde os processos químicos 

atuam intensamente na pedogênese e, em razão das altas temperaturas, há um aumento na 

capacidade de lixiviação (Total, 2017).  

A região da barragem de Itabiruçu compreende o bioma Mata Atlântica, sendo 

encontradas na região, assim como para as demais barragens citadas, as seguintes 

litologias: Floresta Estacional Semidecidual; Campos Rupestres. Como citado 

anteriormente pela Nicho Engenheiros Consultores Ltda. (2002), os campos rupestres são 

caracterizados pela diversidade de espécies e grau de endemismo.  Vale ressaltar que o 

Quadrilátero Ferrífero é considera uma área prioritária para conservação. Além disso, o 

município de Itabira conta com um total de 22 UCs, sendo 9 de uso sustentável e 13 de 

proteção integral. Em um raio de 3km, a barragem de Itabiruçu encontra-se inserida na 

APA Piracicaba e RPPN Itabiruçu (Total, 2017). 

No que se refere a fauna, a Total Planejamento em Meio Ambiente Ltda, realizou em 

2017, levantamentos da avifauna, herpetofauna, mastofauna e ictiofauna. Pode-se 

observar que a avifauna, no município de Itabira, está susceptível a um número 

considerado de espécies ameaçadas a algum grau de extinção, tornando sua importância 
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biológica alta. A mastofauna, por sua vez, é composta por espécies comuns ao ambiente, 

possuindo resistência para permanecer no entorno da barragem Itabiruçu mesmo com a 

alteração do habitat. Finalmente, a herpetofauna mostrou uma maior diversidade de 

anfíbios que répteis, apresentando alta riqueza de espécies endêmicas na serra do 

Espinhaço. Não se pode ignorar, entretanto, que as pressões impostas ao ambiente 

compromete a fauna da região. A Tabela 6.7 apresenta um resumo geral do levantamento 

de espécies realizados na área de influência do empreendimento (Total, 2017). 

Tabela 6.7 – Diagnóstico da Avifauna, Herpetofauna, Mastofauna e Ictiofauna na área da barragem 

Itabiruçu. 

 

AVIFAUNA 

Espécies 

(nº) 

Famílias 

(nº) 

Grau de Ameaça de Extinção 

Total, 2017 

175 42 1,14% 

HERPETOFAUNA  

Espécies 

(nº) 

Famílias 

(nº) 

Grau de Ameaça a Extinção 

Total, 2017 

35 14 2,86% 

MASTOFAUNA 

Espécies 

(nº) 

Famílias 

(nº) 
Grau de Ameaça a Extinção 

Total, 2017 

47 19 14,89%  

ICTIOFAUNA 

Espécies 

(nº) 

Famílias 

(nº) 
Grau de Ameaça a Extinção 

Total, 2017 

6 4 50% 

 

A barragem do Itabiruçu, localizada a montante da cidade de Itabira, tem ao seu redor o 

Complexo Conceição, tendo instalações de mineração em quase toda sua vizinhança. A 

jusante da estrutura em análise, tem-se a barragem de Santana (Figura 6.13), cuja função 

é captar água do rio do Peixe para abastecimento da população. Ao lado de Itabiruçu, nos 

córregos Conceição e Pedra Branca, tem-se a barragem homônima, a qual recebe os 

rejeitos gerados nos processos de beneficiamento. Finalmente, as barragens Cambual I e 

II, localizadas no córrego das Abóboras, destinam-se a reter material líquido das 

atividades minerárias e sedimentos carreados por processos erosivos ocasionados pela 

ação antrópica. Além das barragens, a jusante de Itabiruçu encontram-se pilhas de 

deposição de rejeitos denominadas Canga superior e inferior (Lambertini e Oberdiek, 

2015). 
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Lambertini e Oberdiek (2015) salientam que em caso de um rompimento de Itabiruçu, o 

turbilhonamento formado pela ruptura e vazamento atingirá o dique da bacia de retenção 

da pilha acima mencionada, podendo ocasionar um perigoso processo erosivo. 

6.1.5. Barragem Casa de Pedra 

A barragem Casa de Pedra compõe a Mineração Casa de Pedra, empreendimento de posse 

da Companhia Siderúrgica Nacional – CSN. Foi construída em 2009, com operação 

iniciada no mesmo ano. Seu objetivo inicial era reter os rejeitos oriundos do 

beneficiamento da Mineração Casa de Pedra, dando aporte a um conjunto de barragens 

(B3, B4, B5 e B6), instaladas no córrego Casa de Pedra, afluente direto do rio Maranhão, 

o qual é afluente do rio Paraopeba. Em âmbito federal, encontra-se inserida na bacia do 

Rio São Francisco (Sete, 2014).   

O reservatório em análise foi implantado a jusante das barragens B4 e B5, pelo método 

de jusante e com aterro compactado. A barragem B5, em contrapartida, foi construída 

pelo método da linha de centro. O espaldar de jusante do maciço da B5 está, parcialmente, 

submerso pelo rejeito armazenado na barragem Casa de Pedra. Na crista da B5 está 

localizada a estrada municipal de acesso que liga Congonhas a Jeceaba, e que também dá 

acesso à mina Casa de Pedra (Sete, 2014). 

De acordo com a DN COPAM nº87/2005, a barragem Casa de Pedra é uma estrutura de 

classe III. Conforme o Cadastro Nacional de Barragens do DNPM (2016/2017), o 

reservatório é considerado de porte médio em relação ao volume, e é classificado como 

“alto” em relação ao DPA.  

A barragem Casa de Pedra está localizada no município de Congonhas, em Minas Gerais. 

Conforme estimativa realizada pelo IBGE, a partir do censo de 2010, a população de 

Congonhas em 2018 é equivalente a 54.196 pessoas, enquanto a densidade demográfica 

de acordo com o dado estabelecido para 2010 é 159,57 hab/km².  

O acesso até a Mineração Casa de Pedra e barragem homônima é realizada, a partir de 

Belo Horizonte pela via BR-040, distando 78 km da capital do estado. A Figura 6.15 

apresenta a localização da barragem Casa de Pedra e a hidrografia da região.
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Figura 6.15 – Localização da barragem Casa de Pedra, em Congonhas – MG, e hidrografia na região.  



141 

 

Demais características da barragem Casa de Pedra, em questões de estrutura, 

armazenamento e características a jusante do reservatório, encontram-se resumidas na 

Tabela 6.8. Tais dados foram extraídos do BDA, em 2018. 

Tabela 6.8 – Características da barragem Casa de Pedra de acordo com o BDA, em 2018. 

 

BARRAGEM CASA DE PEDRA – CARACTERÍSTICAS  

E
S

T
R
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A
 

D
A
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A

R
R

A
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Volume Final 

do Aterro 

(m³) 

Volume Final 

do 

Reservatório 

(m³) 

Altura 

Final da 

Barragem 

(m) 

Material 

do Maciço 

da 

Barragem 

Início e 

Previsão Final 

de Operação 

da Barragem 

(Ano) 

3.700.000,00 65.000.000,00 84,00 Terra  2009 – 2042 
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 Armazenamento do 

Reservatório 

Beneficiamento Feito 

no Rejeito 

Classificação 

do Rejeito 

1 – Rejeito 1 – Nenhum Inerte 
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S
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A

N
T

E
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A
 B

A
R

R
A
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E
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Ocupação 

Humana a 

Jusante 

Interesse Ambiental a 

Jusante 

Instalações na Área a 

Jusante 

1 – Passagem 

de Pessoas ou 

Veículos 

2 – 

Município 

1 – Área de preservação 

permanente (APP) 

2 – Curso d’água 

3 – Mata ciliar 

1 – Área de plantio 

2 – Área de Pastagem 

3 – Comércio 

4 – Escola 

5 – Estrada 

6 – Hospital  

7 – Ponte 

8 – Residência 

9 – Ferrovia  

 

O período de chuvas na região do empreendimento acontece entre outubro a março, 

destacando-se o mês de janeiro como o mês de maior índice de precipitação. O período 

seco, por sua vez, ocorre no período entre abril a setembro, com menor índice registrado 

no mês de junho. A umidade do ar, na área do empreendimento, pode ser encontrada 

acima da média em função da disponibilidade de vapor d’água para atmosfera, oriundos 

da evaporação do lago das barragens de rejeito da Mina Casa de Pedra (Pereira, 2009). 

O rio Paraopeba, bacia estadual onde está inserida a barragem Casa de Pedra, abrange 

uma área de 13.643 km² e disponibilidade hídrica entre 10 a 20  litros por segundo por 

quilômetro quadrado. Trata-se de um dos mais importantes afluentes do rio São Francisco 
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e possui uma área que ocupa 2,5% do estado de Minas Gerais. A principal sub-bacia do 

Paraopeba na região do empreendimento é a do rio Maranhão, possuindo uma bacia de 

contribuição de 714, 6 km² e abriga um contingente populacional de 175.000 habitantes 

(CSN, 2010). 

O córrego Casa de Pedra, curso d’água mais próximo da barragem, tem sua nascente na 

Serra da Moeda, e sua bacia hidrográfica apresenta uma área de drenagem total de 15 

km². Sua extensão é equivalente a 7 km e seu afluente mais significativo é da margem 

esquerda, o córrego Figueiredo (Santos, 2001). 

O rio Maranhão é enquadrado como Classe 2. Em estudo realizado por Cabral (2013), 

avaliou-se possíveis alterações na qualidade das águas do Alto Rio Maranhão passíveis 

de associação à mineração de ferro na cidade de Congonhas. Foi verificado que as 

concentrações de manganês, óleos e graxas, ferro, DBO, fenóis e oxigênio dissolvido, 

estavam em desconformidade com a legislação. Como causa para o diagnóstico estava 

uma fonte externa de contaminação, que poderia estar associada ao Complexo Casa de 

Pedra, uma vez que, em alguns casos as concentrações antes e depois do lançamento dos 

efluentes da mineração eram distintos. Além disso, vale ressaltar que a presença da 

mineradora na região foi responsável por um aumento populacional. Tal fato aumentou a 

pressão sobre o rio em razão da falta de tratamento de esgoto.  

Em relação a geologia local, a barragem Casa de Pedra encontra-se implantada na porção 

sudoeste do QF, conforme apresenta a Figura 6.16. As litologias encontradas na área da 

barragem apresenta, em sua maioria, xistos e filitos do Grupo Nova Lima, Supergrupo 

Rio das Velhas de idade pré-cambriana (Pereira, 2009). A barragem Casa de Pedra foi 

assentada em solo residual de filito, o qual é constituído por silte argilo-arenoso e 

consistência rija e dura (Sete 2014). Geologicamente, a área de influência da barragem de 

Casa de Pedra se mostra bastante complexa (Spelayon Consultoria, 2010).  

São predominantes na área do empreendimento os solos câmbicos e litólicos, assim como 

os afloramentos rochosos. De forma geral, pode-se caracterizar os solos na região de 

estudo como ralos, pouco intemperizados, de baixa fertilidade natural, ácidos e com 

grande presença de cascalho e rochas, de modo que apresenta um baixo potencial para 

atividades agrícolas (Spelayon Consultoria, 2010).  
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Figura 6.16 – Mapa Geológico do Quadrilátero Ferrífero, com indicação da área da barragem Casa de 

Pedra, em Congonhas – MG. 

 

No tocante ao meio biótico da área do reservatório, a região encontra-se na Serra do 

Espinhaço, mais especificamente na Floresta Estacional Semidecidual. A ocupação da 

região se dá, principalmente, pela exploração mineral e atividade agropecuária. A 

vegetação já se encontra bastante antropizada, mantendo fragmentos da Floresta 

Estacional Semidecidual nos estágios iniciais e intermediários de regeneração (CSN, 

2010). 

De acordo com o Estudo de Impacto Ambiental para alteamento da pilha de estéril do 

Batateiro, na área de influência da barragem Casa de Pedra, realizado pela CSN (2010), 

no levantamento florístico da região foram diagnosticadas 134 espécies, 94 gêneros e 47 

famílias. Nas áreas adjacentes ao empreendimento, foram observadas pastagens, com 

cobertura restrita ao estrato herbáceo, com predomínio de gramíneas exóticas. 

Os levantamentos relacionados a fauna, na região do empreendimento, foram realizados 

em EIAs elaborados pela CSN (2010) e Spelayon Consultoria (2010) para pilhas de estéril 

no Complexo Casa de Pedra, abrangendo a área da barragem homônima. Os dados 

coletados para a avifauna, herpetofauna (anfíbios e répteis) e mastofauna (mamíferos de 

grande e médio porte) encontram-se resumidos na Tabela 6.9.  
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Tabela 6.9 – Diagnóstico da Avifauna, Herpetofauna e Mastofauna na área da barragem Casa de Pedra. 

 

AVIFAUNA 

Espécies 

(nº) 

Famílias 

(nº) 

Grau de Ameaça de Extinção 
CSN, 2010 

Spelayon Consultoria, 2010 
205 33 0,97% 

HERPETOFAUNA  

Espécies 

(nº) 

Famílias 

(nº) 

Grau de Ameaça a Extinção 
CSN, 2010 

Spelayon Consultoria, 2010 
19 7 - 

MASTOFAUNA 

Espécies 

(nº) 

Famílias 

(nº) 
Grau de Ameaça a Extinção CSN, 2010 

Spelayon Consultoria, 2010 
10 9 10%  

 

Na Tabela 6.9 não constam dados da Ictiofauna pois não foram diagnosticas espécies nos 

pontos amostrados na área do empreendimento. Além de nenhuma presença de ictiofauna 

ter sido constatada, também não foram encontrados vestígios, como escamas ou espinhos, 

que pudessem sugerir presença desses animais (Spelayon Consultoria, 2010). 

Finalmente, considerando-se o meio socioeconômico, pode-se considerar como área 

diretamente afetada o entorno do empreendimento, como as propriedades rurais. Além 

disso, deve-se considerar o município de Congonhas, que, embora ocupe uma área muito 

superior ao entorno imediato da barragem, recebe impactos de ordem econômica. O 

município de Congonhas fornece mão-de-obra especializada em mineração, uma vez que 

este setor é uma das principais fontes de renda, junto com a extração metalúrgica e o setor 

agropecuário (Spelayon Consultoria, 2010). 

6.1.6. Considerações sobre as Barragens Selecionadas 

As barragens selecionadas abrangem toda a área do QF. A Figura 6.17 apresenta a 

localização destas barragens na província geológica e, comparando-se com a Figura 4.3, 

pode-se observar que as cinco estruturas consideradas encontram-se implantadas nas 

regiões onde há a maior concentração desses reservatórios, aumentando a possibilidade 

de interação entre elas em casos de eventuais rompimentos.  
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Figura 6.17 – Mapa de Localização das Barragens de Estudo, no Quadrilátero Ferrífero, MG. 

 

Entre as cinco barragens definidas, apenas a barragem de Calcinados teve o porte do 

reservatório classificado como “médio” pela DN COPAM 87/2005. Entretanto, a 

estrutura foi considerada por armazenar rejeito do beneficiamento de ouro, ao contrário 

das demais que armazenam o rejeito do beneficiamento de minério de ferro. Maravilhas 

II, Doutor, Itabiruçu e Casa de Pedra são consideradas de grande porte em relação ao 

volume do reservatório, pois o volume armazenado ultrapassa os 5.000.000 m³ 

estipulados pela DN COPAM 87/2005 (COPAM, 2005). As barragens de Calcinados, 
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Maravilhas II e Casa de Pedra estão implantadas na Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco, enquanto as barragens do Doutor e Itabiruçu estão localizadas ao longo da 

Bacia Hidrográfica do Rio Doce, conforme mostra a Figura 6.18. 

Figura 6.18 – Localização das barragens de estudo em relação as bacias hidrográficas federais.  

 

Todas as barragens selecionadas são Classe III, de acordo com a DN COPAM 87/2005 

(COPAM, 2005). Em relação ao DPA, definido pela Portaria DNPM nº 70.389/2017 

(DNPM), todas as barragens foram classificadas como “Alto”. Dessa forma, é possível 

observar através da nova classificação se essas barragens realmente podem ser 
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consideradas homogêneas em relação aos impactos decorrentes em casos de 

rompimentos.  

Deve-se destacar que todas estas barragens estão com a estabilidade garantida, de acordo 

com as informações fornecidas pelo BDA, e que a avaliação presente envolve casos de 

rupturas hipotéticas.  

6.2. APLICAÇÃO DO MÉTODO DE ANÁLISE HIERÁRQUICA (AHP) 

A primeira etapa para a aplicação do AHP foi a realização do brainstorming para elencar 

os pesos de cada critério considerado fundamental na avaliação dos impactos em casos 

de rompimentos de barragens de contenção de rejeitos da mineração. Após a definição 

dos valores pelos especialistas, foi realizada a compilação desses julgamentos paritários, 

conforme apresenta a Tabela 6.10.  

Tabela 6.10 – Matriz contendo os julgamentos paritários para os critérios de classificação dos impactos 

em casos de rompimentos de barragens de contenção de rejeitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se pode observar na Tabela 6.10, os valores na diagonal principal – indicados em 

vermelho –, referem-se à comparação paritária de um critério por ele mesmo, justificando 

terem o mesmo grau de importância quando comparados entre si e, portanto, serem 

equivalentes a 1. Esse resultado era esperado, e confirma a característica da matriz de 

julgamentos de um método AHP.  
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Volume Total do Reservatório 1 1/9 1/6 1/6 1/3 

População a Jusante 9 1 3 3 5 

Impactos no Meio Físico 6 1/3 1 1 3 

Impactos no Meio Biótico 6 1/3 1 1 3 

Impactos Socioeconômicos 3 1/5 1/3 1/3 1 



148 

 

De modo a possibilitar um maior entendimento durante à realização dos cálculos, optou-

se por transcrever a Tabela 6.10 na forma da matriz denominada Matriz [I].  

[𝐈] =  

[
 
 
 
 
 
 1

1
9⁄

1
6⁄

1
6⁄

1
3⁄

9 1 3 3 5

6 1
3⁄ 1 1 3

6 1
3⁄ 1 1 3

3 1
5⁄

1
3⁄

1
3⁄ 1 ]

 
 
 
 
 
 

 

 

Posteriormente, para obter a matriz normalizada [I’], conforme a Equação 3.1, realizou-

se o somatório dos elementos de cada coluna da matriz [I].  

 

[𝐈] =  

[
 
 
 
 
 
 1

1
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1
6⁄

1
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1
3⁄
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6 1
3⁄ 1 1 3
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3⁄ 1 1 3

3 1
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1
3⁄

1
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                                                       25   1,98    5,50   5,50  12,33 

 

 

Em seguida, dividiu-se cada elemento da coluna pelo somatório da coluna em que ele se 

encontra, resultando na matriz [I’] (Costa, 2002; Donassolo, 2017).  

 

[I′] =  

[
 
 
 
 
0,04 0,06 0,03 0,03 0,03
0,36 0,51 0,55 0,55 0,41
0,24 0,17 0,18 0,18 0,24
0,24 0,17 0,18 0,19 0,24
0,12 0,10 0,06 0,06 0,08]

 
 
 
 

 

 

A terceira etapa consistiu dos cálculos para encontrar a matriz peso [Wi]. Para isso, 

realizou-se o somatório de cada linha da matriz [I’] e, sequencialmente, efetuou-se a 

divisão de cada soma pelo número de fatores, isto é, 5.  

 

[Wi] =    ∑ 𝑎𝑠′𝑖𝑗
1

5

5
𝑖=1 = 

[
 
 
 
 
0,04
0,47
0,20
0,20
0,08]

 
 
 
 

  

 

∑(𝑎𝑖𝐾) =

5

𝑘=1
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A partir da matriz peso [Wi], pode-se calcular a Taxa de Consistência (C). Para tal, é 

necessário obter o novo vetor denominado [C], através da multiplicação da matriz [I] pelo 

vetor coluna de pesos relativos [Wi]. 

[𝐶] = [𝐼] . [𝑊𝐼] =  

[
 
 
 
 
0,19
2,45
1,04
1,04
0,42]

 
 
 
 

  

 

Após cálculo de [C], fez-se necessário calcular o vetor [D], através da divisão entre o 

vetor [C] e o vetor peso [Wi]: 

[𝐷] =  ∑
𝐶𝑖𝑗

𝑊𝑖𝑗
=  

[
 
 
 
 
5,04
5,18
5,11
5,11
5,02]

 
 
 
 

5

𝑖=1
 

 

[𝐷] =  ∑
𝐶𝑖𝑗

𝑊𝑖𝑗
=   25,45

5

𝑖=1
 

Sequencialmente, calculou-se a média do vetor [D], de forma a encontrar o valor de λMax, 

que corresponde a uma aproximação do máximo autovalor da matriz [I]. 

𝜆𝑀𝑎𝑥 =
[𝐷]

𝑛
=  

25,45

5
= 5,09 

Sendo assim, o Índice de Consistência da matriz [I] foi calculado da seguinte maneira: 

𝐼𝐶 =
𝜆𝑀𝑎𝑥 − 𝑛

𝑛 − 1
= 

5,09 − 5

5 − 1
= 0,02 

Finalmente, foi determinada a razão de consistência da matriz [I], considerando-se o 

Índice Randômico (IR) proposto por Saaty (1991). De acordo com a Tabela 3.17, o IR 

para n equivalente a 5 é de 1,12.  Sendo assim: 

𝐶𝑅 =
𝐼𝐶

𝐼𝑅
=  

0,02

1,12
= 0,017 ≃ 0,02  

De acordo com o modelo proposto por Saaty (1991), pode-se presumir que os valores 

encontrados para IC e CR são aceitáveis, pois ambos foram menores que 0,1. Dessa 

forma, os julgamentos paritários se mostraram consistentes, isto é, foram validados. 

Sendo assim, a partir do vetor Wi, tem-se os pesos associados a cada critério, 
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possibilitando a hierarquização, do de maior ao de menor importância. O peso de cada 

critério corresponde ao seu grau de influência nos impactos decorrentes de rompimentos 

de barragens de contenção de rejeitos da mineração. A Tabela 6.11 apresenta os pesos 

distributivos, em ordem decrescente dos critérios.  

Tabela 6.11 -  Pesos distributivos dos critérios para avaliação dos impactos decorrentes de rompimentos 

de barragens de contenção de rejeitos. 

 

CRITÉRIOS PESO DISTRIBUTIVO  (%) 

População a Jusante   47,24 

Impactos Diretos – Meio Físico 20,31 

Impactos Diretos – Meio Biótico 20,31 

Impactos Diretos - Meio Socioeconômico 8,47 

Volume Total do Reservatório  3,68 

 

Para melhor visualização, a Figura 6.19 apresenta um gráfico com os pesos distributivos 

dos critérios utilizados na avaliação de impactos. 

 

Figura 6.19 – Gráfico comparativo dos pesos distributivos de cada critério utilizado na previsão de 

impactos. 

 

Conforme já observado nas demais classificações de dano potencial, o critério de maior 

peso permaneceu sendo a presença de população na área a jusante da barragem, 

totalizando 47,24% da representatividade total. Em segundo lugar, ficaram empatados 
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com 20,31% cada, os impactos ao meio físico e ao meio biótico, isto é, os impactos sobre 

aspectos como qualidade da água e do solo foram tão importantes quanto os impactos sob 

a flora e a fauna. Em terceiro lugar, com 8,47%, se encontra os impactos no meio físico, 

envolvendo dentre outros parâmetros, os impactos na infraestrutura. Finalmente, com 

3,68% ficou o volume do reservatório, o qual embora não retrate um impacto 

propriamente dito, está diretamente relacionado com o potencial dos impactos que podem 

ser gerados pelo alcance da lama.  

6.3. CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS EM CASOS DE 

ROMPIMENTOS, NAS BARRAGENS EM ESTUDO 

Após cálculo dos pesos distributivos de cada critério definido para avaliação dos impactos 

cumulativos em casos de rompimentos de barragens de contenção de rejeitos, foi 

necessário determinar o peso ponderal de cada subcritério com valores entre 1 a 5. 

Subcritérios com valores iguais a 1 representam o subcritério de menor potencialidade, 

enquanto os subcritérios com valores equivalentes a 5, os de maior potencialidade. Esses 

pesos ponderados estão representados na Tabela 6.12. 

Tabela 6.12 – Pesos dos critérios e os respectivos valores dos subcritérios adotados para a previsão de 

impactos referentes a rompimentos hipotéticos de barragens de rejeito (continua). 

 

CRITÉRIOS SUBCRITÉRIOS 

Volume Total do 

Reservatório (m³) 

(Portaria DNPM 

nº 70.389, 2017) 

3,68% 

1 < = 500 mil m³ 

2 500 mil a 5 milhões m³ 

3 5 milhões a 25 milhões m³ 

4 25 milhões a 50 milhões m³ 

5 > = 50 milhões m³ 

População a 

Jusante 

Diretamente 

Afetada (hab.) 

47, 24% 

1 ≤ 100 habitantes ou presença de pessoas temporárias ou 

transitando na área diretamente afetada. 

2 101 a 5.000 habitantes 

3 5.001 a 10.000 habitantes 

4 10.001 a 20.000 habitantes 

5 > 20.000 habitantes 
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Tabela 6.12 – Pesos dos critérios e os respectivos valores dos subcritérios adotados para a avaliação de 

impactos referentes a rompimentos hipotéticos de barragens de rejeito (conclusão). 

 

CRITÉRIOS SUBCRITÉRIOS 

Impactos 

Ambientais 

Diretos – Meio 

Físico 

20,31% 

1 
Resíduos Classe II B – Inertes, segundo a NBR 10004 da ABNT, e a 

área já se encontra totalmente descaracterizada de suas condições 

naturais. 

2 
Resíduos Classe II B – Inertes, segundo a NBR 10004 da ABNT. 

Curso d’água mais próximo é da ordem 1 ou 2, com alguma alteração 

na qualidade da água e/ou alteração na paisagem pouco significativa. 

3 

Estrutura apresenta resíduos Classe II B – Inertes, segundo a NBR 

10004 da ABNT. Ocorre alteração significativa do relevo e da 

paisagem, além da alteração da qualidade do solo e da água e/ou 

curso d’água próximo é de ordem > = 3. 

4 

Resíduos Classe II A – Não Inertes, segundo a NBR 10004 da 

ABNT. Ocorre descaracterização do relevo e da paisagem, alteração 

da qualidade do solo, e significativo aumento da turbidez da água. 

Curso d’água próximo é de ordem > = 3. 

5 

Resíduos Classe I - Perigosos, segundo a NBR 10004 da ABNT. 

Ocorre total descaracterização do relevo e da paisagem, significativo 

aumento da turbidez e contaminação da água por metais pesados. 

Curso d’água próximo é de ordem > 3 

Impactos 

Ambientais 

Diretos – Meio 

Biótico 

20,31% 

1 Não há áreas de relevância ambiental ou protegidas por lei. Fauna e 

flora já bastante alteradas pela descaracterização da região. 

2 Baixa diversidade e riqueza de espécies.  Afugentamento das espécies 

da área afetada para regiões adjacentes. 

3 
Há diversidade e riqueza de espécies, mas algumas apresentam algum 

risco de extinção. Perda de indivíduos da biota pela passagem do 

rejeito. Evasão temporária da fauna para áreas adjacentes. 

4 
Há áreas de relevância ambiental ou protegidas por lei. Perda de 

hábitat para a flora e fauna levando à evasão permanente de 

indivíduos, e perda das espécies. 

5 
Há áreas de relevância ambiental ou protegidas por lei. Perda de 

hábitat para a flora e fauna levando à evasão permanente de 

indivíduos, contaminação da cadeia trófica e perda de espécies. 

Impactos 

Ambientais 

Diretos – Meio 

Socioeconômico 

8,47% 

1 Não existe presença de instalações residenciais, agrícolas ou de 

infraestrutura. 

2 
Existe pequena concentração de instalações residenciais, agrícolas ou 

de infraestrutura. Uso da água para consumo ou atividades de pesca. 

Pouca empregabilidade. 

3 
Instalações residenciais, agrícolas, comerciais e estudantis. Uso da 

água para consumo e atividades de pesca. Presença de rodovias, 

estradas ou ferrovias. Médio grau de empregabilidade na região. 

4 

Presença de instalações residenciais, agrícolas, comerciais e 

estudantis. Distribuição de água para consumo e atividades de pesca. 

Presença de indústrias, hospitais ou barragens. Alto grau de 

empregabilidade local.  

5 

Elevada concentração de instalações residenciais, agrícolas, 

comerciais e industriais. Presença de escolas, hospitais e mina 

operante. Trânsito intenso em rodovias, ferrovias e estradas.  Maioria 

dos habitantes trabalham na cidade local. 
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Após definidos os pesos distributivos dos critérios e elencar os pesos ponderados dos 

subcritérios, foi realizada a classificação de impactos para cada uma das barragens em 

estudo, como apresentado abaixo. É importante ressaltar que a classificação a partir da 

Tabela 6.12 foi realizada considerando-se o pior cenário possível, isto é: período da noite, 

sem aviso prévio, época de chuva e interação com outros empreendimentos. A forma de 

ruptura também influencia nesse cenário. De acordo com Pereira (2005), a ruptura 

ocasionada por efeitos como galgamento ou piping resultam em onda de inundação como 

efeito final, sendo estas as piores situações e estas as hipóteses consideradas. 

6.3.1. Barragem Maravilhas II 

Para a classificação dos impactos ambientais previstos para a barragem de rejeito 

Maravilhas II, localizada em Itabirito – MG, foi necessário avaliar suas características em 

conformidade com os critérios e subcritérios descritos na Tabela 6.12. A descrição desta 

classificação encontra-se descrita abaixo, para cada um dos parâmetros. 

a. Volume Total do Reservatório 

De acordo com os dados disponíveis no BDA, em 2018, o volume da barragem 

Maravilhas II é equivalente a 101.800.000 m³. De acordo com a Tabela 6.12, esse volume 

é classificado como Muito Grande, isto é, maior que 50.000.000 m³. 

b. População a Jusante Diretamente Afetada 

Diferentemente da classificação proposta pela Resolução do CNRH nº 143/2012 e pela 

Portaria do DNPM nº 70.389/2017 que classificam a população a jusante como 

inexistente, pouco frequente, frequente e existente, a classificação proposta neste trabalho 

compreende um critério maior para essa definição, como o número de habitantes na área 

diretamente afetada.  

Esse valor, estipulado a partir das frequências delimitadas pelo IBGE (2011) e pelo 

Estatuto da Cidade (Brasil, 2001), foi avaliado para a Barragem Maravilhas II a partir da 

interpretação de fotos de satélite disponíveis no Google Earth Pro (2018) e pelos dados 

disponíveis no EIA do empreendimento. 
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Embora a barragem Maravilhas II esteja inserida no município de Itabirito, os riscos e 

danos decorrentes de um rompimento serão sentidos nos bairros de Nova Lima que 

estiverem localizados a jusante do empreendimento. 

Para definição da concentração da população a jusante da barragem Maravilhas II, foi 

considerada a população que se encontra na área denominada de zona de autossalvamento 

(ZAS). A ZAS é definida pela Portaria DNPM nº 70.389/2017 como a região do vale à 

jusante da barragem em que se considera que os avisos de alerta à população competem 

ao empreendedor. Isto se dá em função de não haver tempo suficiente para uma 

intervenção das autoridades competentes em situações de emergência. A distância que 

limita a ZAS corresponde a área onde o tempo de chegada da onda de inundação é 

correspondente a aproximadamente 30 minutos, ou 10 km (DNPM, 2017). 

Encontram-se na ZAS referente a barragem Maravilhas II pelo menos dois condomínios, 

os quais: Estância Alpina e Vale dos Pinhais. Além disso, há a presença de pelo menos 

três propriedades rurais, todas com população residente. 

Estimando-se 70 residências no Condomínio Vale dos Pinhais, conforme contagem 

realizada pelo Google Earth Pro (2018). Informações coletadas por Sete (2012), estima 

que no condomínio Vale dos Pinhais há a presença de sete funcionários fixos. No 

condomínio Estância Alpina há aproximadamente 30 residências, pelo que se pode 

observar através das imagens disponíveis no Google Earth Pro (2018), e conta a com 

presença de três funcionários. Dessa forma, somando-se as residências nos dois 

condomínios e as três propriedades rurais, são encontradas um total de aproximadamente 

103 residências na ZAS.  

De acordo com a Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicílios (PNAD) realizada pelo 

IBGE para o ano de 2012 e divulgada em 2013, a média de moradores por domicílio é 

equivalente a 3 no estado de Minas Gerais. Multiplicando-se este valor pelo total de 

residências (103), tem-se um total aproximado de 309 pessoas. Adicionando-se os 

funcionários dos condomínios, esse total equivale a 319 pessoas apenas em dez 

quilômetros a jusante da barragem Maravilhas II. Considerando-se, ainda, as populações 

ribeirinhas e a presença das PCHs da AngloGold Ashanti a jusante, as quais podem 

potencializar a onda de cheia, e a população estipulada pelo IBGE, a barragem Maravilhas 

II foi classificada na faixa “101 a 5.000 habitantes” quanto à população a jusante atingida. 
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c. Impactos Ambientais Diretos – Meio Físico  

A barragem Maravilhas II armazena água, rejeitos de minério de ferro e sólidos carreados 

pela erosão, de acordo com informações disponíveis no BDA, para o ano de 2018. O 

processo de beneficiamento envolve as seguintes etapas: britagem primária; 

peneiramento primário e britagem secundária; homogeneização; peneiramento 

secundário e rebritagem; jigagem; moagem; classificação e deslamagem; concentração 

magnética; flotação; espessamento e filtragem (Sete, 2012). De acordo com a ABNT 

NBR 10004/2004, esse resíduo é Classe II B – Inertes. Isso significa que, quando 

amostrados de forma representativa e submetidos a um contato dinâmico e estático com 

água destilada ou deionizada, à temperatura ambiente, esses resíduos não tiveram seus 

constituintes solubilizados a concentrações elevados em relação aos padrões de 

potabilidade da água, exceto pelo aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor (ABNT, 2004).  

A barragem Maravilhas II encontra-se implantada na bacia federal do rio São Francisco, 

e em âmbito estadual na bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. Está inserida na sub-bacia 

do Rio Peixe e envolve toda a bacia do córrego Sapecado ou Maravilhas, até a confluência 

com ribeirão Congonhas, afluente do ribeirão dos Marinhos e um dos principais 

tributários do Rio do Peixe (Carvalho et al., 2011).  

O rio do Peixe é ordem 5, tendo grandes possibilidades de ser atingido em caso de 

rompimento hipotético da barragem de rejeitos Maravilhas II, em razão do volume do seu 

reservatório. Além disso, em função da carga de rejeitos que o rio poderá receber em caso 

de rompimento, espera-se alteração do seu IQA, classificado como “bom”, em função do 

aumento do aporte de sedimentos que ocasionará consequentemente aumento da turbidez, 

cor, sabor, e elevação de elementos como ferro em sua composição. 

Em relação aos Impactos Diretos do Meio Físico, a barragem Maravilhas II foi 

classificada como “Significativo”.  

d. Impactos Ambientais Diretos – Meio Biótico 

A barragem Maravilhas II, em relação ao Meio Biótico, encontra-se em uma área 

considerada como “importância biológica especial”, inserida na Cadeia do Espinhaço. De 

acordo com informações do EIA, a área a jusante encontra-se alterada pelo uso da área e 
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atividade da mineração, além disso tem-se as áreas de pastagens, voçorocas e solos 

desnudos (Sete, 2012). 

Em relação a flora, quatro espécies apresentam algum risco de extinção. Na fauna, foi 

observado riqueza de espécies, com alto grau de endemismo na avifauna e mastofauna, 

cada uma com 1,27% e 12,2% do total de espécies com algum grau de ameaça de 

extinção. No caso dos mamíferos, cujo grau de endemismo e de espécies ameaçadas é 

maior, deve-se salientar o fato de que são indivíduos mais susceptíveis a serem atingidos 

que os da avifauna em função do deslocamento. Além disso, tratando-se de espécies 

endêmicas, é preciso considerar que as alterações no habitat podem ser cruciais para sua 

sobrevivência na região. A ictiofauna já se encontra comprometida em função dos 

assoreamentos e carreamentos de sedimentos e pelas alterações dos ambientes florestais 

(Sete, 2012). 

Finalmente, considerando-se que se trata de rejeitos inertes, de acordo com a classificação 

da NBR 10.004 (ABNT, 2004), a barragem Maravilhas II foi classificada como de 

“Médio Impacto” em relação aos impactos bióticos, conforme a Tabela 6.12. 

e. Impactos Diretos – Meio Socioeconômico 

Em relação aos impactos socioeconômicos, foi observado de acordo com as informações 

disponíveis por Sete (2012), que há PCHs ao longo da sub-bacia do rio do Peixe e o uso 

da água é principalmente referente ao consumo. O uso do solo é dividido entre atividades 

de silvicultura e ocupação humana, como é caso do condomínio Vale dos Pinhais. A 

Represa da Codorna, situada no córrego Ponte de Pedra tem como função a geração de 

energia.  Na área a jusante ao empreendimento há, ainda, a rodovia BR-356 e estradas 

vicinais.   

Nos condomínios situados na área diretamente afetada a infraestrutura é considera boa 

por parte dos moradores, com vias calçadas ou pavimentadas. No caso do Condomínio 

Estância Alpina a captação da água é realizada em três nascentes localizadas nos 

arredores. O saneamento básico é realizado na área diretamente afetada, e a ocupação 

local divide-se entre atividades terciárias, serviços e comércios de mercadoria, sendo a 

atividade mineradora um dos setores que mais empregam.  
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Dessa forma, em relação aos Impactos do Meio Socioeconômico, a barragem Maravilhas 

II é classificada como “Médio”.  

Para uma melhor visualização dos resultados obtidos para a classificação da barragem 

Maravilhas II, a Tabela 6.13 apresenta apenas as características definidas para a estrutura 

em análise, com os respectivos pesos de cada critério e subcritério. Posteriormente, foi 

utilizada a Equação 5.1 para obtenção do valor dos impactos decorrentes de um 

rompimento do reservatório. Esse valor também é observado na tabela abaixo, onde, 

posteriormente será realizado um comparativo entre todas as barragens em análise. 

Tabela 6.13 – Classificação dos impactos ambientais decorrentes de um rompimento hipotético da 

Barragem Maravilhas II. 

 

Em relação aos efeitos sinérgicos, que se referem aos impactos que podem potencializar 

ou minimizar os impactos decorrentes do rompimento da estrutura de contenção de 

rejeitos sem estarem necessariamente associados diretamente ao empreendimento, foi 

confirmada a complexidade em se mensurá-la qualitativamente, diferentemente dos 

impactos cumulativos. Para isso, sugere-se uma avaliação por cenários, em função de 

CRITÉRIOS SUBCRITÉRIOS 
Volume Total do Reservatório 

(m³) (Portaria DNPM nº 70.389, 

2017) 

3,68% 

5 
Muito Grande 

> = 50 milhões m³ 

População a Jusante Diretamente 

Afetada (hab.) - 47, 24% 
2 101 a 5.000 habitantes 

Impactos Ambientais Diretos – 

Meio Físico 

20,31% 
3 

Significativo 

Estrutura apresenta resíduos Classe II B – Inertes, 

segundo a NBR 10004 da ABNT. Ocorre alteração 

significativa do relevo e da paisagem, além da 

alteração da qualidade do solo e da água. Curso 

d’água é de ordem > = 3. 

Impactos Ambientais Diretos – 

Meio Biótico 

20,31% 
3 

Médio Impacto 

Há diversidade e riqueza de espécies, mas algumas 

apresentam algum risco de extinção. Perda de 

indivíduos da biota pela passagem do rejeito. Evasão 

temporária da fauna para áreas adjacentes. 

Impactos Ambientais Diretos – 

Meio Socioeconômico 

8,47% 
3 

Médio 

Instalações residenciais, agrícolas, comerciais e 

estudantis. Uso da água para consumo e atividades de 

pesca. Presença de rodovias, estradas ou ferrovias. 

Médio grau de empregabilidade na região. 

𝐼𝐴 =  ∑(𝐶𝑖.  𝑆𝑐𝑖) = 𝟐𝟔𝟎, 𝟏𝟓

𝑛

𝑖=1

 ≃ 𝟐𝟔𝟎 
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aspectos como: período de seca ou de chuva; presença de aviso prévio ou sem aviso 

prévio; período do dia (diurno ou noturno) em que ocorre o evento; e empreendimentos a 

jusante da barragem que podem ser afetados.  

Para a barragem Maravilhas II, espera-se que a lama tenha maior alcance se o rompimento 

ocorrer nos meses de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, em função da 

maior taxa de precipitação neste período do ano, que pode resultar em uma diluição da 

lama de rejeitos, viabilizando seu transporte. Sem aviso prévio de horas de antecedência, 

as populações que distam menos de 1 km da barragem (menos de 10 minutos até a 

chegada da lama) não possuem tempo hábil para se retirarem da área, aumentando o 

número de atingidos. 

Da mesma forma, o impacto pode ser maior ou menor em relação ao período do dia em 

que ocorrer. Durante a noite a maioria das pessoas encontram-se em suas residências e, 

eventualmente, estarão dormindo. Isto pode inviabilizar a atenção em relação ao aviso 

prévio ou, no caso de sua ausência, atrasar a disseminação da informação. Além disso, 

considerando-se a pequena distância entre os condomínios e Maravilhas II (menos de 1 

km em relação ao condomínio Vale dos Pinhais), o fator tempo é de crucial importância 

para a evacuação da área. 

Em relação aos empreendimentos a jusante, deve-se considerar a presença de PCHs da 

Anglogold Ashanti  e da Represa da Codorna –  cuja atividade principal é a geração de 

energia. Se atingida, ocorrerá danos a esses empreendimentos e interrupção de energia 

elétrica, impactando principalmente a economia local. Além disso, se o barramento das 

PCHs se romperem, aumentam as chances de ocorrer sobre-inundação aumentando o 

volume e alcance da onda.  

No caso do Rio do Peixe, de ordem 5, receber a carga de rejeitos da barragem Maravilhas 

II, haverá o aumento do alcance da lama, potencializando os impactos sob a ictiofauna, 

interferindo no consumo da água e aumentando o risco de impactar um importante rio da 

região, o Rio das Velhas. O impacto no Rio das Velhas influenciará na captação de água 

para consumo de milhares de pessoas, e ainda interromperá as atividades de pesca na 

região.  
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6.3.2 Barragem de Calcinados  

 

A classificação da Barragem de Calcinados, localizada em Nova Lima – MG, quanto a 

previsão de impactos em conformidade com os critérios e subcritérios da Tabela 6.12 

encontra-se descrito abaixo. 

a. Volume Total do Reservatório 

De acordo com os dados disponíveis no BDA, em 2018, o volume da barragem 

Calcinados é equivalente a 4.200.000 m³. De acordo com a Tabela 6.12, esse volume é 

classificado como Pequeno, isto é, no intervalo entre 500.000 a 5.000.000 m³. 

b. População a Jusante Diretamente Afetada 

A barragem de Calcinados está localizada no município de Nova Lima – MG, o qual, de 

acordo com informações disponíveis pelo IBGE, apresenta uma população estimada de 

93.577 pessoas em 2018, e densidade demográfica equivalente a 188,73 hab/km², 

conforme censo de 2010.  

Considerando como população a jusante diretamente afetada, a população que se encontra 

a uma distância de aproximadamente 10 km da estrutura de estudo, tem-se como o bairro 

mais vulnerável o bairro do Galo, o qual se divide em Galo Novo e Galo Velho. O bairro 

do Galo dista aproximadamente 2 km da Barragem de Calcinados e menos de 1 km da 

barragem de Cocuruto. O número de habitantes no bairro, estimado pela Golder 

Associates (2016a), é equivalente a 509 moradores. Esse valor pode aumentar nos 

períodos de horário de aula na Escola Municipal David Finlay (Escola do Galo) que 

atende crianças do Galo Velho e do município de Raposos. 

Vale ressaltar que alguns bairros de Nova Lima estão localizados à jusante do 

empreendimento e situados em cotas inferiores às do ponto de ruptura, conforme 

visualizado nas imagens de satélite disponíveis no Google Earth (2018). Além disso, há 

as populações ribeirinhas e a rodovia AMG-150. Desta forma, por contagem de 

residências situadas nos dez primeiros quilômetros a jusante da barragem, e considerando 

o número médio de 3 habitantes por domicílio, conforme estimativa realizada pela PNAD 

(IBGE, 2013), estima-se que aproximadamente 4.500 pessoas possam sentir diretamente 

os impactos oriundos da passagem do material deslocado. 
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Sendo assim, a barragem Calcinados foi classificada em relação a população a jusante 

diretamente afetada no intervalo entre “101 a 5.000 habitantes”.  

c. Impactos Ambientais Diretos – Meio Físico 

A barragem de Calcinados armazena rejeitos calcinados, o qual é gerado no processo 

metalúrgico de recuperação do ouro na Planta do Queiroz. De acordo com o BDA, em 

2018, entre as etapas que consistem o beneficiamento desse rejeito, tem-se como etapas 

do tratamento físico a britagem ou moagem, e o peneiramento. Posteriormente, é 

realizado o tratamento químico.  De acordo com a ABNT NBR 10004/2004, esse resíduo 

é Classe I – Perigosos.  

Conforme a ABNT NBR 10004/2004, são considerados resíduos perigosos aqueles que, 

em função das suas propriedades físicas, químicas ou infectocontagiosas podem 

apresentar risco à saúde pública, provocando mortalidade, incidência de doenças ou 

acentuando seus índices. Esses resíduos também oferecem risco ao meio ambiente, 

quando o resíduo for gerenciado de forma inadequada (ABNT, 2004).  

O curso d’água mais próximo da barragem de Calcinados é o Córrego Mina d’Água, que 

dista apenas 2 km da confluência com o rio das Velhas. Na porção próxima ao 

empreendimento, ambos os cursos d’água são Classe 2, sendo o Córrego Mina d’água de 

ordem 3 e o rio das Velhas de ordem superior, sendo o principal afluente do rio São 

Francisco e de extensa área de drenagem. 

Próximo à área do empreendimento, no rio das Velhas, está implantada a Estação de 

Tratamento de Água Bela Fama (COPASA), responsável pelo abastecimento de água 

potável em importantes municípios do estado. O rompimento da barragem de Calcinados, 

alterará a qualidade da água do rio das Velhas substancialmente, provocando 

contaminação por metais pesados como arsênio e aumento da turbidez, cor e demais 

parâmetros.  Em relação aos Impactos Diretos do Meio Físico, a barragem de Calcinados 

foi classificada como “Muito Significativo Agravado”.   

d. Impactos Ambientais Diretos – Meio Biótico 

A área onde se encontra a barragem de Calcinados se encontra no corredor do Espinhaço, 

região de grande diversidade e riqueza florística, com elevado grau de endemismo. Dentre 

as unidades de conservação de proteção integral existentes no município de Nova Lima – 
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MG, destaca-se a jusante da barragem de Calcinados, o Parque Nacional Serra da 

Gandarela, que também pertence a Raposos.  

De acordo com o EIA para a ampliação do sistema de disposição de rejeitos Calcinados, 

a flora da região concentra um total de 377 espécies, sendo que quatro delas se encontram 

ameaçadas de extinção. Parte da área é ocupada por reflorestamento de eucalipto, 

barragens e atividade antrópica (Golder Associates, 2016a).  

Em relação a fauna, de acordo com o EIA realizado pela Golder Associates (2016a), há 

grande riqueza de espécies, grau considerável de endemismo na avifauna e mastofauna, 

e elevado na herpetofauna (caso dos anfíbios). 2% das espécies da avifauna apresentaram 

alta sensibilidade a atividade antrópica, dependendo de ambientes específicos para 

sobreviver. Estas espécies dificilmente se manteriam na região após uma alteração tão 

drástica no ambiente, como as oriundas de um rompimento de barragens de rejeitos 

auríferos. 

Tratando-se da ictiofauna, aproximadamente 36% do total das espécies encontradas são 

indicadoras de qualidade ambiental. Foi observada a presença de espécies com 

comportamento reofílico, isto é, espécies sensíveis a alterações significativas na 

velocidade do curso d’água, podendo levar a uma baixa abundância de espécies ou até 

mesmo ao desaparecimento local destas caso ocorram alterações nesse sentido (Golder 

Associates, 2016a).  

É importante salientar que em razão dos rejeitos serem perigosos, ocorrerá a 

contaminação do solo e da água. É previsível a contaminação e perda ao longo de toda a 

cadeia trófica, uma vez que a fauna terrestre depende dessa água para dessedentação. A 

ictiofauna, por sua vez, será uma das mais afetadas em função dos metais pesados e da 

redução de oxigênio dissolvido.  Em relação aos Impactos Diretos do Meio Biótico, a 

barragem de Calcinados foi classificada como “Alto Impacto Agravado”.   

e. Impactos Ambientais Diretos – Meio Socioeconômico 

Conforme consta nas informações no BDA, em 2018, e no EIA elaborado pela Golder 

Associates (2016a), na área a jusante da barragem de Calcinados há a presença de 

barragens, comércio, escola, estrada, ponte e residências. Desta forma, um rompimento 

da barragem de Calcinados, poderá causar não somente a perda de vidas humanas, mas 

destruirá a infraestrutura do lugar, alterando a economia e qualidade de vida dos 
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sobreviventes. Além disso, a presença da barragem de Cocuruto é um fator que pode 

aumentar o impacto sobre o meio, aumentando a carga de rejeito através do seu 

galgamento.  

No Rio das Velhas, localizado a jusante do empreendimento, tem-se a presença da 

Estação de Tratamento de Água Bela Fama (COPASA), responsável pelo abastecimento 

da capital do estado e outros municípios. Além disso, em razão da alteração da água pela 

contaminação com um rejeito perigoso, essa água se tornará imprópria para consumo, 

impossibilitando o abastecimento em centenas de residências. Atividades como pesca 

também serão afetadas pela contaminação e mortandade de peixes.  

Em relação aos Impactos Diretos do Meio Socioeconômico, a barragem de Calcinados 

foi classificada como “Alto”. Para uma melhor visualização dos resultados obtidos para 

a classificação da barragem, a Tabela 6.14 apresenta o resumo e o valor calculado para 

os impactos a partir dos pesos dos critérios e subcritérios correspondentes. 

Tabela 6.14 – Classificação dos impactos ambientais decorrentes de um rompimento hipotético da 

Barragem de Calcinados. 

CRITÉRIOS SUBCRITÉRIOS 

Volume Total do Reservatório (m³) 

(Portaria DNPM nº 70.389, 2017) 

3,68% 
1 

Pequeno 

< = 500 mil m³ 

População a Jusante Diretamente 

Afetada (hab.) - 47, 24% 
2 101 a 5.000 habitantes 

Impactos Ambientais Diretos – Meio 

Físico 

20,31% 
5 

Muito Significativo Agravado 

Resíduos Classe I - Perigosos, segundo a ABNT 

NBR 10004. Ocorre total descaracterização do 

relevo e da paisagem e/ou significativo aumento 

da turbidez e contaminação da água por metais 

pesados. Curso d’água próximo é de ordem > 3. 

Impactos Ambientais Diretos – Meio 

Biótico 

20,31% 
5 

Alto Impacto Agravado 

Há áreas de relevância ambiental ou protegidas 

por lei. Perda de hábitat para a flora e fauna 

levando à evasão permanente de indivíduos, 

contaminação da cadeia trófica, e perda de 

espécies. 

Impactos Ambientais Diretos – Meio 

Socioeconômico 

8,47% 
4 

Alto 

Presença de instalações residenciais, agrícolas, 

comerciais e estudantis. Distribuição de água 

para consumo e atividades de pesca. Presença de 

indústrias, hospitais ou barragens. Alto grau de 

empregabilidade local. 

𝐼𝐴 =  ∑(𝐶𝑖 .  𝑆𝑐𝑖) = 𝟑𝟑𝟓, 𝟏𝟒

𝑛

𝑖=1

 ≃ 𝟑𝟑𝟓 
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Tratando-se do efeito sinérgico, vale considerar que os impactos do rompimento da 

barragem de Calcinados está também associado a outros dois empreendimentos: a 

barragem de Cocuruto e a Estação de Tratamento de Água Bela Fama (COPASA), a qual 

garante a captação de água para Belo Horizonte, Nova Lima, Raposos e outros 

municípios. 

Os impactos da onda gerada pela ruptura de Calcinados poderão ser potencializados ou 

minimizados de acordo com a forma como Cocuruto se comportará na passagem do 

rejeito por ela. Considerando-se que as atividades em Cocuruto foram encerradas há 

algum tempo e o material armazenado está bem sedimentado, há a possibilidade de que 

pouco material seja liberado por ela. Outro fator envolvido estão direcionados para as 

ações realizadas por parte da Estação de Tratamento de Água Bela Fama em caso de 

contaminação das águas do Rio das Velhas, para garantir o abastecimento de água para 

inúmeros mineiros.  

O pior cenário para a barragem de Calcinados, conforme considerado para a classificação, 

se dá no período entre novembro a abril, que são os meses de maiores índices de 

precipitação. Nesse cenário o aviso prévio da sirene não ocorre, impossibilitando ações 

para evacuação da população a jusante, principalmente no período da noite.  

6.3.3. Barragem do Doutor 

A classificação da Barragem do Doutor, localizada no distrito de Antônio Pereira, 

pertencente ao município de Ouro Preto – MG, quanto a previsão de impactos em 

conformidade com os critérios e subcritérios da Tabela 6.12 encontra-se descrito abaixo. 

a. Volume Total do Reservatório 

De acordo com os dados disponíveis no BDA, em 2018, o volume da barragem do Doutor 

é equivalente a 45.854.592,30 m³. De acordo com a Tabela 6.12, esse volume é 

classificado como Grande, isto é, entre 25 milhões m³ a 50 milhões m³. 

b. População a Jusante Diretamente Afetada 

O distrito de Antônio Pereira, localizado em Ouro Preto – MG, dista aproximadamente 2 

km da barragem do Doutor. De acordo com o Censo Demográfico realizado pelo IBGE 
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em 2010, a população estimada para Antônio Pereira é equivalente a 4.480 habitantes. 

Vale ressaltar que, em caso de rompimento, nem todo o distrito será diretamente atingido 

pelo material deslocado. Entretanto, considerando o pior cenário possível, toda a 

população foi estimada para a classificação de acordo com os critérios estabelecidos na 

Tabela 6.12, uma vez que, os reflexos dos impactos decorrentes de um rompimento se 

estenderão para todos os habitantes, seja pela interrupção de serviços básicos, como pelos 

danos psicológicos, culturais e econômicos. 

Sendo assim, a barragem do Doutor foi classificada em relação a população a jusante 

diretamente afetada no intervalo entre “101 a 5.000 habitantes”.  

c. Impactos Ambientais Diretos – Meio Físico 

A barragem do Doutor é um empreendimento da Vale S.A., responsável pelo 

armazenamento dos rejeitos e lamas oriundos do beneficiamento de minério de ferro.  

De acordo com as informações disponíveis no BDA em 2018 para a barragem do Doutor, 

o rejeito armazenado é classificado de acordo com a ABNT NBR 10004/2004 como 

Classe II A – Não Inertes (ABNT, 2004). 

São considerados rejeitos não inertes aqueles que podem possuir propriedades como 

biodegradabilidade ou solubilidade em água (ABNT, 2004). O rejeito armazenado na 

barragem do Doutor passa pelas seguintes etapas de beneficiamento, conforme dados do 

BDA: britagem ou moagem, lavagem, peneiramento, flotação, separação magnética, 

filtragem e espessador.  

A barragem do Doutor está localizada, em âmbito federal, na bacia do Rio Doce. Em 

âmbito estadual, a barragem do Doutor está implantada no rio Piranga, sub-bacia do rio 

Gualaxo do Norte, e o curso d’água mais próximo é o seu afluente, o córrego Natividade. 

É importante destacar que tanto o rio Doce quanto o rio Gualaxo do Norte foram 

severamente impactados em 2015, pelo rompimento da barragem de Fundão.  

Através destas informações e, considerando os impactos anteriores sofridos pela bacia em 

que o empreendimento está inserido, pode-se dizer que a barragem do Doutor, em relação 

aos impactos do meio físico, é classificada na frequência “Muito Significativo”.   
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d. Impactos Ambientais Diretos – Meio Biótico 

A barragem do Doutor encontra-se próxima a uma área que foi completamente alterada 

pela mineração. A bacia em que está inserida ainda tem reflexos do rompimento da 

barragem de Fundão, em 05 de novembro de 2015. A ictiofauna da bacia do rio Doce foi 

severamente castigada, com uma alta mortandade de peixes.  

A bacia do rio Gualaxo do Norte encontra-se, quase que em sua totalidade, desmatada. 

Entretanto, ainda é possível observar bastante área verde na área ao entorno do distrito de 

Antônio Pereira (Fernandes K.N.,2017). 

A área próxima ao empreendimento compreende os campos rupestres, o qual é conhecido 

pela riqueza de espécies e alto grau de endemismo. A região ainda contém espécies raras 

e ameaçadas de extinção. A bacia abriga Unidades de Proteção Integral, de considerada 

importância, pois atuam como corredor ecológico para a fauna e flora nativas (Nicho 

Engenheiros Consultores Ltda, 2002). A partir destas informações e considerando o 

somatório dos impactos anteriores e o fato do rejeito ser classificado como “Não Inerte”, 

a barragem do Doutor foi classificada em relação ao meio biótico como sendo de “Alto 

Impacto”. 

e. Impactos Ambientais Diretos – Meio Socioeconômico 

Conforme dito anteriormente, o distrito de Antônio Pereira tem aproximadamente 4.480 

habitantes. De acordo com os dados disponíveis no BDA em 2018, o distrito conta com 

a presença de comércios e escola. Ainda há estruturas como ponte, barragem e estradas a 

jusante, destacando-se a rodovia MG-129.  Em razão da presença de grandes mineradoras 

ao longo da região, boa parte da economia local gira em torno desses empreendimentos. 

Como consequência do rompimento da barragem de Fundão, a paralisação de parte das 

atividades da Samarco, em Mariana – município vizinho de Antônio Pereira –, impactou 

diretamente a economia do lugar.  

Vale ressaltar que, caso o material deslocado por um rompimento da barragem do Doutor 

atinja o rio Doce, as populações ao longo da bacia poderão ter o abastecimento de água 

paralisado, além de comprometer ainda mais a qualidade da água de um rio já bastante 

impactado. 
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Em relação aos Impactos Diretos do Meio Socioeconômico, a barragem do Doutor foi 

classificada como “Alto”. Para uma melhor visualização dos resultados obtidos para a 

classificação da barragem do Doutor, a Tabela 6.15 apresenta o resumo e o valor 

calculado para os impactos a partir dos pesos dos critérios e subcritérios correspondentes. 

Tabela 6.15 – Classificação dos impactos ambientais decorrentes de um rompimento hipotético da 

Barragem de Doutor. 

 

Tratando-se dos efeitos sinérgicos, vale-se considerar que o pior cenário possível para 

essa ruptura seria nos meses de outubro a março, que na região correspondem aos maiores 

índices de precipitação. Em função da presença do distrito próximo à área da barragem, 

o aviso prévio realizado pelas sirenes e a existência de um bom plano de evacuação 

podem, por sua vez, minimizar os riscos da população. Em função da presença de 

estradas, o fluxo mais intenso na rodovia no momento do rompimento também pode ser 

fator determinante no número final de pessoas atingidas. Um fator potencializador dos 

CRITÉRIOS SUBCRITÉRIOS 
Volume Total do Reservatório 

(m³) (Portaria DNPM nº 70.389, 

2017) 

3,68% 

4 
Grande 

25 milhões a 50 milhões m³ 

População a Jusante Diretamente 

Afetada (hab.) - 47, 24% 
2 101 a 5.000 habitantes 

Impactos Ambientais Diretos – 

Meio Físico 

20,31% 
4 

Muito Significativo  

Resíduos Classe II A – Não Inertes, segundo a NBR 

10004 da ABNT. Ocorre descaracterização do relevo 

e da paisagem, alteração da qualidade do solo, e 

significativo aumento da turbidez da água. Curso 

d’água próximo é de ordem > = 3. 

Impactos Ambientais Diretos – 

Meio Biótico 

20,31% 
4 

Alto Impacto  

Há áreas de relevância ambiental ou protegidas por 

lei. Perda de hábitat para a flora e fauna levando à 

evasão permanente de indivíduos, e perda das 

espécies. 

Impactos Ambientais Diretos – 

Meio Socioeconômico 

8,47% 
4 

Alto 

Presença de instalações residenciais, agrícolas, 

comerciais e estudantis. Distribuição de água para 

consumo e atividades de pesca. Presença de 

indústrias, hospitais ou barragens. Alto grau de 

empregabilidade local.  

 𝐼𝐴 =  ∑ (𝐶𝑖.  𝑆𝑐𝑖) = 𝟑𝟎𝟓, 𝟓𝟔𝑛
𝑖=1  ≃ 𝟑𝟎𝟔 
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impactos é o alcance da lama de rejeito: caso atinja o rio Doce os danos podem ser tão 

grandes quanto aos da barragem de Fundão. 

6.3.4. Barragem Itabiruçu 

A classificação da Barragem do Itabiruçu, localizada no município de Itabira – MG, em 

conformidade com os critérios e subcritérios da Tabela 6.12 encontra-se descrito abaixo. 

a. Volume Total do Reservatório 

De acordo com os dados disponíveis no BDA, em 2018, o volume da barragem Itabiruçu 

é equivalente a 222.800.000,00 m³. De acordo com a Tabela 6.12, esse volume é 

classificado como Muito Grande, isto é, maior que 50 milhões m³. 

b. População a Jusante Diretamente Afetada 

A barragem de Itabiruçu, utilizada com a finalidade de receber os rejeitos oriundos da 

Mina de Conceição, está localizada no município de Itabira – MG. 

Em estudo realizado por Cecílio Jr. et al., (2018) a respeito da gestão de risco geotécnico 

da barragem de rejeito de Itabiruçu, os autores analisaram através da simulação da onda 

de cheia o potencial de danos relacionados a inundação decorrente de uma eventual 

ruptura da estrutura. Segundo a análise realizada por eles, a mancha atingiria 155 km a 

jusante da barragem, ao longo do rio Doce. Conforme os autores, a inundação seria mais 

agressiva nos 50 km iniciais ao longo do Rio do Peixe até a confluência com o Rio 

Piracicaba, passando por Itabira e Nova Era, com maior adensamento de moradias e 

infraestrutura urbana. 

Lembrando-se que está sendo considerado o cenário de consequências mais drásticas para 

a classificação é esperado que, principalmente nos 10 km quilômetros iniciais, uma 

quantidade significativa de pessoas possam ser atingidas diretamente pela ruptura do 

reservatório.  

Deve-se lembrar que, de acordo com os dados fornecidos no BDA em 2018, a barragem 

de Itabiruçu possui um elevado volume do reservatório (acima de 200 milhões m³) e há 

alta densidade populacional e de infraestrutura na área a jusante, incluindo a rodovia MG-
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129 e a barragem de Santana, que no pior caso poderá aumentar o volume de rejeito 

deslocado.  Desse modo, analisando-se a região através de imagens de satélite e 

considerando-se o aumento do nível do rio pela carga recebida de rejeito, é estima-se que 

a barragem Itabiruçu esteja enquadrada em relação a população a jusante diretamente 

afetada, no intervalo de “5.001 a 10.000 habitantes”.  

c. Impactos Ambientais Direto – Meio Físico 

Conforme citado no Capítulo 4, a barragem de Itabiruçu armazena os rejeitos oriundos 

do processo de beneficiamento de minério de ferro da Mina de Conceição, com acúmulo 

de água para utilização nos processos minerários. De acordo com as informações 

submetidas ao BDA, e coletadas em 2018, as principais etapas do processo de 

beneficiamento são: britagem ou moagem, peneiramento e flotação. De acordo com a 

ABNT NBR 10004/2004, o rejeito é classificado como Classe II A – Não Inertes. Como 

informado anteriormente para a barragem de Doutor, esse tipo de resíduo pode possuir 

propriedades como biodegradabilidade ou solubilidade em água (ABNT, 2004). 

Em âmbito federal, a barragem Itabiruçu está situada na bacia hidrográfica do Rio Doce. 

Em âmbito estadual, a estrutura de contenção de rejeitos encontra-se localizada na bacia 

hidrográfica do Rio Piracicaba, sub-bacia do Rio do Peixe. O rio do Peixe é Classe 2 nos 

trechos das nascentes até a barragem de Itabiruçu, e sua ordem é 5. O trecho próximo ao 

empreendimento já sofreu alterações na mata ciliar, não apenas em função da mineração, 

mas também em função da ocupação urbana e áreas de silvicultura. 

Em caso de rompimento da barragem de Itabiruçu, é inevitável que o rio do Peixe não 

seja atingido. Isso causaria baixa na qualidade da água, aumentando o aporte de 

sedimentos ao longo do rio, alterando aspectos como os níveis de elementos como ferro, 

manganês e sílica, e em aspectos como turbidez e cor.   

Considerando-se a ordem elevada do rio do Peixe e o volume de rejeito armazenado pela 

barragem do Itabiruçu, é esperado que ao receber a onda de rejeitos, ocorra significativo 

aumento do nível do rio, aumentando a inundação e diluindo ainda mais a lama em função 

do volume de água no rio, em especial considerando-se o evento em período chuvoso. 

Além disso, considerando-se a simulação de rompimento da barragem realizada por  
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Cecílio Jr. et al., (2018) e a extensão prevista para a mancha, há grande possibilidade de 

que o Rio Piracicaba possa ser impactado.  

Em relação a Tabela 6.12, a barragem de Itabiruçu o impacto ao meio físico foi 

classificada como “Muito Significativo”. 

d. Impactos Ambientais Direto – Meio Biótico  

A barragem Itabiruçu está localizada em trecho de Mata Atlântica, compreendida entre a 

Floresta Estacional Semidecidual e os Campos Rupestres, o qual, como citado para outras 

barragens anteriormente, é caracterizado pela biodiversidade e alto grau de endemismo. 

Itabira, cidade onde está localizada a barragem em análise, conta com diversas unidades 

de conservação. A uma distância de 3 km, tem-se a APA Piracicaba e a RPPN Itabiruçu. 

De acordo com as informações obtidas no EIA, elaborado pela Total (2017), a avifauna 

da região é de importância biológica alta em função do alto número de espécies com 

algum grau de ameaça de extinção. A mastofauna, por sua vez, apresenta espécies 

resistentes a alterações do habitat, embora ainda assim tenha aproximadamente 14% do 

total das espécies encontradas na área sofrendo algum grau de ameaça de extinção. A 

herpetofauna conta com espécies endêmicas e a ictiofauna já está bastante comprometida, 

com metade das espécies de peixes em algum grau de extinção. 

Em relação aos impactos do meio físico, considerando que a área afetada já foi bastante 

alterada e a fauna e a flora já estão sob pressão – incluindo áreas de preservação próximas 

–, um caso de ruptura da barragem de Itabiruçu comprometeria ainda mais as 

comunidades bióticas. Dessa forma, a barragem de Itabiruçu foi classificada como “Alto 

Impacto”.  

e. Impactos Ambientais Direto – Meio Socioeconômico  

De acordo com a previsão realizada por Cecílio Jr. et al. (2018), a onda de lama dos 

rejeitos oriundos de uma ruptura hipotética da barragem Itabiruçu, atingiria as cidades de 

Itabira e Nova Era, com alto grau de adensamento de residências, benfeitorias e 

infraestrutura nos primeiros 50 km. Além disso, a jusante da barragem Itabiruçu, são 

encontradas outras estruturas relacionadas a atividade mineradora, como pilhas de 

deposição de rejeitos e a barragem Santana.  
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A economia da cidade de Itabira está voltada principalmente para a mineração, de forma 

que a ruptura afetaria diretamente a economia local, como aconteceu com a cidade de 

Mariana com a paralisação das atividades da Samarco, após o rompimento da barragem 

de Fundão. Além disso, o impacto sobre os rios do Peixe e o Rio Piracicaba, afetaria 

diretamente as pessoas que dependem de atividades de pesca, interrompendo também o 

abastecimento de água em função da alteração da qualidade das águas.  

Tratando-se dos impactos no meio socioeconômico decorrentes de uma eventual ruptura 

da barragem Itabiruçu, ele foi classificado como “Muito Alto”. A Tabela 6.16 apresenta 

a classificação dos impactos para a barragem de Itabiruçu. 

Tabela 6.16 – Classificação dos impactos ambientais decorrentes de um rompimento hipotético da 

Barragem Itabiruçu. 

Analisando o efeito sinérgico dos impactos na barragem de Itabiruçu, deve-se considerar os 

diferentes cenários possíveis. O que apresenta menor índice de consequências é aquele onde o 

rompimento ocorre no período seco, o qual na região acontece entre abril a setembro. 

Nesse cenário, ocorre o aviso prévio do risco de ruptura, dando tempo para evacuação da 

CRITÉRIOS SUBCRITÉRIOS 
Volume Total do Reservatório 

(m³) (Portaria DNPM nº 70.389, 

2017) 

3,68% 

5 
Muito Grande 

> = 50 milhões m³ 

População a Jusante Diretamente 

Afetada (hab.) - 47, 24% 
3 5.001 a 10.000 habitantes 

Impactos Ambientais Diretos – 

Meio Físico 

20,31% 
4 

Muito Significativo 

Resíduos Classe II A – Não Inertes, segundo a NBR 

10004 da ABNT. Ocorre descaracterização do relevo 

e da paisagem, alteração da qualidade do solo, e 

significativo aumento da turbidez da água. Curso 

d’água próximo é de ordem > = 3 

Impactos Ambientais Diretos – 

Meio Biótico 

20,31% 
4 

Alto Impacto 

Há áreas de relevância ambiental ou protegidas por 

lei. Perda de hábitat para a flora e fauna levando à 

evasão permanente de indivíduos, e perda das 

espécies. 

Impactos Ambientais Diretos – 

Meio Socioeconômico 

8,47% 
5 

Muito Alto 

Elevada concentração de residências e instalações 

comerciais, estudantis e industriais. Captação de água 

no curso d’água próximo. Presença hospitais, 

barragens e mina operante. Trânsito intenso em 

rodovias, ferrovias e estradas.  Maioria dos habitantes 

trabalham na cidade local 

𝐼𝐴 =  ∑(𝐶𝑖.  𝑆𝑐𝑖) = 𝟑𝟔𝟒, 𝟗𝟓

𝑛

𝑖=1

 ≃ 𝟑𝟔𝟓 
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cidade e minimizando, dessa forma, os riscos de perdas de vidas humanas. O período 

diurno também se mostra mais favorável, pois a disseminação da informação ocorre de 

forma mais rápida. 

No caso da ruptura ocorrer em período seco e não houver aviso prévio, o impacto no 

número de pessoas atingidas se torna maior que o caso anterior. Entretanto, se o momento 

do impacto for diurno, esse valor ainda pode ser reduzido com a propagação da 

informação em tempo hábil para os que se encontram mais distantes, quando comparado 

ao mesmo cenário em período noturno.   

O cenário mais crítico se dá no mês de dezembro, onde a região registra os maiores índices 

de precipitação. A cheia dos rios potencializaria a onda de inundação e a extensão da 

mancha poderia ser maior. O funcionamento da sirene é indispensável para redução do 

número de pessoas atingidas diretamente pela lama.  

Vale lembrar que, se atingidas as estruturas como pilhas de deposição de rejeitos e as 

barragens a jusante, os impactos são potencializados. Lambertini e Oberdiek (2015) 

alertam para o caso de ocorrência de um perigoso processo erosivo em caso de atingir o 

dique da bacia de retenção da pilha denominada Canga. Se a ruptura ocorresse na 

barragem de Santana, a jusante da barragem Itabiruçu, a última se manteria intacta e o 

volume de rejeitos liberado seria significativamente menor, diminuindo o alcance e 

número de pessoas atingidas. 

6.3.5. Barragem Casa de Pedra 

A classificação da Barragem Casa de Pedra, localizada no município de Congonhas – 

MG, quanto a previsão de impactos em conformidade com os critérios e subcritérios da 

Tabela 6.12 encontra-se descrito abaixo. 

a. Volume Total do Reservatório 

De acordo com os dados disponíveis no BDA, em 2018, o volume da barragem Casa de 

Pedra é equivalente a 65.000.000,00 m³. De acordo com a Tabela 6.12, esse volume é 

classificado como Muito Grande, isto é, maior que 50 milhões m³. 

 



172 

 

b. População a Jusante Diretamente Afetada 

A barragem Casa de Pedra encontra-se localizada em Congonhas – MG, cuja população 

estimada para 2018 é equivalente a 54.196 pessoas de acordo com o IBGE, e sua 

densidade demográfica é de 159,57 hab/km², conforme censo de 2010.  

Para avaliação da população a jusante diretamente afetada em caso de ruptura da 

barragem Casa de Pedra, foram coletados dados do trabalho realizado por Pereira (2009) 

em parceria com o NUGEO/UFOP e a CSN, proprietária e responsável pela estrutura em 

análise. Dentre outros objetivos, a pesquisa de Pereira (2009) visou a elaboração de um 

plano de ação emergencial (PAE) para a barragem Casa de Pedra. Vale ressaltar que, 

embora o trabalho tenha sido elaborado para um volume de armazenamento menor, o 

caminho percorrido pela lama tenderia a ser o mesmo, embora com maior extensão em 

razão do incremento na onda de cheia. 

Através da simulação de eventual ruptura, Pereira (2009) avaliou que a onda de inundação 

se propagaria a uma grande extensão ao longo do vale no Córrego Casa de Pedra, no rio 

Maranhão e no Rio Paraopeba, sendo que após aproximadamente seis horas da ruptura, a 

25 km do local do evento, a onda de inundação estaria a uma altura de aproximadamente 

9 metros.  

Foi estimado, para 2009, que a onda atingiria as propriedades e populações ribeirinhas 

nas cidades de Congonhas e Jeceaba, totalizando aproximadamente 10.000 pessoas 

(Pereira, 2009). Considerando que o volume de rejeito do reservatório e a população de 

Congonhas e Jeceaba sofreram um aumento desde o ano de realização do estudo até 2018, 

pode-se dizer que esse valor já é superior ao de 10.000 atingidos, enquadrando-se melhor 

no intervalo entre 10.001 a 20.000 habitantes, conforme a Tabela 6.12.  

c. Impactos Ambientais Diretos – Meio Físico 

A barragem Casa de Pedra compõe a Mineração Casa de Pedra, armazenando os rejeitos 

oriundos do beneficiamento de minério de ferro, e dando aporte as barragens B3, B4, B5 

e B6.  

De acordo com os dados coletados no BDA, em 2018, o rejeito é classificado como Classe 

II B – Inertes, em conformidade com a ABNT NBR 10004/2004. Conforme citado 
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anteriormente, resíduos inertes não apresentam constituintes que se solubilizam a 

concentrações superiores aos padrões de potabilidade da água, exceto por aspecto, cor, 

turbidez, dureza e sabor (ABNT, 2004). Esses rejeitos possibilitam um impacto menor 

quando comparados aos rejeitos não-inertes e, principalmente, aos perigosos. 

Em âmbito federal, a barragem Casa de Pedra está implantada na bacia do Rio São 

Francisco, enquanto que em nível estadual, está inserida na bacia do rio Paraopeba, com 

área de 13.643 km². O curso d’água mais próximo é o Córrego Casa de Pedra, que desagua 

no Rio Maranhão. De acordo com o estudo realizado por Pereira (2009), em caso de 

ruptura, a onda de lama deverá se propagar por uma grande extensão ao longo do vale no 

Córrego Casa de Pedra, no Rio Maranhão e no Rio Paraopeba.  

A título de exemplo, em impacto com resíduo semelhante, após rompimento da barragem 

de Fundão, houve assoreamento e alterações físico-químicas na qualidade da água, com 

aumento do teor de ferro, manganês e sílica ao longo do rio Doce e rio Gualaxo do Norte 

(Freitas et al., 2016). Impactos semelhantes são esperados para os cursos d’água próximas 

a barragem da Casa de Pedra, em cenário semelhante. Além disso, a passagem da onda 

de lama acarreta a destruição da mata ciliar, importante para a preservação dos rios. 

O rio Maranhão é enquadrado como Classe 2, já tendo sido diagnosticado que este 

apresenta teores de manganês, óleos e graxas, ferro, DBO, fenóis e oxigênio dissolvido 

em desconformidade com a legislação (Cabral, 2013). Em caso de ruptura, essa situação 

será potencializada, piorando a qualidade da água.  

Em termos de impacto ambiental no meio físico, a barragem Casa de Pedra foi 

classificada como “Significativa”.  

d. Impactos Ambientais Diretos – Meio Biótico 

A barragem Casa de Pedra está situada na Serra do Espinhaço, na Floresta Estacional 

Semidecidual. A área já se encontra bastante alterada, pela ocupação urbana e as 

atividades mineradoras e agropecuária. O impacto sobre os cursos d’água e a alteração 

físico-química de suas propriedades podem interferir em toda a cadeia trófica, uma vez 

que, tanto a fauna aquática quanto a fauna terrestre dependem desse bem, seja para habitat 

ou para consumo. 
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Conforme as informações obtidas nos EIAs elaborados pela CSN (2010) e Spelayon 

Consultoria (2010), a respeito da composição florística e faunística da região, o 

levantamento da flora indicou biodiversidade, com mais de 134 espécies. Tratando-se da 

fauna, a avifauna e mastofauna apresentaram presença de espécies com algum grau de 

ameaça de extinção. A avifauna, entretanto, mostrou grande riqueza de espécies. Não 

foram registradas a presença de qualquer tipo de espécie aquática nos termos amostrados, 

ao redor da barragem Casa de Pedra – tal fato pode estar associado as alterações em alguns 

parâmetros que foram verificadas no Rio Maranhão, conforme citado anteriormente.  

Apesar do rejeito não ser classificado como perigoso, vale ressaltar que a redução da 

qualidade do solo em relação a germinação fica prejudicada, pois a sedimentação do 

rejeito após a passagem da onda compromete a infiltração da água e o nível de matéria 

orgânica necessária para a microbiota (Freitas et al., 2016). 

De acordo com os dados coletados no BDA, em 2018, há ainda presença de áreas de 

preservação a jusante do empreendimento. Dessa forma, em relação aos impactos 

ambientais bióticos, a barragem Casa de Pedra foi classificada como “Alto Impacto”.  

e. Impactos Ambientais Diretos – Meio Socioeconômico 

De acordo com as informações coletadas no BDA, em 2018, as instalações presentes a 

jusante da barragem Casa de Pedra são: área de plantio, área de pastagem, comércios, 

escolas, estrada, hospital, ponte, residências e ferrovias. A presença destas instalações no 

caminho da lama, causará grandes prejuízos econômicos públicos, provocando danos a 

manutenção dos serviços municipais. 

Ao longo da extensão percorrida pela onda de rejeitos prevista por Pereira (2009), espera-

se impactos em serviços como distribuição de energia, tratamento de esgotos, saúde 

pública, transporte e educação. Considerando-se, ainda, a importância da mineração na 

cidade de Congonhas, pode-se prever um grande prejuízo local para o município com a 

interrupção de atividades em razão da ruptura do reservatório. Além disso, danos serão 

causados para a população que depende das atividades agrícolas e pecuárias, assim como 

para o setor comercial e industrial.  
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Em relação aos impactos ambientais socioeconômicos, considerando o grande número de 

pessoas atingidas não somente por perder suas residências e fontes de renda, mas também 

pela interrupção de serviços essenciais, a barragem Casa de Pedra está classificada como 

“Muito Alto”. A Tabela 6.17 apresenta a classificação dos impactos para a barragem de 

Itabiruçu. 

Tabela 6.17 – Classificação dos impactos ambientais decorrentes de um rompimento hipotético da 

Barragem Casa de Pedra. 

 

Tratando-se dos efeitos sinérgicos, o pior cenário considerado para eventual ruptura da 

barragem Casa de Pedra se dá em janeiro, que é o mês de maior índice de precipitação na 

região. Considerando-se a situação de consequências mais drásticas, isto envolve a 

ausência de aviso prévio de ruptura e período noturno. A ocorrência de funcionamento da 

sirene com antecedência, fornece tempo para que a população a jusante seja retirada da 

área, diminuindo os riscos de perdas de vidas humanas. 

CRITÉRIOS SUBCRITÉRIOS 
Volume Total do Reservatório 

(m³) (Portaria DNPM nº 70.389, 

2017) 

3,68% 

5 
Muito Grande 

> = 50 milhões m³ 

População a Jusante Diretamente 

Afetada (hab.) - 47, 24% 
4 10.001 a 20.000 habitantes 

Impactos Ambientais Diretos – 

Meio Físico 

20,31% 
3 

Significativo 

Estrutura apresenta resíduos Classe II B – Inertes, 

segundo a NBR 10004 da ABNT. Ocorre alteração 

significativa do relevo e da paisagem, além da 

alteração da qualidade do solo e da água. Curso 

d’água é de ordem > = 3. 

Impactos Ambientais Diretos – 

Meio Biótico 

20,31% 
4 

Alto Impacto 

Há áreas de relevância ambiental ou protegidas por 

lei. Perda de hábitat para a flora e fauna levando à 

evasão permanente de indivíduos, e perda das 

espécies. 

Impactos Ambientais Diretos – 

Meio Socioeconômico 

8,47% 
5 

Muito Alto 

Elevada concentração de residências e instalações 

comerciais, estudantis e industriais. Captação de água 

no curso d’água próximo. Presença hospitais, 

barragens e mina operante. Trânsito intenso em 

rodovias, ferrovias e estradas.  Maioria dos habitantes 

trabalham na cidade local. 

𝐼𝐴 =  ∑(𝐶𝑖.  𝑆𝑐𝑖) = 𝟑𝟗𝟏, 𝟖𝟖

𝑛

𝑖=1

 ≃ 𝟑𝟗𝟐 
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As consequências de uma ruptura da barragem Casa de Pedra seriam menores em caso de 

ocorrência em período de seca, isto é, entre abril e setembro, sendo junho é o mês com 

menor índice de precipitação. Os impactos seriam também minimizados com o 

funcionamento correto das sirenes e se a ruptura ocorrer no período diurno. A forma da 

ruptura também está relacionada com o dano, uma vez que influencia no volume do rejeito 

liberado e na formação da onda de cheia. 

Em relação às interações com outros empreendimentos, Pereira (2005) destaca que a 

ponte ferroviária e a plataforma da Via Permanente Ferroviária, situada a 1,65km a 

jusante da barragem, podem ser consideradas como zonas de amortecimento, pois estas 

estruturas são anteparos que diminuem a dinâmica da onda. Por outro lado, o autor 

esclarece que a presença da Usina Hidrelétrica (UHE) do Salto de Paraopeba, de 

propriedade da CEMIG, há 30 km da barragem Casa de Pedra, pode provocar uma sobre-

inundação no caso de rompimento do barramento da usina, além da interrupção no 

fornecimento de energia elétrica.  

Além disso, pela análise da simulação de rompimento, Pereira (2005) constatou que a 

ruptura da barragem Casa de Pedra deve implicar, ao longo dos primeiros 30 km a jusante, 

na destruição de quatro pontes ferroviárias, duas pontes rodoviárias, danos na UHE de 

Salto do Paraopeba e destruição de aproximadamente 350 residências e perda de vidas 

das populações de Congonhas e Jeceaba.  

6.4. HIERARQUIZAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS  

Observando-se os valores obtidos para o Impacto Ambiental (IA) das cinco barragens em 

estudo através da metodologia proposta, pode-se concluir que apesar de serem tratadas de 

forma homogênea nas classificações adotadas atualmente, ao serem analisados critérios 

mais específicos, o potencial de impacto das barragens se apresenta de forma 

heterogêneo.  

Diferentemente das classificações propostas nas legislações nacionais vigentes, como a 

DN COPAM nº 87/2005 (COPAM, 2005) e a Portaria DNPM nº 70.389/2017 (DNPM, 

2017)  cujas metodologias de hierarquização não são detalhadas, todos os critérios 

utilizados na classificação dos impactos propostos neste trabalho foram hierarquizados 
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através do método AHP. Isso possibilitou que cada critério tivesse um respectivo peso 

baseado em sua relevância e potencialização dos impactos.   

Na DN COPAM nº 87/2005 (COPAM, 2005), parâmetros como altura do maciço, volume 

do reservatório e concentração de instalações a jusante da barragem apresentam o mesmo 

peso. Já a ocupação humana a jusante apresenta valores elevados quando considerada 

inexistente ou eventual, porém tem o mesmo grau de importância do interesse ambiental 

a jusante da estrutura quando considerada “existente”. 

A Portaria DNPM nº 70.389/2017 (DNPM, 2017), elenca os maiores pesos para a 

ocupação humana a jusante e para o impacto ambiental, empatando aspectos como 

volume do reservatório e impactos socioeconômicos. Além disso, não há grandes 

especificações na definição de seus subcritérios, possibilitando um amplo intervalo e 

dando margem a várias interpretações, uma vez que não se sabe com precisão onde se 

localiza o limite entre o nível médio e o alto no que se refere aos impactos 

socioeconômicos, por exemplo.  

A hierarquização por AHP possibilitou reduzir a arbitrariedade implícita nessas 

legislações, tornando-a mais detalhada e condizente com a realidade. Através dela pode-

se verificar com mais clareza quais barragens serão responsáveis pelos maiores impactos 

em casos de ruptura. 

Dentre as barragens utilizadas para verificação da metodologia, a classificação com 

menor índice de IA foi a barragem Maravilhas II, com valor equivalente a 260. Dentre os 

critérios, pode-se observar que a menor concentração de residências, comércios e obras 

de infraestruturas nos primeiros quilômetros a jusante do barramento, foram significantes 

no valor final quando comparado às demais, uma vez que, o número de pessoas atingidas 

foi definido pelo AHP com maior peso que o volume do reservatório.  

O outro extremo, com maior pontuação de índice de IA, foi a barragem Casa de Pedra, 

contabilizando 392. Pode-se concluir que um eventual rompimento da barragem 

ocasionado por galgamento ou piping, permitiria uma onda de inundação de grande 

extensão, a qual somada a elevada concentração de residências, comércios, indústrias e 

obras de infraestrutura, garantem um alto número de pessoas atingidas diretamente pelo 

evento.  
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De fato, quando observado no BDA, a barragem Maravilhas II é classificada como “baixa 

concentração de instalações na área a jusante”, enquanto a barragem Casa de Pedra é 

classificada nesse mesmo critério como “alta”. Conclui-se que, apesar da barragem 

Maravilhas II possuir um volume consideravelmente maior que o reservatório da 

barragem Casa de Pedra, sua localização favorece um menor potencial de impacto. Além 

disso, a área a jusante da barragem Maravilhas II não possui APP, já sendo observada 

uma descaracterização da paisagem tanto em áreas campestres quanto florestais. 

A partir dos cinco valores obtidos para IA, foram determinadas as faixas de classificação 

de acordo com o valor da média aritmética, acrescido e subtraído do seu desvio padrão. 

Foram determinados 3 intervalos para avaliação dos impactos de rupturas de barragens 

consideradas de alto dano potencial: baixo, médio e alto. É importante ressaltar que, nesse 

caso, o intervalo “baixo” não significa a inexistência de impactos, mas que em relação a 

outras barragens de alto dano potencial as proporções desses impactos são menores.  

Para a realização da definição das faixas de classificação, foi realizada uma média 

aritmética entre os valores obtidos, somando-se e reduzindo-se o valor do seu desvio 

padrão amostral, de acordo com a Equação 5.2.O valor obtido para a média aritmética foi 

equivalente a 331,6 e o desvio padrão amostral (σ) foi igual a 51,4.  

A Tabela 6.18 apresenta as faixas de IA para as barragens consideradas de alto dano 

potencial. 

Tabela 6.18 – Faixas de classificação do índice de Impacto Ambiental para barragens consideradas de 

alto dano potencial. 

 

Impacto Ambiental Classificação 

IA < 280 Baixo 

280 ≤ IA < 383 Médio 

IA ≥ 383 Alto 

 

A Tabela 6.19 apresenta a classificação das barragens selecionadas de acordo com os 

valores de IA obtidos para cada uma delas. 
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Tabela 6.19 – Classificação das barragens selecionadas de acordo com o índice de impacto ambiental. 

Impacto Ambiental (IA) Barragem de Contenção de Rejeitos 

Baixo (IA <280) Maravilhas II (260) 

Médio (280 ≤ IA < 383) Doutor (306), Calcinados (335) e Itabiruçu (365) 

Alto (IA ≥ 383) Casa de Pedra (392) 

De acordo com a Tabela 6.19, foram classificadas com IA “médio” as barragens do 

Doutor, de Calcinados e Itabiruçu. Vale salientar que a barragem de Calcinados (335) 

pontuou valores maiores que a de Maravilhas (260) e Doutor (306), cujos volumes dos 

reservatórios são superiores ao dela. Calcinados ainda apresentou valor próximo ao da 

barragem de Itabiruçu (365) que, entre todas, apresenta o maior volume, além de alta 

concentração de residências e instalações a jusante. Isto se deve ao tipo de rejeito 

armazenado, pois a barragem de Calcinados armazena rejeitos auríferos, os quais são 

considerados Perigosos pela presença de metais pesados, que podem causar contaminação 

e grandes danos à saúde e a cadeia trófica. Este aspecto impulsionou altos valores nos 

impactos referentes aos meios físico e biótico. O maior valor correspondeu a barragem 

Casa de Pedra (392) em função, principalmente, da ocupação a humana a jusante, que 

corresponde ao município de Congonhas. 

Conforme observado, para uma avaliação de impactos mais precisa, é necessário 

considerar todos os aspectos envolvidos em sua análise: meio físico, biótico e 

socioeconômico. Além disso, percebe-se que quanto mais criteriosa e específica forem os 

subcritérios – como a definição da população a jusante por número de habitantes, por 

exemplo – mais facilmente pode-se notar a distinção entre os impactos causados por 

barragens com danos potenciais considerados, tecnicamente, iguais. 

 

6.5. CASO ESPECIAL: BARRAGEM DE FUNDÃO 

 

Em 5 de novembro de 2015, o rompimento do dique 1 da barragem de Fundão, localizada 

em Mariana – MG, provocou um acidente classificado como IV pela defesa civil, levando 

à óbito 19 pessoas e deixando centenas de desabrigados. Além disso, o extravasamento 

do rejeito ocasionou a destruição dos distritos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, 

tendo atingido, ainda, parte do município de Barra Longa. Entre os cursos d’água 
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impactados estão os rios Gualaxo do Norte, do Carmo e o Rio Doce, chegando até o 

estado do Espírito Santo, onde atingiu o Oceano Atlântico (FEAM, 2016).  

Neste item será realizada a classificação dos impactos da barragem de Fundão, 

considerando as características da estrutura e da região antecedentes ao rompimento. O 

objetivo é verificar os resultados obtidos a partir da metodologia aplicada, com os 

impactos reais pós rompimento, e com o que estava disponível pelas legislações vigentes 

a respeito da classificação de risco e dano potencial da barragem de Fundão antes do 

evento ocorrer. 

6.4.1. Contextualização da área da Barragem de Fundão 

A barragem de contenção de rejeitos de Fundão é propriedade da Samarco Mineradora 

S.A., e tem como objetivo principal reter os rejeitos oriundos do processo de concentração 

do minério de ferro do complexo minerador Germano-Alegria. É localizada na porção 

sudeste do Quadrilátero Ferrífero, no município de Mariana – MG, distando 150 km de 

Belo Horizonte. O acesso se dá pelas rodovias BR-040, em direção a cidade do Rio de 

Janeiro, até o trevo que leva às cidades de Ouro Preto e Mariana, deslocando-se mais 90 

km pela rodovia BR-356, até a sede de Mariana. Posteriormente, deve-se percorrer 30 km 

pela MG-129 até a portaria da barragem Germano, localizada à montante da barragem de 

Fundão (Sete, 2013). 

Em âmbito federal, a barragem de Fundão encontra-se localizada na bacia hidrográfica 

do Rio Doce. Em âmbito estadual, a estrutura está inserida na bacia hidrográfica do rio 

Piranga, sub-bacia do rio Gualaxo do Norte. O curso d’água a jusante das barragens de 

Fundão, Germano e Santarém é o córrego Santarém, afluente do rio Gualaxo do Norte, o 

qual desagua no rio do Carmo – afluente do rio Doce.  

Considerando-se a classificação da DN COPAM nº87/2005, a barragem de Fundão é 

Classe III. Antes do rompimento, seu risco era considerado baixo e seu dano potencial 

alto, configurando uma barragem de Classe C, de acordo com a Portaria DNPM 

nº416/2012 (Sete, 2013), a qual foi revogada pela Portaria DNPM º 70.389/2017. A 

Tabela 6.20 apresenta as características da barragem de Fundão, em termos de estrutura, 

armazenamento e características a jusante do reservatório, encontradas no BDA. 
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Tabela 6.20 – Características da barragem do Fundão de acordo com as informações extraídas do BDA, 

em 2018. 

 

 

A barragem de contenção de rejeitos de Fundão tem como método construtivo principal 

o de montante, o qual é considerado de menor confiabilidade que o método de jusante em 

função das desvantagens citadas no item 3.2.2.  De acordo com o relatório da FEAM, 

embora a previsão do volume final do reservatório corresponder a 91.800.000 m³ de 

rejeitos como descrito na Tabela 6.20, em 2015 seu reservatório armazenava 45.000.000 

m³ de rejeitos – valor que será considerado para a classificação dos impactos decorrentes 

do rompimento no mesmo ano (FEAM, 2016).  

A jusante da barragem de Fundão está implantada a barragem de Santarém que, de acordo 

com os dados extraídos do BDA, possui volume final do reservatório equivalente a 

6.700.000 m³ de água para recirculação de uso industrial e efluentes dos rejeitos 

armazenados das barragens de Germano e Fundão. A proximidade do subdistrito de Bento 

Rodrigues das barragens de Bento Rodrigues e Santarém, bem como a hidrografia da 

região, podem ser observas na Figura 6.20. 
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Figura 6.20 – Localização da barragem de Fundão, em Mariana – MG, e hidrografia da região.  
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6.4.2. Classificação dos Impactos Ambientais da Barragem de Fundão 

Para a classificação dos impactos decorrentes do rompimento da barragem de contenção 

de rejeitos de Fundão, localizada em Bento Rodrigues, subdistrito de Mariana – MG, foi 

necessário avaliar as características da região antes do rompimento, em conformidade 

com os critérios e subcritérios descritos na Tabela 6.12. O rompimento aconteceu no 

cenário de consequências drásticas: período chuvoso, sem alerta prévio; provocando o 

galgamento da barragem de Santarém, localizada a jusante de Fundão. A descrição desta 

classificação encontra-se descrita abaixo, para cada um dos parâmetros. 

a. Volume Total do Reservatório 

De acordo com os dados disponíveis no inventário de barragens da FEAM (2016), em 

2015 o volume da barragem de Fundão era equivalente a 45.000.000 m³. De acordo com 

a Tabela 6.12, esse volume é classificado como Grande. 

b. População a Jusante Diretamente Afetada 

Para a avaliação da população diretamente afetada pelo rompimento da barragem de 

Fundão, foram consideradas as localidades diretamente atingidas pela lama de rejeitos em 

2015. A presença da barragem de Santarém à jusante do empreendimento, levou a ruptura 

a consequências mais drásticas em função do galgamento dessa estrutura. Nesse caso, os 

rejeitos foram diluídos pela água armazenada em Santarém, ampliando seu alcance. 

O subdistrito de Bento Rodrigues faz parte do distrito de Santa Rita Durão, pertencente 

ao município de Mariana – MG. Está localizado há 5,5 km da barragem de Fundão, nas 

margens do córrego Santarém (Sete, 2013). De acordo com o IBAMA (2015), Bento 

Rodrigues possuía no ano de 2015, um total de 251 edificações. De acordo com estimativa 

realizada com a Associação Comunitária de Bento Rodrigues, em 2012, o subdistrito 

possuía uma população estimada em 620 habitantes. 

Às margens do rio Gualaxo do Norte estão localizados, ainda: Paracatu de Baixo, 

subdistrito de Mariana – MG; Camargos, distrito de Mariana – MG; Gesteira, distrito do 

município de Barra Longa – MG; e a sede do município de Barra Longa. Embora 

ultrapassem distâncias superiores a 10 km em relação ao ponto de ruptura, estas regiões 

foram atingidas diretamente pelo rompimento em função do alto nível de declividade do 
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rio Gualaxo do Norte, o qual apresenta desnível de 110 metros de altura em apenas 10 km 

de extensão (IBAMA, 2015).  

O subdistrito de Paracatu de Baixo possuía, em 2015, aproximadamente 140 famílias. De 

forma análoga, considerando-se o número de 3 pessoas por domicílio, conforme o IBGE 

(2013), a população estimada para o subdistrito é de aproximadamente 420 pessoas. O 

distrito de Mariana, por sua vez, de acordo com o IBAMA (2015) possuía 87 residências, 

podendo-se estimar uma população de, aproximadamente, 261 pessoas. 

O município de Barra Longa – MG, cuja sede e o distrito de Gesteira foram impactados 

pela lama, apresentam uma população estimada pelo IBGE, para o censo de 2010, 

equivalente a 6.143 pessoas. A população do município será diretamente impactada pelo 

rompimento, seja pela destruição de residências e comércios, como pelo impacto nos rios 

Gualaxo do Norte e do Carmo.  

Somando a população dos locais atingidos, estima-se que mais de sete mil pessoas foram 

impactadas diretamente pela passagem da lama de rejeitos, nos primeiros 100 km. Dessa 

forma, a barragem de Fundão foi classificada em relação a população a jusante 

diretamente afetada, no intervalo de “5.001 a 10.000 habitantes”. 

c. Impactos Ambientais Diretos – Meio Físico 

De acordo com as informações disponíveis no BDA a respeito da barragem de Fundão, o 

rejeito armazenado é classificado conforme a ABNT NBR 10004/2004 como Classe II B 

– Inertes (ABNT, 2004). De acordo com informações do IBAMA (2015), os rejeitos da 

mineração de ferro têm potencial para impactar o solo ao decorrer do tempo, provocando 

desestruturação química e alterando o pH, dificultando a recuperação e o 

desenvolvimento de espécies nativas. 

Como dito no item anterior, a barragem de Fundão está localizada em âmbito federal na 

bacia do rio Doce, em âmbito estadual na bacia hidrográfica do rio Piranga, sub-bacia do 

rio Gualaxo do Norte, cuja ordem é superior a 3. O córrego Santarém, curso d’água 

situado imediatamente a jusante da barragem de Fundão, atravessa o subdistrito de Bento 

Rodrigues e deságua na margem esquerda do rio Gualaxo do Norte, localizado a uma 

distância de 500 metros do empreendimento (Sete, 2013). Em Barra Longa, o rio Gualaxo 
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do Norte se une ao rio do Carmo. A sub-bacia do rio do Carmo tem uma extensão de 

2.270,7 km², dos quais fazem parte os 570,3 km² da sub-bacia do rio Gualaxo do Norte 

(IBAMA, 2015). A ordem e extensão dos rios, somados à cheia dos cursos d’água em 

função da recepção dos rejeitos e do período chuvoso, são fatores que favorecem a 

magnitude do impacto. 

De acordo com as análises realizadas no EIA para a Unificação e Alteamento das 

Barragens de Rejeito de Germano e Fundão – Complexo Minerador Germano-Alegria, 

em 2013, os cursos d’água inseridos nas áreas de influência do empreendimento 

apresentaram, na grande maioria das amostras, atendimento legal aos valores 

estabelecidos para parâmetros como coliformes termotolerantes, cor, DBO, ferro solúvel, 

nitratos, óleos e graxas, oxigênio dissolvido, pH e sólidos dissolvidos totais. Por outro 

lado, parâmetros como manganês, nitritos, sólidos suspensos totais e turbidez 

apresentaram-se acima dos limites ambientais (Sete, 2013). Isto confirma a ocorrência da 

redução da qualidade da água com a recepção do rejeito pelos rios, fato que é comprovado 

com as informações a respeito das concentrações dos parâmetros pós rompimento de 

Fundão, em 2015. 

Em relação aos Impactos Diretos do Meio Físico, a barragem de Fundão foi classificada 

como impacto “Significativo”.  

d. Impactos Ambientais Diretos – Meio Biótico 

A barragem de Fundão está situada no extremo sul da serra do Espinhaço, distando 

aproximadamente cerca de 3,37 km do limite da APA Sul RMBH. Encontra-se em uma 

zona de transição de dois hotspots brasileiros: a Mata Atlântica e o Cerrado. É uma área 

considerada de extrema diversidade biológica, embora também esteja bastante ameaçada. 

Parte da área próxima à barragem de Fundão encontra-se alterada pela atividade da 

mineração, com presença de minas, pilhas de rejeito, barragens e usinas de 

beneficiamento. É predominante na região as formações secundárias da exploração da 

Floresta Estacional Semidecidual, de modo que, mesmo antropizada e descaracterizada 

em relação a vegetação nativa, faz-se possível observar o caráter florestal da vegetação 

presente (Sete, 2013). Os dados referentes a fauna e flora da região, coletadas do EIA do 

empreendimento, estão resumidas na Tabela 6.21. 
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Tabela 6.21 – Diagnóstico da Avifauna, Herpetofauna, Mastofauna e Ictiofauna na área da barragem de 

Fundão.  

AVIFAUNA 

Espécies (nº) Famílias (nº) Endêmicas Uso do Habitat 

Sete, 2013 
231 57 34 

59% – Dependentes 

4% – Sensibilidade Alta 

HERPETOFAUNA 

ANFÍBIOS 

Espécies (nº) Famílias (nº) Grau de Ameaça a Extinção Sete, 2013 

IBAMA, 

2015 
28 7 - 

RÉPTEIS 

Espécies (nº) Famílias (nº) Grau de Ameaça a Extinção Sete, 2013 

 
4 3 25% – (Vulnerável) 

MASTOFAUNA 

Espécies (nº) Famílias (nº) Grau de Ameaça a Extinção 
Sete, 2013 

63 23 4,76% 

ICTIOFAUNA 

Espécies (nº) Famílias (nº) Grau de Ameaça a Extinção Endêmicas IBAMA, 

2015 80 - 13,75% 15% 

A região do empreendimento está, ainda, próxima de áreas de preservação permanente 

(APP), como informado no BDA (Tabela 6.20). Ciente de todas essas informações, a 

barragem de Fundão foi classificada em relação aos impactos no meio biótico como “Alto 

Impacto”. 

e. Impactos Ambientais Diretos – Meio Socioeconômico 

De acordo com o BDA, apesar de ter instalações como residências, áreas de plantio, áreas 

de pastagem, barragem, comércio, escola e ponte, na área a jusante da barragem de 

contenção de rejeitos de Fundão, a concentração de infraestrutura para este 

empreendimento foi considerada baixa. Entretanto, a menos de 10 km da barragem de 

Fundão estão instaladas a barragem de Santarém e o subdistrito de Bento Rodrigues, o 

que significava a permanência constante de pessoas na região. 

No tocante aos serviços que eram prestados em Bento Rodrigues, são relatados: uma 

Unidade Básica de Saúde, que contava com um agente comunitário de saúde e 

atendimento médico duas vezes por semana. A escola existente era nomeada Escola 

Municipal Bento Rodrigues, com funcionamento em tempo integral e atendimento para 

educação infantil e ensino fundamental nos anos iniciais e finais. Havia abastecimento de 
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água por parte da prefeitura em todo o subdistrito, coleta de lixo semanalmente e, quase 

todas as moradias estavam ligadas a uma rede geral de esgotamento sanitário construída 

pela prefeitura (Sete, 2013).  

A economia de Bento Rodrigues possuía como atividade básica a mineração, 

desenvolvida por empresas como a Vale S.A. e Samarco Mineração S.A, estando boa 

parte da mão de obra disponível ligadas direta ou indiretamente a essa atividade. O 

comércio era pouco diversificado, com pouca empregabilidade, sendo grande a 

dependência do município de Mariana (Sete, 2013). Nas localidades entre Paracatu de 

Baixo e Barra Longa a economia era voltada para pecuária e agricultura de subsistência 

(IBAMA, 2015). 

São impactos socioeconômicos do rompimento da barragem de Fundão: alteração da 

qualidade do solo e da água; destruição de residências, pontes, escolas e vias; redução 

e/ou eliminação da fonte de emprego e renda das pessoas localizadas na área a jusante; e 

interrupção de serviços públicos. Sendo assim, em relação aos impactos socioeconômicos 

a barragem de Fundão foi classificada como “Alto”. A Tabela 6.22 apresenta a 

classificação dos impactos para a barragem de Fundão. 

Tabela 6.22 – Classificação dos impactos ambientais decorrentes de um rompimento hipotético da 

Barragem de Fundão. 

 

CRITÉRIOS SUBCRITÉRIOS 
Volume Total do 

Reservatório (m³) 

3,68% 
4 Grande – 25 milhões a 50 milhões m³ 

População a Jusante 

Diretamente Afetada 

(hab.) - 47, 24% 
3 5.001 a 10.000 habitantes 

Impactos Ambientais 

Diretos – Meio Físico 

20,31% 
3 

Significativo – Estrutura apresenta resíduos Classe II B – 

Inertes, segundo a NBR 10004 da ABNT. Ocorre alteração 

significativa do relevo e da paisagem, além da alteração da 

qualidade do solo e da água. Curso d’água é de ordem > = 3. 

Impactos Ambientais 

Diretos – Meio Biótico 

20,31% 
4 

Alto Impacto – Há áreas de relevância ambiental ou 

protegidas por lei. Perda de hábitat para a flora e fauna levando 

à evasão permanente de indivíduos,  e perda das espécies. 

Impactos Ambientais 

Diretos – Meio 

Socioeconômico 

8,47% 

4 

Alto – Presença de instalações residenciais, agrícolas, 

comerciais e estudantis. Distribuição de água para consumo e 

atividades de pesca. Presença de indústrias, hospitais ou 

barragens. Alto grau de empregabilidade local.   

𝐼𝐴 =  ∑(𝐶𝑖.  𝑆𝑐𝑖) = 𝟑𝟑𝟐, 𝟒𝟗

𝑛

𝑖=1

 ≃ 𝟑𝟑𝟐 
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6.4.3. Considerações sobre o Índice de Impactos da Barragem de Fundão 

Através da comparação entre os resultados obtidos na Tabela 6.19 e o Índice de Impactos 

(IA) obtido para a barragem de Fundão, observou-se que o valor de IA para esta estrutura 

foi considerado “Médio”. A barragem de Fundão, cujo rompimento foi descrito como 

sendo o maior acidente ambiental do país pelo IBAMA (2015), teve seu valor de IA (332) 

maior que o de barragens como Maravilhas II (260) e Doutor (306). Por sua vez, esse 

valor ficou próximo ao da barragem de Calcinados (335) e abaixo dos IAs estimados para 

Itabiruçu (365) e Casa de Pedra (392). 

O resultado obtido comprova o potencial de impacto da barragem de Fundão, sendo seus 

impactos nos meios físico, biótico e socioeconômico classificados como significativos ou 

altos. Comparando-se com a legislação vigente, onde todas as estruturas analisadas são 

classificadas como alto dano potencial, a partir dessa análise foi possível diagnosticar que 

os impactos desses empreendimentos não possuem a mesma intensidade, embora sejam 

altamente significativos. O rompimento de Fundão é o maior desastre ambiental 

registrado no Brasil, entretanto, com a aplicação da metodologia, foi possível comprovar 

que existem estruturas no país – mais precisamente no QF – capazes de causar danos 

semelhantes ou ainda maiores, como é o caso de Itabiruçu e Casa de Pedra, cujas áreas a 

jusante possuem maior urbanização que a de Fundão. 

O estudo de caso da barragem de Fundão salienta a importância de uma classificação mais 

detalhada, que permita um melhor comparativo entre as estruturas, visando melhorias no 

gerenciamento e planejamento das ações emergenciais e de minimização de impactos em 

casos de rompimento. Como se sabe, acidentes com barragens de rejeitos tendem sempre 

a um alto dano potencial, mas isso não significa que os impactos ocorram na mesma 

intensidade para a maioria das estruturas, conforme é apresentado nas classificações 

atuais. Além disso, fica evidente a necessidade da atualização dessa classificação em 

determinados períodos de tempo, pois permite visualizar que a ampliação das barragens 

através das práticas de alteamentos, e a alteração da área a jusante, podem levar a uma 

completa modificação da previsão dos impactos e valor de IA.  Desse modo, a 

metodologia apresentada não tem caráter estático, mas dinâmico. 
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CAPÍTULO 7 

 
CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 
 

7.1. CONCLUSÕES 

O desenvolvimento desta pesquisa teve como principal objetivo desenvolver e aplicar 

conceitos e metodologias de hierarquização dos potenciais impactos decorrentes de 

acidentes com barragens de rejeito.  Uma nova classificação para previsão desses 

impactos fez-se possível através da aplicação dos princípios do Analytic Hierarchy 

Process (AHP).  

A tabela elaborada para classificação dos impactos previstos em casos de rupturas, a partir 

das legislações vigentes voltadas para classificação de barragens quanto ao dano 

potencial, permitiu considerar critérios mais específicos para análise do impacto 

ambiental, considerando os meios físico, biótico e socioeconômico separadamente. Além 

disso, avaliou o número de atingidos através de um valor quantitativo,  por estimativa do 

números de habitantes na região, o que permitiu uma análise mais clara do que a 

encontrada nas legislações atuais em relação a este critério.  

Comparando-se a classificação proposta com as legislações vigentes, observou-se que na 

Resolução CNRH nº143/2012 e na Portaria DNPM nº 70.389/2017, o critério “População 

a Jusante”, assim como na classificação proposta, é pontuado com maior peso que os 

demais. Os impactos ambientais nessas legislações também mostraram-se com pontuação 

superior aos impactos socioeconômicos e ao volume do reservatório, entretanto não 

consideram o meio físico e biótico separadamente, deixando aspectos importantes fora da 

avaliação. Já a DN COPAM nº 87/2005 pontuou igualmente a maioria dos critérios.  

A aplicação do método Ad-Hoc, através da dinâmica do brainstorming com especialistas 

da área geotécnica, possibilitou a definição dos pesos dos critérios, os quais se mostraram 

consistentes (IC e RC < 0,1). Conforme previsto, a possibilidade de perder vidas humanas 

apresentou o maior peso, acompanhado pelos impactos nos meios físico e biótico. A 

quantificação e hierarquização dos IAs foi feita através da experimentação da 
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metodologia em barragens situadas no Quadrilátero Ferrífero – MG, considerando-se 

como cenário o rompimento dessas estruturas por piping ou galgamento, com formação 

de onda de inundação, falta de aviso prévio, período chuvoso e durante a noite. 

A classificação das barragens foi realizada através da análise de EIAs desses 

empreendimentos e trabalhos científicos realizados próximos as áreas de estudo. Os 

resultados obtidos através da aplicação dessa metodologia mostraram-se eficientes, pois 

ao analisar individualmente o valor de IA obtido para cada barragem, foi observado que 

eles foram coerentes com as características das estruturas e da área a jusante.  

A barragem Casa de Pedra, de volume de reservatório superior a 50.000.000 m³ e 

implantada próxima às cidades de Congonhas e Jeceaba, com grande concentração 

populacional na área a jusante, apresentou o maior valor de IA. Esse aspecto salientou a 

relevância do número de atingidos no potencial do impacto e a não aceitação de perdas 

de vidas humanas. Além disso, foram observados aspectos importantes na área a jusante 

da barragem, que poderiam potencializar esses impactos, tais como o Córrego Casa de 

Pedra, o Rio Maranhão, o Rio Paraopeba e a presença da UHE de Salto do Paraopeba 

que, se rompesse, poderia provocar o aumento do volume da inundação a uma distância 

de 30 km do ponto do evento. 

Concluiu-se, também, que o tipo de rejeito é de grande relevância ao se analisar os 

impactos sob os meios físicos e bióticos. Este fato foi confirmado ao se comparar a 

barragem de Itabiruçu com a barragem de Calcinados. Mesmo tendo o volume 50 vezes 

menor e atingindo um número menor de pessoas que a barragem de Itabiruçu, a diferença 

de IA entre estas barragens não foi suficiente para que não ficassem enquadradas na 

mesma faixa de classificação.  Isso ocorreu em função dos rejeitos auríferos serem 

considerados perigosos de acordo com a ABNT NBR 10004/2004, com presença de 

arsênio e cianeto em sua composição, agravando os impactos tanto no meio físico, quanto 

biótico e socioeconômico, com contaminação do solo, água e toda a cadeia trófica. 

A análise realizada para a barragem de Fundão, da Samarco Mineração S.A., possibilitou 

testar a metodologia proposta através de um caso real. Os resultados indicaram que o 

índice de impactos mensurado para Fundão é próximo ao de Calcinados que, embora de 

menor volume, armazena rejeitos auríferos considerados perigosos. Além disso, indica 

que existem estruturas que podem vir a causar impactos ainda maiores em casos de 
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rompimento, como é o caso das barragens Itabiruçu e Casa de Pedra, que armazenam 

grandes volumes de rejeitos do beneficiamento de minério de ferro e estão localizadas 

próximas a áreas urbanas. 

Com este estudo foi possível constatar que alguns critérios importantes não são avaliados 

nas legislações vigentes, e uma das questões é o fato das deliberações, resoluções e 

portarias analisarem o dano potencial e não realizarem uma previsão dos impactos em 

casos de eventuais rupturas. Da mesma forma, observou-se que de acordo com as 

legislações, critérios distintos são definidos com o mesmo grau de importância e recebem 

o mesmo valor, assim como os limites entre os subcritérios não são bem definidos, não 

sendo possível determinar com clareza o que é considerado como baixo, moderado e alto 

em relação a determinados parâmetros como impactos socioeconômicos, impedindo uma 

avaliação mais consistente no momento da classificação. Deve-se ressaltar, ainda, que as 

classificações deveriam ser realizadas a partir de dados coletados pelos órgãos 

fiscalizadores, e não através de informações fornecidas pelos próprios empreendedores. 

De acordo com o Cadastro Nacional de Barragens de Mineração realizado pelo DNPM, 

atual ANM, as cinco barragens estudadas foram classificadas como dano potencial alto e 

baixo risco, embora o cálculo de risco estimado pela Portaria DNPM n° 70.389, de 17 de 

maio de 2017 não considere as consequências ou danos.  

Através da proposta elaborada para previsão dos impactos, as barragens selecionadas 

mostraram-se bastante distintas quando analisadas individualmente, considerando-se 

todos os aspectos incorporados na definição de impacto ambiental proposto pela 

Resolução CONAMA nº 001/1986. A avaliação de sinergia mostrou-se ainda como um 

desafio, tendo sido necessária uma análise qualitativa baseada em diferentes cenários para 

incorporá-la, de modo a tentar realizar uma previsão com as hipóteses possíveis. 

Espera-se a partir dessa pesquisa, fornecer os subsídios necessários para o 

desenvolvimento de uma plataforma SIG, onde possam ser inseridos dados a respeito de 

demais barragens de contenção de rejeitos e realizados os respectivos cálculos de IA de 

acordo com os critérios e pesos elencados na tabela de classificação proposta.  Deve-se 

salientar, ainda, que não é objetivo desta pesquisa causar pânico nas populações 

localizadas nas áreas a jusante destas barragens, uma vez que trata-se de uma análise de 

ruptura hipotética e que todas estas estruturas estão com suas estabilidades garantidas 
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pelos auditores, conforme informações coletadas no BDA, em 2018. Através de melhorias 

nas classificações de previsão dos impactos associados, é possível otimizar os planos de 

ações emergenciais e mitigadoras.  

7.2. SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

Após a realização desta pesquisa, foi possível verificar que a previsão de impactos e 

avaliação de impactos cumulativos e sinérgicos é uma área que necessita de estudo e 

aprimoramentos, mostrando-se como um desafio a sua aplicação, principalmente no que 

se refere a segurança de barragens. Dessa forma, estão indicadas abaixo algumas 

sugestões para realização de trabalhos futuros. 

1. Realização da simulação do rompimento por galgamento ou piping através da 

previsão da onda de inundação – fato que ainda se mostra complexo e com 

incertezas quando avaliado para rejeitos da mineração – ou consulta ao PAEBM 

das barragens em análise visando classificar com maior precisão a sua extensão.  

2. Aplicação da metodologia em barragens de pequeno ou médio porte, e de dano 

potencial classificado como baixo ou médio, de modo a verificar se os impactos 

ambientais decorrentes de eventuais rompimentos dessas barragens vão se manter 

dentro de suas faixas de classificação a partir de uma análise mais criteriosa. 

3. Realização de visitas as áreas a jusante das barragens onde será aplicada a 

metodologia, visando uma melhor avaliação dos impactos cumulativos, bem 

como os empreendimentos e obras de infraestruturas que podem potencializar ou 

amortizar a onda de inundação em casos de eventuais rompimentos. 

4. Aplicação em outras áreas que foram submetidas a impactos por rompimentos de 

barragens de rejeito. 
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