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Atenção: Relatório emitido exclusivamente para fins da consulta pública realizada no âmbito desta avaliação de impactos. 
O conteúdo e as conclusões do relatório final poderão diferir deste documento. 2 

 

Propósito deste documento 

Este Resumo para Consulta Pública é um documento preparado pela equipe técnica reunida pela Fundação 
para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia (FDTE) contendo uma apresentação do estudo em 
andamento denominado “Avaliação Ambiental Integrada das Obras de Descaracterização das Barragens de 
Rejeitos Alteadas pelo Método a Montante no Estado de Minas Gerais”, iniciado em outubro de 2020 e com 
conclusão prevista para junho de 2021. 

A consulta pública ocorrerá no período de 13 a 27 de maio de 2021, com uma reunião pública remota realizada 
no dia 19 de maio. Este documento apresenta informação resumida para facilitar a participação de pessoas 
interessadas, seja por meio de manifestação oral durante a reunião pública, seja mediante o envio de perguntas, 
comentários, informação ou qualquer outra manifestação, utilizando o formulário disponível no site internet 
criado para esta consulta.  

O estudo visa subsidiar a Fundação Estadual do Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais (FEAM), o Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais (MPMG) e outras entidades no estabelecimento de estratégias, na tomada 
de decisões e na implementação de ações relativas ao planejamento, autorização e acompanhamento de obras 
de descaracterização de barragens de rejeitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: As informações apresentadas neste documento foram obtidas de diversas fontes, em particular os 
projetos de descaracterização de barragens apresentados pelas empresas de mineração, reuniões remotas de 
trabalho entre representantes das empresas e a equipe técnica, e algumas visitas de campo, estas muito 
limitadas devido à pandemia de Covid-19. Este estudo está sendo conduzido para a Fundação Estadual do Meio 
Ambiente do Estado de Minas Gerais e para o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. As interpretações 
apresentadas neste documento são de responsabilidade exclusiva da equipe técnica e não necessariamente 
representam interpretações da FEAM ou de membros do Ministério Público. 

 

 

 

Como citar este relatório: Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia (FDTE). Avaliação Ambiental 
Integrada das Obras de Descaracterização das Barragens de Rejeitos Alteadas pelo Método a Montante no Estado de Minas 
Gerais. Resumo para Consulta Pública. São Paulo, FDTE, 2021. 

 



Avaliação Ambiental Integrada das Obras de Descaracterização de Barragens de Rejeitos  

Resumo para Consulta Pública        

Atenção: Relatório emitido exclusivamente para fins da consulta pública realizada no âmbito desta avaliação de impactos. 
O conteúdo e as conclusões do relatório final poderão diferir deste documento. 3 

 

 

 

Sumário 

 
CONTEXTO .................................................................................................................................................................... 4 

OBJETIVO ...................................................................................................................................................................... 5 

BARRAGENS A SEREM DESCARACTERIZADAS E MÉTODOS DE DESCARACTERIZAÇÃO ................................................... 5 

COMPONENTES AMBIENTAIS E SOCIAIS ...................................................................................................................... 11 

OBRAS E IMPACTOS ..................................................................................................................................................... 11 

AS OBRAS DE DESCARACTERIZAÇÃO E AS DEMAIS ATIVIDADES CAUSADORAS DE IMPACTOS ..................................... 15 

RECOMENDAÇÕES PROVISÓRIAS PARA MITIGAÇÃO DE IMPACTOS............................................................................. 18 

APÊNDICE I: LOCALIZAÇÃO DAS BARRAGENS A SEREM DESCARACTERIZADAS ............................................................. 21 

APÊNDICE II: FIGURAS ESQUEMÁTICAS DE DESCARACTERIZAÇÃO ............................................................................... 33 

APÊNDICE III: BARRAGENS ALTEADAS A MONTANTE NÃO INCLUÍDAS NESTE ESTUDO ................................................ 42 

GLOSSÁRIO .................................................................................................................................................................. 43 

EQUIPE TÉCNICA .......................................................................................................................................................... 45 

AGRADECIMENTOS ...................................................................................................................................................... 45 

 

 

  



Avaliação Ambiental Integrada das Obras de Descaracterização de Barragens de Rejeitos  

Resumo para Consulta Pública        

Atenção: Relatório emitido exclusivamente para fins da consulta pública realizada no âmbito desta avaliação de impactos. 
O conteúdo e as conclusões do relatório final poderão diferir deste documento. 4 

Contexto 

Em 25 fevereiro de 2019, foi publicada a Lei Estadual no 23291, que determinou que todas as barragens de 
rejeitos de mineração alteadas pelo método de montante deveriam ser descaracterizadas em no máximo três 
anos. Naquele momento, havia 56 barragens desse tipo cadastradas no Banco de Declarações Ambientais do 
Sistema Estadual de Meio Ambiente. Com a preparação de orientação técnica (“termo de referência”) por 
parte de um comitê de especialistas reunido pelo governo estadual, as empresas de mineração apresentaram 
à Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM), seus projetos de descaracterização, contendo informação 
sobre cada uma das barragens e as obras a serem realizadas. 

As obras de descaracterização de barragens podem ser de grande porte, necessitando volumes importantes 
de materiais naturais de construção, como brita e areia, transportados por vias públicas. Muitas obras 
envolvem a escavação de solo em áreas internas às minas e o transporte interno de rejeitos. Em certos casos, 
há necessidade de supressão de vegetação. 

Diversas barragens de rejeitos encontram-se em situação de emergência, devido à detecção de anomalias que 
podem resultar em desastres. Para as situações em que o empreendedor responsável pela segurança da 

estrutura acionou o nível 3 de alerta (ruptura iminente), foram construídas, em caráter emergencial, barragens 
de retenção capazes de conter os rejeitos caso haja rupturas durante a execução das obras de 
descaracterização ou mesmo antes de serem iniciadas. Essas barragens – denominadas estruturas de 
contenção a jusante (Figura 1) – por se localizarem águas abaixo de uma ou mais barragens em nível de 
emergência, são obras de grande porte que também necessitam de grandes quantidades de materiais de 
construção, equipamentos e insumos, além de deslocamento involuntário (remoção) de população. 

 

 

Figura 1 – Estrutura de contenção a jusante de Mar Azul em fase final de construção. Em primeiro plano, observa-se a crista da 
barragem, à esquerda o talude de jusante e ao fundo, indicado pelo círculo, o ribeirão dos Macacos 

Considerando que a realização quase simultânea de grande conjunto de obras de descaracterização, em 
grande parte concentrada na região do Quadrilátero Ferrífero, tem potencial de causar significativos impactos 
ambientais e sociais, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais chamou atenção para a necessidade de 
um estudo ambiental integrado que pudesse identificar os impactos cumulativos desse conjunto de obras. 
Mediante uma cláusula (condicionante) da Licença ambiental de operação que permitiu a retomada das 
atividades de mineração da empresa Samarco – paralisadas devido ao rompimento da barragem de rejeitos 
do Fundão, ocorrido em 5 de novembro de 2015 – foram assegurados recursos para a realização do presente 
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estudo. O trabalho está sendo realizado por uma equipe reunida pela Fundação para o Desenvolvimento 
Tecnológico da Engenharia, uma fundação de direito privado, independente e sem fins lucrativos, instituída 
por docentes e pesquisadores da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. O estudo é realizado sob 
supervisão do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e da Fundação Estadual do Meio Ambiente. 

 

Objetivo 

O objetivo deste estudo de avaliação ambiental é avaliar os impactos cumulativos da descaracterização de um 
conjunto de barragens de rejeitos de mineração localizadas no Estado de Minas Gerais e propor diretrizes 
para evitar, reduzir ou compensar os impactos socioambientais cumulativos adversos e potencializar os 
impactos ambientais positivos, considerando os riscos envolvidos nas obras. 

 

Barragens a serem descaracterizadas e métodos de descaracterização 

A descaracterização simultânea de diversas barragens de rejeitos, aliada à construção das estruturas de 
contenção a jusante, suscitou a preocupação quanto aos seus possíveis impactos cumulativos ambientais e 
sociais, o que motivou a realização do presente estudo, para a avaliação ambiental integrada desse conjunto 
de obras. Esta avaliação é “integrada” no sentido de que os impactos – decorrentes de diversas obras de 
vários empreendedores – sejam avaliados em conjunto para que se estabeleçam, se necessário, ações de 
mitigação condizentes com a natureza, a magnitude e a significância dos impactos cumulativos das obras. 

Até o início deste estudo, em outubro de 2020, foram recebidos pela FEAM 46 projetos de descaracterização. 
Barragens cujos projetos de descaracterização não foram entregues à FEAM não são consideradas neste 
estudo. As 46 barragens incluídas neste estudo armazenam 507 milhões de metros cúbicos de rejeitos, cerca 
de 20% do total de 2,5 bilhões de metros cúbicos de rejeitos contidos em 361 barragens no estado de Minas 
Gerais, segundo dados do sistema de informação da Agência Nacional de Mineração (ANM). Das 46 
barragens, 40 são de rejeitos de minério de ferro, duas de lítio e uma de cada um dos seguintes bens 
minerais: grafite, fosfato, níquel e nióbio. 

Embora o estudo abranja todo o Estado de Minas Gerais, barragens alteadas a montante estão concentradas 
no Quadrilátero Ferrífero, havendo apenas seis barragens na região sudoeste do Estado. A Localização das 
barragens a serem descaracterizadas é mostrada no conjunto de mapas no Apêndice I. A localização é também 
visível em mapas na Internet, bastando acessar o link em formato kml disponibilizado no site desta consulta 
pública. Para a avaliação ambiental integrada, foram delimitados doze setores de estudo (Figura 2), utilizando-
se critérios de proximidade das barragens, vias de acesso e extensão das zonas de autossalvamento - ZAS (ou 
sub-bacia hidrográfica, caso não tenha sido informada a ZAS). 
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Figura 2 – Delimitação e localização dos setores de estudo e respectiva denominação 

Informações sobre cada projeto foram organizadas em um banco de dados (Figura 3), um dos produtos deste 
estudo. Na primeira análise dos projetos apresentados, constataram-se diversas lacunas de informação, cuja 
complementação foi solicitada pela FEAM. Reuniões à distância com todas as empresas responsáveis por 
barragens alteadas a montante foram feitas para verificação e atualização dos projetos e correspondente 
correção do banco de dados. Observou-se que os projetos apresentados não contêm análise de alternativas 
de descaracterização. Caso alternativas tenham sido estudadas, inclusive alternativas de menor impacto 
ambiental, não foram documentadas nos projetos. 

 

Figura 3 – Banco de dados 
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A legislação estadual e a federal estabelecem requisitos mínimos para descaracterização de barragens, a 
saber: 

(i) encerramento das operações e remoção das instalações associadas, como tubulações; 

(ii) adoção de medidas para reduzir ou eliminar o aporte de águas superficiais e subterrâneas 
para o reservatório; 

(iii) medidas para garantir a estabilidade física, química e biológica de longo prazo das estruturas 
que permanecerem no local; e 

(iv) acompanhamento para verificar a eficácia das medidas adotadas. 

Não há obrigação de remoção da barragem ou de esvaziamento do reservatório de rejeitos, podendo a 
estrutura permanecer no local em que foi construída, desde que não funcione mais como uma barragem (não 
tenha “características” de barragem) e que seja estável, atendendo a critérios de segurança. 

 

 

 

 

A relação das barragens a serem removidas, o volume de rejeitos contido e método de descaracterização são 
mostrados no Quadro 1. Das dez barragens cujos projetos de descaracterização não foram apresentados à 
FEAM, duas já tiveram sua descaracterização concluída. As empresas responsáveis pelas demais foram 
notificadas. Um balanço geral é mostrado na Figura 4. 

  

Dos 46 projetos apresentados, 14 preveem a remoção total dos rejeitos, 16 a 
remoção parcial e 16 apenas o reforço da estrutura, sem remoção de rejeitos. 
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Quadro 1 – Barragens a serem descaracterizadas 

Ref Município Empresa Mina 
Nome da 
estrutura 

Volume total 
(maciço e re-

servatório (m³) 

Nível de 
alerta 

Tipo de 
desmonte 

Aproveita-
mento eco-

nômico? 

Aterro 
de 

reforço? 

1 
Araxá 

CBMM CBMM  B5 1.5500.000 N/A Sem desmonte   

2 Mosaic Araxá B5 55.600.447 N/A Parcial  sim 

3 Barãp Cocais Vale Gongo Soco Sul Superior 6.777.649 3 Total   

4 
Congonhas 

CSN Casa de Pedra B4 14.651.821 N/A Total sim  

5 Vale. Fábrica Baixo João Pereira 101.910 N/A Total   

6 
Congonhas-

Itabirito 

Herculano Tanque Seco B1 2.240.000 N/A Total sim sim 

7 
SAFM  Ponto Verde 

Arêdes 771.454 N/A Total   

8 Central 400.264 N/A Total   

9 
Fortaleza de 

Minas 
Serra da 
Fortaleza  

Serra da 
Fortaleza 

Barragem de Rejeito 5.135.000 N/A Sem desmonte   

10 
Igarapé Morro do Ipê Tico Tico 

B1 - Auxiliar 3.210.000 N/A Sem desmonte  sim 

11 B2 Tico-Tico 2.510.000 N/A Parcial sim sim 

12 

Itabira Vale 
Cauê 

Dique 2 Pontal 20.558.810 1 Parcial  sim 

13 Dique 3 Pontal 8.841.000 1 Parcial  sim 

14 Dique 4 Pontal 3.900.079 1 Parcial  sim 

26 Dique 5 Pontal 12.310.000 1 Parcial  sim 

27 Dique C Nova Vista 5.635.046 1 Parcial sim sim 

15 Dique Minervino 10.909.337 1 Parcial sim sim 

16 Conceição Dique Rio do Peixe 1.697.933 1 Sem desmonte   

28 Itapecerica Nac de Grafite Itapecerica B4 1.660.000 N/A Parcial   

17 Itatiaiuçu 
Usiminas 

Central Central 5.841.000 N/A Parcial sim sim 

18 Itatiaiuçu Oeste  Mina Oeste 14.395.000 N/A Sem desmonte  sim 

19 Itatiaiuçu 
Minerita  Lagoa das Flores 

B1 - José Jaime 348.079 N/A Total sim  

20 Itatiaiuçu B3 ou “Zé da Grota” 3.850.732 N/A Total sim sim 

21 

Mariana 
Samarco Germano 

Cava do Germano 15.029.999 N/A Parcial  sim 

22 Barragem do Germano 131.590.000 N/A Sem desmonte  sim 

23 Dique Selinha 131.590.000 N/I Sem desmonte  sim 

24 Diques Tulipa e Sela 131.590.000 N/I Sem desmonte  sim 

25 Vale. Alegria Campo Grande 26.778.889 1 Sem desmonte  sim 

29 
Nazareno AMG Mineração Volta Grande 

Volta Grande 1 400.000 N/A Total sim  

30 Volta Grande 2 1.413.000 N/A Total sim  

31 Nova Lima 

Vale 
. 

Águas Claras Dique Aux B5 2.217.541 1 Parcial  sim 

32 Nova Lima 
Mar Azul 

Barragem B3 3.082.000 3 Total   

33 Nova Lima Barragem B4 2.786.000 3 Total   

34 Nova Lima Abóboras Vargem Grande 13.809.893 1 Parcial   

35 

Ouro Preto 

CSN Complexo Pires 
Barr Aux Vigia 3.867.693 N/A Parcial   

36 Barragem do Vigia 1.047.901 N/A Parcial   

37 Gerdau Miguel Burnier Alemães 3.096.902 N/A Sem desmonte  sim 

38 

Vale 
Fábrica 

Forquilha I 12.642.671 2 Sem desmonte  sim 

39 Forquilha II 23.528.428 2 Sem desmonte  sim 

40 Forquilha III 19.976.113 3 Sem desmonte  sim 

41 Grupo 2.236.713 2 Sem desmonte  sim 

42 Timbopeba Doutor 39.540.000 2 Sem desmonte  sim 

43 

Rio Acima 
Minérios Nacional Fernandinho 

Barragem B2 2.930.000 N/A Total sim  

44 Barragem B2A 6.679.465 1 Total   

45 Vale. Abóboras Dique Fernandinho 2.968.917 N/A Parcial   

46 Sarzedo Itaminas  Engenho Seco Barragem B1 1.872.000 N/A Parcial  sim 

Notas: 

(1) N/A: Não aplicável (barragem declarada como estável)  N/I: As fontes consultadas não informam o nível de alerta ou a existência de 
DCE para o barramento. 

(2) Algumas barragens possuem reservatórios compartilhados. Portanto não deve ser feita a somatória dos volumes a partir dessa 
tabela. 
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Nota: Vide Apêndice III para uma explanação sobre as barragens cujos projetos não foram apresentados a tempo. 

Figura 4 – Visão geral dos métodos de descaracterização 

As Figuras esquemáticas de descaracterização, no Apêndice II, mostram, de forma simplificada, como serão 
conduzidas as obras. As obras de descaracterização não estão sujeitas a licenciamento ambiental. Porém, caso 
incluam atividades como supressão de vegetação nativa, captação de água ou interferência em recursos 
hídricos, devem obter as respectivas autorizações, cadastros ou outorgas. Além disso, a disposição de rejeitos 
em pilhas e o reaproveitamento econômico de rejeitos são sujeitos a licenciamento ambiental. 

Para executar as obras de descaracterização, em certos casos são necessárias obras auxiliares, como a 
abertura de vias de acesso. Em três locais onde há barragens de rejeitos que apresentam maior risco (nível de 
emergência 3), já foram construídas barragens de contenção nos rios por onde escoariam os rejeitos em caso 
de ruptura. Essas barragens também são conhecidas como estruturas de contenção a jusante (ECJs), 

construídas como medida emergencial que posteriormente deverão passar por regularização ambiental. 

Todas as obras consomem importantes quantidades de materiais naturais de construção. Estima-se o uso de 
um total de 29 milhões de metros cúbicos de areia e brita, adquiridos de pedreiras e produtores de areia. 
Também serão empregados grandes volumes de solo e rocha escavados nas próprias áreas das minas, além 
de rejeitos. O volume total desses materiais é estimado em 54 milhões de metros cúbicos. 

Para as obras de descaracterização estima-se que seja necessário suprimir cerca de 181 hectares de 
vegetação nativa. Já a construção das três estruturas de contenção a jusante implicou o desmatamento de 
282 hectares. A mão de obra necessária para as obras de descaracterização varia para cada projeto. Contudo, 
a demanda é maior para aqueles projetos que envolvem a construção de uma estrutura de contenção a 
jusante. Nesses casos, no pico das obras, que são de grande porte, o número de postos de trabalhos criados 
pode ser bastante significativo. 

Devido ao risco de rompimento de algumas barragens e da instauração do nível de alerta ou devido à 
construção de estruturas de contenção a jusante, houve necessidade de evacuação de algumas áreas dentro 
das denominadas zonas de autossalvamento (porção do vale a jusante da barragem na qual se estima que não 
haja tempo suficiente para uma intervenção da autoridade competente em situação de emergência). Por esse 
motivo, houve deslocamento involuntário (remoção) de 1.263 pessoas. O maior número de remoções ocorreu 
na ZAS da barragem Doutor, mina Timbopeba (Ouro Preto), totalizando 445 pessoas. 
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Permanecem em ZAS de oito barragens pelo menos 16.300 pessoas. Estima-se que a conclusão das obras de 
descaracterização beneficie essa população, assim como aquela que se encontra na denominada zona de 
segurança secundária, como resultado da remoção de algumas barragens e da redução do risco das 
estruturas remanescentes. A redução do risco, desde que seja devidamente comunicado à população, 
poderá diminuir os níveis de estresse associados à situação de risco representada pelas barragens. Quando 
se trata do fechamento de uma mina, um aspecto importante a ser considerado refere-se à possibilidade de 
assegurar um legado positivo para a comunidade local no cenário pós-mineração. Para tanto, a mineração 
deve ser capaz, ao longo de seu ciclo de vida, de contribuir para o desenvolvimento local e regional de forma 
sustentável, de modo que a comunidade possa continuar se desenvolvendo depois do término da atividade 
mineira. No caso de desativação de barragens, o legado que se espera é estabilização da área e a redução do 
risco de rompimento dessas estruturas. 

Embora o prazo legal para conclusão das obras se esgote em fevereiro de 2022, apenas dez barragens devem 
ter obras concluídas no prazo. Sete devem ser concluídas até o final de 2022, três até o final de 2023 e as 
restantes após essa data (Figura 5). 

2020  2021  2022  2023  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Itabira- Conceição- 
Dique Rio do Peixe 

 Araxá- CBMM- Barragem 
B5 

 Congonhas- Fábrica- Barragem 
Baixo João Pereira 

 Congonhas- Ponto Verde- 
Barragem Arêdes 

 
 

Itatiaiuçu- (Somisa)- 
Barragem Mina Oeste 

 Itabira- Cauê- Dique 4 
Pontal 

 Congonhas - Tanque Seco- 
Barragem B1 

 Congonhas- Ponto Verde- 
Barragem Central 

 
 

Ouro Preto- Pires- 
Barr. Aux do Vigia 

 Itabira- Cauê- Dique 5 
Pontal 

 Fortaleza de Minas- Serra da 
Fortaleza- Barragem de Rejeito 

 Itabira- Cauê- Dique 2 
Pontal 

 
 

 
 Itapecerica- Barragem B4  Igarapé- Tico Tico- Barragem B1 

- Auxiliar 
 Itabira- Cauê- Dique 3 

Pontal 
 

 

 
 Nazareno- AMG – Barr. 

Volta Grande 1 
 Igarapé- Tico Tico- Barragem B2   Itatiaiuçu- Central- 

Barragem Central 
 

 

 
 Ouro Preto- Miguel Bur-

nier- Barr. dos Alemães 
 Itatiaiuçu- Lagoa das Flores- 

Barragem B1 - José Jaime 
 Rio Acima- Fernandinho- 

Barragem B2A 
 

 

 
 Rio Acima- Abóboras- 

Dique Fernandinho 
 Itatiaiuçu- Lagoa das Flores- 

Barragem B3 ou “Zé da Grota” 
 

 
 

 

 
 

 
 Nazareno- AMG - Barragem 

Volta Grande 2 
 

 
 

 

 
 

 
 Nova Lima- Águas Claras- Dique 

auxiliar da barragem 5 
 

 
 

 

 
 

 
 Ouro Preto- Complexo Pires- 

Barragem do Vigia 
 

 
 

 

 
 

 
 Ouro Preto- Fábrica- Barragem 

Grupo 
 

 
 

 

 
 

 
 Rio Acima- Fernandinho- 

Barragem B2 
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Figura 5 – Linha do tempo, previsão de conclusão das obras de descaracterização 
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Componentes ambientais e sociais 

Este estudo avaliou os impactos das obras de descaracterização sobre oito componentes ambientais e sociais: 
comunidades, patrimônio cultural, vias públicas, fornecedores de bens e serviços, vegetação nativa, águas 
superficiais, qualidade do ar e clima. 

Informações para descrever o estado atual desses componentes foi obtida de diversas fontes. Para 
caracterização das comunidades, utilizaram-se informações contidas nos projetos de descaracterização, em 
Planos de Ação de Emergência de Barragens de Mineração e em imagens de satélite e mapas.  

Informações sobre localização e características de bens do patrimônio cultural foram obtidas em páginas 
eletrônicas de órgãos públicos e mediante consulta ao Sistema Eletrônico de Informação do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

Estudos sobre vias públicas foram feitos mediante levantamentos de campo, complementados por dados de 
fontes governamentais. 

Informações sobre os possíveis fornecedores de areia e brita foram fornecidas por algumas empresas. Para as 
demais, possíveis identificados essencialmente mediante extração de dados e análise de informação contida 
no Sistema Integrado de Informação Ambiental da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável. 

Para estudos sobre vegetação nativa e cobertura da terra foram utilizadas as seguintes fontes: (a) base 
MapBiomas (coleção 5), produzida por uma rede colaborativa de organizações não governamentais, 
universidades e empresas de tecnologia, (b) imagens Google (2018), (c) imagens aéreas de alta resolução 
obtidas por drones e (d) Atlas Digital Geoambiental do Instituto Prístino, uma organização não governamental. 

Informações sobre águas superficiais foi obtida do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), acessado 
pela Infraestrutura de Dados Espaciais (IDE) do Sistema Estadual de Meio Ambiente, Agência Nacional de 
Energia Elétrica e dos Planos de Ação de Emergência para Barragens de Mineração. Não há fonte de 
informação pública sobre emissões de gases de efeito estufa na área de estudo que seja aplicável às 
necessidades deste estudo. 

A área de estudo foi dividida em doze setores, oito deles no Quadrilátero Ferrífero e outros quatro em 
Nazareno, Itapecerica, Fortaleza de Minas e Araxá. 

Para cada setor, o estudo apresenta informações sobre as comunidades situadas no entorno das barragens, 
bens culturais tombados, registrados ou constantes das bases de informação consultadas, características das 
principais rodovias, localização de pedreiras e areeiras, cobertura da terra e qualidade da água. Mapas 
temáticos são apresentados para cada setor. 

 

Obras e impactos 

Em cada projeto apresentado à FEAM, são utilizados termos diferentes para descrever as medidas a serem 
tomadas e as obras a serem executadas. Para sistematizar a análise dos impactos, foram padronizadas e 
descritas de maneira resumida 31 atividades de descaracterização das barragens (Quadro 2) e 12 atividades 
de construção e remoção das estruturas de contenção a jusante (Quadro 3).  

A realização dessas atividades poderá causar diversos impactos ambientais e sociais, descritos no Quadro 4, 
no qual os impactos sobre os componentes selecionados são destacados. 
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Quadro 2 – Lista padronizada de atividades na descaracterização de barragens de rejeito 

Atividade Descrição 

01 
Implantação e operação de 
canteiro de obras 

Transporte de materiais, construção e uso de escritórios, refeitórios, instalações sanitárias, 
depósitos e outras instalações 

02 Contratação de mão de obra 
Contratação de mão de obra necessária às obras de descaracterização, nível gerencial, 
técnico e sem especialização 

03 Aquisição de bens e serviços 
Contratação de serviços de construção civil, vigilância, limpeza, alimentação, transporte, 
serviços de engenharia e outros; compra de equipamentos tecnológicos, insumos para as 
obras, tais como brita, areia, manta drenante, tubulações, combustível, lubrificantes e outros 

04 Supressão de vegetação nativa Corte de vegetação nativa, de qualquer porte e em qualquer estágio de regeneração 

05 Supressão de vegetação (outras) Supressão de vegetação não nativa, como pastagens, culturas, árvores exóticas 

06 
Abertura ou adequação de vias 
de acesso 

Diferentes tipos de obras podem ser necessárias, como terraplenagem, revestimento de 
superfície com cascalho ou outro material, instalação de sistemas de drenagem de águas 
pluviais, alargamento e outros 

07 
Escavação de material de 
empréstimo 

Escavação de solo e rocha no interior da área da mina (área de concessão ou servidão) para 
uso na construção de aterros de reforço ou no revestimento de pistas internas e vias de acesso 

08 
Transporte de material de 
empréstimo ou de estéreis 

Transporte interno ou externo (por vias públicas) de material escavado de áreas de 
empréstimo ou de estéril a ser utilizado na construção de aterros de reforço 

09 Escavação de solo  
Escavação de solo para fundação de obras (como aterros de reforço), abertura de canais de drena- 
gem ou de adução, trincheiras, criação de bacias de retenção, obras de terra em geral e outros fins 

10 Construção de tapete drenante Colocação de materiais permeáveis, como brita e areia, na base de estruturas como aterros de reforço 

11 
Revestimento de canais de 
drenagem 

Revestimento de canaletas, bacias de dissipação de acumulação, com pedras de mão, 
mantas geotêxteis ou outros materiais 

12 
Perfuração de poços e bombea-
mento de água subterrânea 

Perfuração de poços tubulares para rebaixamento do nível d´água no interior de reservatórios 
de rejeitos 

13 Construção de aterro de reforço 
Disposição ordenada de material de empréstimo e/ou de estéreis, em geral mediante 
basculamento de caçambas de caminhão, seguida de compactação 

14 
Construção de barragem de 
contenção de sedimentos 

Construção de nova barragem, em etapa única, para retenção de rejeitos 

15 
Transporte de agregados de 
construção civil 

Transporte rodoviário, por vias públicas ou vias internas, de brita, areia e cascalho 

16 
Transporte de materiais, equi-
pamentos e insumos para obras 

Transporte rodoviário, por vias públicas, de diferentes materiais, insumos e equipamentos 
necessários para as atividades de descaracterização 

17 Escavação de rejeitos do reservatório Escavação mecânica de rejeitos secos do reservatório 

18 Desmonte do maciço da barragem Escavação mecânica da estrutura do barramento 

19 Transporte interno de rejeitos 
Transporte dos rejeitos escavados ou dragados do reservatório, ou dos rejeitos utilizados no 
maciço da barragem a ser desmontada até o local de reprocessamento ou de disposição 
definitiva, por caminhões, correia transportadora ou dutos.  

20 
Transporte rodoviário externo 
de rejeitos 

Transporte dos rejeitos escavados de reservatório ou pilha até o local de reprocessamento ou 
de disposição definitiva, por caminhões 

21 Reprocessamento de rejeitos 
Tratamento do rejeito para produção de concentrado comercializável; pode envolver 
operações como classificação granulométrica, separação magnética, empolpamento, 
desaguamento, filtragem e outras 

22 
Disposição de rejeitos 
reprocessados 

Armazenamento dos rejeitos do reprocessamento de rejeitos, usualmente em pilhas de 
material filtrado, com baixa umidade 

23 
Reconformação topográfica do 
reservatório 

Inclui diversas atividades com finalidade de dar ao reservatório de rejeitos remanescente a 
condição topográfica desejada para o escoamento seguro de águas superficiais, podendo 
incluir colocação de rejeitos, estéreis ou material de empréstimo, terraplenagem da praia de 
rejeitos, aplicação de camada superficial de argila 

24 
Construção de extravasores e 
demais estruturas de drenagem 

Implantação de sistema definitivo de drenagem de águas superficiais, como extravasores de 
superfície, canais periféricos e outros 

25 
Revestimento vegetal de 
superfície 

Inclui diversas atividades, como aplicação de grama em placas para proteção de taludes, 
plantio de gramíneas e outras plantas rasteiras sobre o reservatório de rejeitos mediante 
hidro-semeadura, lançamento de sementes ou outras técnicas 

26 
Manutenção de equipamentos, 
instalações e estruturas 

Manutenção mecânica de equipamentos durante a execução das obras, incluindo 
abastecimento, lubrificação, lavagem, armazenamento de hidrocarbonetos; manutenção 
elétrica e civil de estruturas e instalações 

27 Desmontagem e/ou demolição 
Desmontagem ou demolição de canteiros de obras e estruturas como canaletas de drenagem, 
extravasores e demais estruturas existentes antes das obras de descaracterização e tornadas 
disfuncionais; desmontagem de estruturas e instalações existentes na zona de autossalvamento 

28 
Recuperação de áreas 
degradadas 

Reafeiçoamento topográfico, instalação de sistema de drenagem, colocação de solo superficial, 
descompactação, fertilização, plantio de mudas e/ou sementes, manutenção e outras atividades de 
recuperação ambiental de áreas de empréstimo e outras áreas degradadas 

29 
Desmobilização e dispensa de 
mão de obra 

Término de contrato com empresas prestadores de serviços e fornecedoras de materiais e 
insumos 
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Quadro 3 – Lista padronizada de atividades na construção de barragens de contenção a jusante   

Atividade Descrição 

01 
Implantação e operação de 
canteiro de obras 

Transporte de materiais, construção e uso de escritórios, refeitórios, instalações sanitárias, 
depósitos e outras instalações  

02 Contratação de mão de obra 
Contratação de mão de obra necessária às obras, nível gerencial, técnico e sem 
especialização 

03 Aquisição de bens e serviços 
Contratação de serviços de construção civil, vigilância, limpeza, alimentação, transporte, 
serviços de engenharia e outros; compra de equipamentos tecnológicos, insumos para as 
obras, tais como brita, areia, manta drenante, tubulações, combustível, lubrificantes e outros 

04 Supressão de vegetação nativa Corte de vegetação nativa, de qualquer porte e em qualquer estágio de regeneração 

05 
Supressão de vegetação 
(outras) 

Supressão de vegetação não nativa, como pastagens, culturas, árvores exóticas 

06 
Abertura ou adequação de vias 
de acesso 

Diferentes tipos de obras podem ser necessárias, como terraplenagem, revestimento de 
superfície com cascalho ou outro material, instalação de sistemas de drenagem de águas 
pluviais, alargamento e outros 

07 
Escavação de material de 
empréstimo 

Escavação de solo e rocha nas proximidades da obra para uso como material de construção 

08 
Transporte de material de 
empréstimo  

Transporte interno ou externo (por vias públicas) de material escavado de áreas de 
empréstimo a ser utilizado na construção 

09 Escavação de solo  
Escavação de solo para fundações, abertura de vias, obras de terra em geral e outros fins, 
pode incluir desmonte de rocha para escavação de fundações 

10 Construção de tapete drenante Colocação de materiais permeáveis, como brita e areia, na base das barragens 

11 
Revestimento de canais de 
drenagem 

Revestimento de canaletas, bacias de dissipação de acumulação, com pedras de mão, 
mantas geotêxteis ou outros materiais 

15 
Transporte de agregados de 
construção civil 

Transporte rodoviário, por vias públicas, de brita, areia e cascalho 

16 
Transporte de materiais, equi-
pamentos e insumos para obras 

Transporte rodoviário, por vias públicas, de diferentes materiais, insumos e equipamentos 
necessários para as atividades de construção, como concreto 

25 
Revestimento vegetal de 
superfície 

Inclui diversas atividades, como aplicação de grama em placas para proteção de taludes, 
plantio de gramíneas e outras plantas rasteiras mediante hidro-semeadura, lançamento de 
sementes ou outras técnicas 

26 
Manutenção de equipamentos, 
instalações e estruturas 

Manutenção mecânica de equipamentos durante a execução das obras, incluindo 
abastecimento, lubrificação, lavagem, armazenamento de hidrocarbonetos; manutenção 
elétrica e civil de estruturas e instalações 

27 Desmontagem e/ou demolição Desmontagem ou demolição de canteiros de obras e estruturas temporárias 

28 
Recuperação de áreas 
degradadas 

Reafeiçoamento topográfico, instalação de sistema de drenagem, colocação de solo 
superficial, descompactação, fertilização, plantio de mudas e/ou sementes, manutenção e 
outras atividades de recuperação ambiental de áreas de empréstimo e outras áreas 
degradadas 

29 
Desmobilização e dispensa de 
mão de obra 

Término de contrato com empresas prestadores de serviços e fornecedoras de materiais e 
insumos 

30 
Obtenção de direitos de uso 
das áreas de obra 

Aquisição ou arrendamento de imóveis para abertura de vias de acesso, construção da 
barragem, instalação de canteiro de obras ou outros fins 

31 Remoção de população 
Remoção de pessoas residentes ou que trabalham no trecho da zona de autossalvamento 
situado entre a barragem de rejeitos a ser descaracterizada e a barragem de contenção a 
jusante ou no próprio local de sua construção 

32 
Desvio de rio e construção de 
ensecadeira 

Obras nas margens e leitos de rios, como aterramento e enrocamento, para permitir a 
escavação de fundações e construção da estrutura 

33 
Instalação e operação de 
central de concreto e utilidades 

Implantação de pátios de armazenamento, instalações de preparação de concreto, grupos 
geradores e outros 

34 Captação de água Captação para preparação do concreto 

35 
Construção de estruturas de 
concreto 

Construção de diversas estruturas, conforme o tipo de estrutura de contenção de rejeitos, 
como extravasores e a própria barragem, no caso de estruturas de concreto compactado a rolo 

36 
Desmonte da barragem de 
contenção a jusante 

Demolição de estruturas de concreto, desmonte de enrocamentos e demais componentes da 
barragem 

37 
Transporte de materiais de 
desmonte 

Transporte, por vias internas e vias públicas, dos materiais provenientes do desmonte da 
barragem 

38 
Disposição de materiais de 
desmonte 

Disposição em aterros ou reutilização dos materiais provenientes do desmonte da barragem 

Nota: A numeração das atividades comuns à construção das barragens de contenção a jusante e à descaracterização de 
barragens de rejeitos alteadas a montante é a mesma do Quadro 2. 
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Quadro 4 – Impactos ambientais 

# Impacto Explanação 

01 Degradação do solo 
Alteração de características físicas, químicas ou biológicas do solo, como compactação, 
perda de solo por erosão, lixiviação ou outros processos 

02 Contaminação do solo 
Forma de degradação do solo decorrente da introdução de substâncias ou resíduos por 
meio de depósito, armazenamento ou infiltração, principalmente no caso de vazamento 
de combustíveis e óleos lubrificantes 

03 Degradação da qualidade do ar 
Aumento da concentração de poluentes devido a emissões fugitivas nas áreas de obras, emissões 
de motores a combustão de veículos e equipamentos nas áreas de obra e nas vias de transporte 

04 
Degradação da qualidade águas 
superficiais 

A qualidade da água é degradada devido ao lançamento ou vazamento de efluentes 
(por exemplo, efluentes de lavagem de equipamentos), resíduos e partículas sólidas, 
como aquelas provenientes de áreas de solo exposto 

05 
Redução da disponibilidade de 
água 

Ao abstrair água de um manancial, a quantidade disponível para outros usos ou para a 
biota aquática é reduzida 

06 
Redução da área de hábitat 
natural/seminatural 

Ambiente seminatural é empregado no sentido conceituado pelo Painel Intergovernamental 
de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos: um ecossistema com a maioria de seus 
processos e biodiversidade intactos, embora alterado por ação humana (IPBES, 2021) 

07 
Redução da área de hábitat 
antropizado 

Hábitat antropizado é utilizado no sentido de hábitat modificado por ação humana, 
contendo grande proporção de espécies não nativas e/ou onde a atividade humana 
modificou substancialmente as funções ecológicas e a composição de espécies da área, 
a exemplo de áreas agrícolas e de plantios florestais homogêneos 

08 Morte ou lesão de indivíduos da fauna Pode ocorrer majoritariamente por atropelamento 

09 Perturbação da fauna Pode ocorrer devido a mudanças no ambiente, como aumento de ruído 

10 Deterioração do ambiente sonoro 
Este impacto refere-se ao ambiente sonoro (ou paisagem sonora) no qual vivem e 
trabalham pessoas da comunidade 

11 
Redução do estoque de recursos 
naturais 

Redução de reservas de recursos minerais, em especial de materiais naturais de 
construção (areia, brita e cascalho) empregados nas obras 

12 Impacto visual 
Alterações da paisagem devido à formação de pilhas destoantes do relevo natural, movi-
mentação de solo e rocha, inclusive exposição de solo e taludes desprovidos de vegetação 

13 Incômodo e desconforto pessoal 
Refere-se ao desconforto individual face a diferentes formas de poluição, como material 
particulado e ruído, mesmo que dentro de padrões legais, e ao tráfego de caminhões 

14 
Perda de locais de moradia, 
trabalho e convívio social 

Nos casos em que há deslocamento involuntário, como na remoção de moradores e 
impedimento de atividades econômicas nas zonas de autosssalvamento 

15 
Perda, deterioração ou 
descontextualização de bens 
culturais 

Bens culturais podem ser afetados por destruição (como a escavação ou soterramento 
de um sítio arqueológico), porque o contexto paisagístico do entorno é drasticamente 
alterado (como no caso de uma edificação “ilhada” em uma área industrial)  

16 Deterioração de vias públicas Desgaste e deterioração do pavimento devido ao incremento do fluxo de veículos pesados 

17 Aumento de tempos de viagem 
Aumento do tempo de deslocamento de pessoas e do tempo de transporte de cargas 
devido ao incremento de tráfego de veículos pesados 

18 
Aumento do risco de transmissão de 
doenças 

Disseminação de doenças transmissíveis, em particular Covid 19 

19 
Aumento do risco de compro-
metimento da saúde mental 

Situações de estresse devido ao conhecimento de riscos associados à presença de barragens de 
rejeito, com possível desenvolvimento de transtornos como ansiedade em indivíduos expostos 

20 Perda de valor imobiliário 
Desvalorização de imóveis residenciais e comerciais situados nas zonas de 
autossalvamento e/ou nas imediações destas 

21 
Aumento / redução dos níveis de 
emprego 

Haverá geração de novos postos de trabalho temporários durante as obras de 
descaracterização 

22 Aumento da atividade econômica 
Aumento da produção de bens, do fornecimento de serviços, de vendas do comércio e 
outras atividades econômicas 

23 Capacitação da força de trabalho 
Ao se tratar de projetos inovadores, as atividades de descaracterização requerem o desenvol-
vimento de novas habilidades do pessoal técnico e operacional e desenvolvimento tecnológico 

24 Aumento da arrecadação tributária A aquisição de bens e serviços é fator gerador do recolhimento de impostos e contribuições 

25 
Aumento da demanda de serviços 
públicos 

No caso de barragens de rejeitos e obras de desativação, este impacto refere-se 
principalmente aos serviços de Defesa Civil 

26 
Restauração/ melhoria do estado 
de conservação de ambientes 

Melhoria da condição de um ecossistema degradado como resultado de ações de 
recuperação, de regeneração natural ou da combinação de ambas 

27 Mudanças climáticas 
Mudança no estado do clima que pode ser identificada (por exemplo, usando testes 
estatísticos) por mudanças na média ou na variabilidade de suas propriedades e que 
persiste por longo período, tipicamente de décadas ou maior (IPCC, 2018) 

28 

Impactos indiretos em áreas 
externas provedoras de recursos 
naturais e de materiais, insumos e 
equipamentos utilizados nas obras 

Impactos ambientais e sociais das atividades de produção de equipamentos, insumos, 
materiais naturais de construção e outras, para atender à demanda das obras de 
descaracterização, que ocorrem devido às atividades, produtos ou serviços de terceiros, 
realizadas fora das áreas de estudo 
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Foram incluídas apenas as atividades com potencial de causar impactos sobre os componentes ambientais e 
sociais selecionados (Figuras 6 e 7). A descaracterização de barragens abarca outras atividades, como vigilância, 
instrumentação de barragens e monitoramento ambiental e geotécnico, não incluídas nesta análise devido a 
seu baixo potencial de causar impactos ambientais. 

 

  

Figura 6 – Algumas obras de descaracterização. À esquerda, lavra de rejeitos de processamento de minério de ferro no 
reservatório de uma barragem, mediante escavação mecânica e transporte por caminhões. À direita, aterro de reforço 

construído a jusante de uma barragem, utilizando brita proveniente de pedreira 

 

  

Figura 7 – Algumas obras de descaracterização. À esquerda, disposição em cava exaurida de rejeitos bombeados do 
reservatório de uma barragem de rejeitos de processamento de minério de ferro, notando-se o lançamento da polpa 

destacado no círculo. À direita, aterro de reforço construído a jusante de uma barragem (material de tonalidade clara), 
podendo-se observar os taludes da barragem acima do aterro de reforço (material de coloração marrom); em primeiro 

plano, estação robótica de monitoramento geotécnico 

 

As obras de descaracterização e as demais atividades causadoras de impactos 

Em uma avaliação de impactos cumulativos, consideram-se as atividades do conjunto de projetos em análise 
(ou seja, as obras de descaracterização e as obras auxiliares, como a construção das ECJs). Na área de estudo, 
que engloba os doze setores, os componentes ambientais e sociais são afetados por várias fontes de pressão, 
indicadas na Figura 8. 

Observa-se que as atividades de mineração (minas em operação) e as obras de expansão ou de modernização 
das minas afetam todos os componentes. Estas obras de modernização incluem, em muitas minas, a 
construção de instalações de filtragem de rejeitos para desaguamento, de modo a obter rejeitos com baixa 
umidade que possam ser armazenados em pilhas, ao invés de barragens de rejeitos. 
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Figura 8 – Principais relações de causalidade entre fontes de pressão e impactos ambientais 

 

Desta forma, os impactos sobre os oito componentes selecionados têm múltiplas causas e podem se 
acumular. Como exemplo, em alguns setores de estudo, o trânsito de veículos em vias públicas terá aumento 
devido às obras de descaracterização, mas esse aumento ocorre ao mesmo tempo que outras obras estão em 
andamento, inclusive obras públicas de infraestrutura, que também induzem aumento de tráfego. O aumento 
do tráfego decorrente das obras de descaracterização, somado ao aumento decorrente das demais obras e 
atividades (descaracterização de outras barragens, expansão e operação das minas) e ao volume atual de 
tráfego, resulta em um impacto cumulativo (chamado de “aditivo”). Se esse impacto será significativo (ou 
seja, importante), depende da capacidade de escoamento de tráfego das vias públicas existentes. Se o 
aumento for grande a ponto de degradar o chamado nível de serviço (um termo empregado na área de 
engenharia de transportes), esse impacto será considerado significativo e necessariamente demandará 
medidas mitigadoras. 

Os impactos sobre as comunidades, seja sobre a saúde e bem-estar das pessoas, seja sobre as relações de 
vizinhança ou sobre a dinâmica econômica local, são sempre complexos e interligados, sendo por vezes difícil 
diferenciar impactos que decorrem de múltiplas fontes. Estes impactos são discriminados para fins de análise 
(Quadro 4), mas estão intrinsicamente relacionados. 

Além disso, as obras de descaracterização de uma barragem dificilmente podem ser dissociadas da própria 
operação de barragens quando se considera os impactos sobre a saúde e bem-estar das comunidades 
localizadas nas zonas de autossalvamento. Duas situações - evacuação das áreas com nível de emergência e 
desocupação de áreas para construção de ECJ - estão atreladas ao processo de descaracterização das 
barragens. A evacuação de áreas com nível de emergência estabelecido em razão do risco de rompimento 
ou a desocupação de áreas necessárias à construção de uma ECJ são situações que envolvem níveis 
diferenciados de estresse, gerando impactos sociais com potencial de comprometimento da saúde mental 
das pessoas nas comunidades atingidas.  

Entre os 46 projetos estudados, onze projetos vinculados a seis minas envolveram algum tipo de remoção de 
população nas suas respectivas zonas de autossalvamento (Quadro 5). O número de pessoas deslocadas 
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involuntariamente corresponde a cerca de 1.263 pessoas. O maior número de remoções ocorreu na ZAS da 
barragem Doutor, mina Timbopeba, no setor Mariana, totalizando 445 pessoas. Os projetos que envolveram a 
construção de estruturas de contenção a jusante foram responsáveis pela remoção de pouco mais da metade 
do total de pessoas removidas, cerca de 717. 

Quadro 5 – Número de pessoas removidas 

Mina Nome da estrutura (barragem) Nível de Alerta 
No. de pessoas 

removidas 

Timbopeba Barragem Doutor 2 445 

Gongo Soco Barragem Sul Superior 3 438 

Mar Azul 
Barragem B3 3 

232 
Barragem B4 3 

Abóboras Barragem Vargem Grande 1 92 

Fábrica 

Barragem Forquilha I 3 

47 
Barragem Forquilha II 2 

Barragem Forquilha III 3 

Barragem Grupo 2 

Fernandinho 
Barragem B2 Sem alerta 

9 
Barragem B2A 1 

   Total: 1.263 
Fonte: Preparado para este trabalho com base em documentos fornecidos pelas empresas e informação verbal 

fornecida por representantes das empresas em reuniões realizadas com a equipe técnica.  
 

A remoção ou relocação involuntária pode ser uma experiência traumática para as pessoas, perturbando sua 
noção de pertencimento ao lugar, resultando em perda de meios de subsistência, desorganização das suas 
redes sociais e ruptura de laços com a comunidade. Além de ocasionar prejuízos à qualidade vida e à saúde 
das pessoas atingidas, a relocação involuntária também implica prejuízos econômicos, com a interrupção das 
atividades produtivas locais, afetando a renda das famílias e indivíduos, devido ao fechamento ou 
inviabilização do funcionamento de estabelecimentos comerciais ou outros serviços. 

O risco de rompimento das barragens é um fator de desvalorização dos imóveis localizados na ZAS e na ZSS, 
acentuado quando ocorre a evacuação dessas áreas. O valor de venda desses imóveis é rebaixado, assim 
como o valor de uso, ou seja, uma possível renda gerada por aluguel, devido à evasão de potenciais 
interessados na locação.  

Além disso, comunidades que sofreram algum tipo de desastre ou enfrentam uma ameaça recorrente, como 
uma possível ruptura de barragem, situação agravada nos casos das barragens com nível de alerta 3, estão 
sujeitas a níveis de estresse com consequências graves para a saúde mental. Algumas remoções são 
consideradas “temporárias”, mas em não havendo uma previsão de retorno das pessoas para suas moradias 
de origem – situação predominante –, o caráter “temporário” pode perdurar por vários anos, sendo este mais 
um fator de agravamento das situações de estresse. 

A própria realização de exercícios simulados requeridos pela legislação e o soar das sirenes, ainda que 
necessários, é uma fonte de estresse com potencial de comprometimento da saúde mental. Os principais 
problemas relacionados são depressão, transtorno de ansiedade, insônia, abuso de álcool e outras drogas, 
que afetam também a família, as relações de vizinhança e de amizade.  

Os trabalhadores que permanecem ou circulam por áreas mais críticas, exercendo atividades necessárias às 
obras de descaracterização das barragens, também estão sujeitos a situações que podem envolver algum 
nível de estresse, com potencial de comprometimento da saúde mental.  

O aumento de casos de transtornos mentais gera uma sobrecarga nos serviços públicos de saúde locais. Ainda 
em relação à sobrecarga nos serviços públicos, os serviços de Defesa Civil estadual e municipais recebem uma 
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demanda adicional porque são acionados para acompanhar os casos de evacuação das áreas com nível de 
emergência e para acompanhar os  simulados de emergência. 

 

Recomendações provisórias para mitigação de impactos 

Recomendações para mitigação de impactos estão em elaboração. Apresentam-se aqui algumas 
recomendações parciais e provisórias. 

Ações usuais de mitigação de impactos são empregadas pelas empresas ao realizarem obras de 
descaracterização, principalmente ações padronizadas aplicáveis a atividades de construção civil, a exemplo 
de umectação de vias internas para reduzir emissões de poeira, controle da emissão de fumaça preta por 
equipamentos movidos a diesel, instalação de sistemas de retenção de sedimentos para evitar assoreamento 
de cursos d’água, segregação e destinação de resíduos segundo normas aplicáveis.  

Entretanto, este estudo constatou que a gestão social dos projetos de descaracterização não segue 
procedimentos padronizados nem observa todas as recomendações internacionais de boas práticas 
aplicáveis. Nem todas as empresas mantêm equipes especializadas e treinadas para implementar ou 
acompanhar a execução de ações que envolvam as comunidades. A gestão social do projeto muitas vezes fica 
a cargo de profissionais que não têm conhecimento e formação na área das Ciências Sociais. Da mesma 
forma, observa-se que internamente às organizações há falhas de comunicação entre as áreas de engenharia 
e as equipes “sociais”, demonstrando que não há compartilhamento de informações relevantes para o 
projeto, ou seja, informações básicas sobre as obras e suas consequências são segmentadas, não fornecem 
uma visão de conjunto. 

Embora muitas empresas tenham problemas semelhantes e exerçam influência sobre o mesmo território, a 
atuação colaborativa não é uma prática recorrente. Em apenas um caso foi verificada atuação colaborativa, 
por meio de uma associação que congrega três empresas, no setor Serra Azul. 

Devido à implementação individualizada dos requisitos legais de descaracterização, não houve análise prévia 
de impactos, nem qualquer tipo de coordenação entre as empresas. Entretanto, a mitigação de impactos que 
resultam de múltiplas fontes requer ação coordenada, e se possível cooperativa, entre os agentes 
responsáveis pelas fontes de pressão. 

Em resumo, observando-se que são recomendações ainda parciais, cuja versão final deverá se beneficiar 
desta consulta pública, as recomendações deste estudo incluem as seguintes: 

1. Atuação colaborativa entre empresas 

Recomenda-se a elaboração e implementação de ações colaborativas entre as empresas, de modo a 
exercerem uma atuação conjunta e planejada, com sinergia de ação entre as áreas responsáveis de cada 
empresa, desenvolvendo programas de comunicação de riscos e realização de simulados, entre outras 
atividades. Esta prática também pode contribuir com a formação de repositórios de dados de 
monitoramento, reunindo informações relevantes, seja para órgãos públicos, seja para as próprias 
empresas. Da mesma forma, medidas como umectação de estradas, testes de acionamento de sirenes, 
desenvolvimento de aplicativos para comunicar situações de emergência, cadastros de fornecedores 
locais, por exemplo, poderiam ser implementadas conjuntamente. Evidentemente cada situação é única e 
cada contexto tem suas particularidades que devem ser consideradas pelas empresas. 

2. Comunicar à população atingida as ações específicas de descaracterização de barragens que estão 
sendo realizadas ou estão programadas 

Particularmente para obras de descaracterização de barragens, a comunicação de informação relevante, 
transmitida de forma acessível, transparente e continuamente atualizada, que leve em conta a 
diversidade de interesses dos vários grupos e indivíduos que possam ser atingidos, incluindo as possíveis 
consequências das obras, como acidentes de tráfego ou mesmo possíveis rompimentos, é um elemento 
crucial de todo o processo. Nesse sentido, as obras de descaracterização deveriam prever um plano 
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específico de comunicação, considerando a diversidade do público interessado, as estruturas de 
lideranças locais, o grau de escolaridade, entre outros fatores. Assegurar o acesso à informação implica 
fazer uso de diferentes meios e ferramentas, como reuniões setoriais com comunidades afetadas, 
reuniões com pequenos grupos, que poderão manifestar interesses e preocupações específicas, 
encontros com lideranças comunitárias, imprensa, meios eletrônicos ou outros meios de comunicação 
locais, sempre com o uso da linguagem simples. Em que pese a obrigatoriedade da elaboração de um 
plano de comunicação integrado ao Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração-PAEBM, 
conforme consta na Lei Nacional de Segurança de Barragens, não há exigência de um plano de 
comunicação específico para a descaracterização das barragens.  

3. Realizar pesquisa de percepção sobre a descaracterização de barragens 

Dados o histórico de rompimento de barragens, a complexidade e a abrangência das obras de 
descaraterização, além da necessidade de uma comunicação específica direcionada às comunidades e 
pessoas atingidas, seria de grande valia o desenvolvimento de uma pesquisa ampliada, com uma amostra 
de tamanho suficiente para ter validade estatística, visando aprofundar a compreensão acerca das 
preocupações, expectativas e percepção sobre a desativação/fechamento das barragens. 

4. Investigação saúde mental 

Recomenda-se a realização de uma ampla pesquisa para obter um diagnóstico acurado da saúde mental 
das pessoas atingidas pela descaracterização das barragens, de modo a avaliar a situação atual de saúde 
dos indivíduos, investigar aumento na prevalência de queixas relacionadas à saúde mental nas 
comunidades afetadas e as implicações para os sistemas de atendimento à saúde mental dos municípios. 
Os achados da pesquisa poderão subsidiar a tomada de decisão sobre a alocação adequada de recursos 
públicos e desenvolver programas específicos para essa população. 

5. As empresas de mineração devem preparar e divulgar amplamente planos de 
reassentamento/relocação sempre que houver necessidade de deslocamento involuntário de pessoas 

Esses planos, consoante recomendações internacionais de boas práticas, tem ter como diretrizes: 

- garantir a oferta de diferentes opções de atendimento, coerentes com as distintas realidades 
e expectativas das famílias; 

- garantir a total liberdade de escolha dos atingidos quanto à opção de atendimento (relocação 
ou indenização); 

- garantir à população atingida, recomposição do seu patrimônio socioeconômico, em 
condições e qualidade semelhantes ou superiores; 

- acompanhar as pessoas removidas, monitorando e dando suporte adequado à aquisição e 
transferência para a nova moradia e restabelecimento das condições de vidas anteriores; 
reabilitação justa e adequada do padrão de vida das famílias 

- assegurar que as famílias ocupantes da área objeto de reassentamento tenham o 
ressarcimento justo pelos bens perdidos; 

- propiciar a manutenção de suas condições de vida, no que se refere à moradia, vínculos 
sociais e acesso a serviços públicos, bem como a manutenção dos meios aos quais dispõem 
atualmente para a continuidade das atividades geradoras da renda familiar; 

- conduzir monitoramento e acompanhamento das famílias relocadas, que contemple a adoção 
de indicadores mensuráveis, constituídos por variáveis objetivamente verificáveis, permitindo 
avaliar comparativamente cada família na situação pré-relocação (estudo de linha de base) e 
pós- relocação; 

- criar mecanismos de comunicação, consulta e participação, que envolvam os agentes 
diretamente relacionados ao processo de relocação. 
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6. Planejar compensações florestais em escala de paisagem 

As compensações obrigatórias por supressão de vegetação nativa do bioma Mata Atlântica são 
implementadas mediante apresentação de um plano pelas empresas, para análise e aprovação pelo 
Instituto Estadual de Florestas, cabendo, em certos casos, anuência do Ibama. Tais compensações são, em 
geral, planejadas caso a caso e implementadas em locais que atendam a certos critérios previamente 
definidos, mas nem sempre seguindo uma lógica de alocação considerando a fragmentação da paisagem, 
as necessidades e possibilidades de incremento de conectividade. 

7. Intensificar o acompanhamento ambiental das obras de descaracterização 

As empresas de mineração têm obrigação de apresentar ao Sisema, relatórios periódicos denominados 
Relatório de Avaliação de Desempenho Ambiental. Entretanto, é de se notar que os órgãos ambientais 
têm capacidade limitada de fiscalização e acompanhamento de obras e atividades causadoras de 
impactos ambientais. Como as obras de descaracterização foram isentas de licenciamento ambiental, o 
acompanhamento pode ser dificultado. Depois de concluídas as obras de descaracterização em cada 
barragem, as empresas deverão ser realizadas atividades de recuperação de áreas degradadas, em boa 
parte dos casos ainda a definir. Ademais, em algumas minas os rejeitos que estão sendo ou serão 
removidos poderão ser reaproveitados no futuro, gerando novos rejeitos, que deverão ser manuseados e 
dispostos de maneira segura, ambientalmente correta e socialmente responsável, de modo que, embora 
formalmente a descaracterização possa estar encerrada com a conclusão das obras descritas nos 
respectivos projetos, em algumas minas haverá prosseguimento de atividades, demandando 
acompanhamento.  

8. As empresas de mineração devem preparar e divulgar publicamente um relatório consolidado de 
conclusão de cada obra de descaracterização. 

Os relatórios devem conter evidências de eficácia de medidas mitigadoras dos impactos ambientais e 
sociais, indicar as medidas subsequentes de recuperação ambiental e de cuidado e manutenção a longo 
prazo para garantir a segurança das estruturas descaracterizadas. 

 

Outras recomendações deverão ser incorporadas o relatório final. As recomendações finais serão 
especificadas com maior detalhe. 
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Apêndice I: Localização das barragens a serem descaracterizadas 

Apresentam-se mapas de cada setor da área de estudo, com indicação da localização das barragens, as zonas 

de autossalvamento, uso e cobertura da terra e localidades selecionadas. 
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Apêndice II: Figuras esquemáticas de descaracterização 

Apresentam-se esquemas de cada um dos métodos de descaracterização propostos pelas empresas, 

utilizando-se projetos representativos de cada método, segundo o quadro abaixo: 

Método de descaracterização Quantidade Setor Empresa Mina Barragem 

Desmonte total com 
aproveitamento de rejeitos e 
construção de aterro de 
reforço (1-A-I) 

2 
Congonhas-
Itabirito 

Herculano Tanque Seco Barragem B1 

Desmonte total com 
aproveitamento de rejeitos 
sem construção de aterro de 
reforço (1-A-II) 

5 Nazareno AMG  Volta Grande 
Barragens 
Volta Grande 1 

Desmonte total sem 
aproveitamento de rejeitos 
sem construção de aterro de 
reforço (1-B-II) 

7 
Águas 
Claras 

Vale Mar Azul Barragem B3 

Desmonte parcial com 
aproveitamento de rejeitos e 
construção de aterro de 
reforço (2-A-I) 

4 Serra Azul Usiminas Central 
Barragem 
Central 

Desmonte parcial sem 
aproveitamento de rejeitos 
com construção de aterro de 
reforço (2-B-I) 

8 Mariana Samarco 
Mina do 
Germano 

Cava do 
Germano 

Desmonte parcial sem 
aproveitamento de rejeitos 
sem construção de aterro de 
reforço (2-B-II) 

5 Rio Acima Vale Abóboras 
Barragem 
Vargem Grande 

Sem desmonte e sem aterro 
de reforço (3-B-I) 13 Serra Azul Usiminas Oeste 

Barragem Mina 
Oeste 

Sem desmonte com aterro de 
reforço (3-B-II) 2 Araxá CBMM CBMM Barragem B5 
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Herculano Mineração, Mina Tanque Seco, Barragem B1, Setor Congonhas-Itabirito 
 
Exemplo de descaracterização 1-A-I (desmonte total, com aproveitamento econômico e aterro de reforço 
presente) 
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AMG Mineração, Mina Volta Grande, Barragem Volta Grande 1, Setor Nazareno 
 
Exemplo de descaracterização 1-A-II (desmonte total, com aproveitamento econômico e aterro de reforço 
ausente)  
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Vale, Mina Mar Azul, Barragem B3, Setor Águas Claras 
 
Exemplo de descaracterização 1-B-II (desmonte total, sem aproveitamento econômico e aterro de reforço 
ausente)  
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Usiminas, Barragem Central, Setor Serra Azul 
 
Exemplo de descaracterização 2-A-I (desmonte parcial, com aproveitamento econômico e aterro de reforço 
presente)    
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Samarco, Mina do Germano, Cava do Germano, Setor Mariana 
 
Exemplo de descaracterização 2-B-I (desmonte parcial, sem aproveitamento econômico e aterro de reforço 
presente)  
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Vale, Mina Abóboras, Barragem Vargem Grande, Setor Rio Acima 
 
Exemplo de descaracterização 2-B-II (desmonte parcial, sem aproveitamento econômico e aterro de reforço 
ausente)  
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Usiminas, Barragem Mina Oeste (Somisa), Setor Serra Azul 
 
Exemplo de descaracterização 3-B-I (sem desmonte, sem aproveitamento econômico e aterro de reforço 
presente)  
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CBMM, Barragem B5, Setor Araxá 
 
Exemplo de descaracterização 3-B-II (sem desmonte, sem aproveitamento econômico e aterro de reforço 
ausente)  
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Apêndice III: Barragens alteadas a montante não incluídas neste estudo 

 

Fonte: Informação fornecida pela FEAM, atualizada em 12 de maio de 2021 

 

 

 

  

No. 
# 

Setor 
Nome da 
estrutura 

Empresa Observação 

01 Águas Claras Barragem B8 Vale 

Empreendedor apresentou documentação informando que executou o processo de 
descaracterização antes da emissão oficial do Termo de Referência. A GERAM/FEAM 
enviou Ofício FEAM/GERAM nº. 42/2020 solicitando apresentação de relatório técnico, 
com as respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica - ART, que avalie a aderência 
do projeto executado pela empresa ao referido Termo de Referência. Empreendedor 
apresentou nova documentação. Equipe GERAM/FEAM está elaborando Nota Técnica 

02 
Congonhas- 
Itabirito 

Barragem 
Grota 

SAFM 
Mineração 

Empreendedor enviou comunicação informando que não apresentará o projeto de 
descaracterização, em atendimento ao Termo de Referência, pois a barragem configura-
se geometricamente como um barramento alteado pelo método de etapa única. A 
GERAM/FEAM analisou a documentação, constatou que não era possível chegar a um 
consenso sobre o método construtivo utilizado na estrutura e enviou ofício solicitando ao 
empreendedor a apresentação de informações complementares que comprovem o 
alteamento pela metodologia de etapa única, com a respectiva anotação de 
responsabilidade técnica (ART). Equipe GERAM/FEAM está avaliando a documentação 
apresentada 

03 Itabira 
Dique de 
Ipoema 

Vale 

Empreendedor apresentou documentação informando que executou o processo de 
descaracterização antes da emissão oficial do Termo de Referência e que está planejando 
novas intervenções de melhoria e desenvolvendo novo projeto com previsão de 
conclusão em 28/02/2021 

04 Mariana Pilha Xingu Vale 
Projetada como uma pilha drenada, a estrutura foi recentemente enquadrada no conceito 
de barragem alteada pelo método de montante. Projeto apresentado, mas ainda não 
disponível no SEI 

05 

Serra Azul 

Barragem 2 
Canindé 

Minerita 
Após análise da documentação (“as is” e “as built” e vistoria in loco, a equipe da 
GERAM/FEAM constatou que se trata de uma estrutura construída em etapa única 

06 
Barragem de 
rejeitos 

Arcelor 
Mittal 

Empreendedor apresentou projeto de descaracterização. Ao analisar os documentos, a 
equipe da GERAM/FEAM verificou que as diretrizes do TR para a descaracterização da 
barragem não foram cumpridas. Em 29/10/2020 foi encaminhado ofício solicitando 
apresentação dos itens apontados como pendentes 

07 Barragem I 
Mineração 

Geral do 
Brasil 

Empreendedor apresentou o protocolo junto à ANM, do projeto de 
“descomissionamento” das barragens datado de 12/12/2019. Em análise, a GERAM/FEAM 
enviou ofício em 14 de maio de 2020 informando que o projeto de descaracterização 
deve estar em consonância com o Termo de Referência para Descaracterização de 
Barragens Alteadas pelo Método de Montante, reiterando a solicitação. Empreendedor 
solicitou prazo para o atendimento até março de 2021.  A situação das estruturas é 
acompanhada também em âmbito judicial. 

08 Barragem II 
Mineração 

Geral do 
Brasil 

09 n.a. 
Barragem de 
rejeitos Cava 
RG2W (Caeté) 

Mineração 
Serra do 

Oeste 

Empreendedor apresentou documentação informando que executou a remoção completa 
do maciço de montante antes da emissão do Termo de Referência, permanecendo apenas 
o alteamento realizado pelo método linha de centro. Equipe GERAM/FEAM está 
elaborando Nota Técnica 

10 n.a. 

Barragem B2 
Água Preta 
(Conselheiro 
Lafaiete) 

CSN 

Empreendedor apresentou documentação informando que executou o processo de 
descaracterização antes da emissão oficial do Termo de Referência. A GERAM/FEAM 
analisou a documentação e constatou que o empreendedor finalizou as obras de 
descaracterização em abril de 2019 e o projeto executado atendeu a todas as diretrizes 
do TR, resultando em uma estrutura que não se enquadra no conceito de barragem da Lei 
nº 21.972/2016 e da Lei Federal nº 12.334/2010.   
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Glossário 

Alteamento: aumento da altura de uma barragem; quaisquer incrementos de altura do maciço de barragens, a partir de 
um maciço inicial existente, projetados e construídos para aumento de capacidade volumétrica, elevação de 
lâmina de água, aumento de altura de amortecimento de cheias, ou outro motivo (ABNT, 2017). 

Anomalia:  qualquer deficiência, irregularidade, anormalidade ou mau funcionamento que possa vir a afetar a segurança 
da barragem. (Decreto Estadual 48140 de 25 de fevereiro de 2021) 

Avaliação de impactos cumulativos: um procedimento sistemático para identificar e avaliar a significância dos efeitos de 
múltiplas atividades” (Broderick et al., 2018, p. 649). 

Barragem: qualquer estrutura em um curso permanente ou temporário de água para fins de contenção ou acumulação 
de substâncias líquidas ou de misturas de líquidos e sólidos, compreendendo o barramento e as estruturas 
associadas. (Decreto Estadual 48140 de 25 de fevereiro de 2021) 

Barragem desativada (ou inativa): aquela que não esteja recebendo aporte de rejeitos, resíduos ou sedimentos oriundos 
da atividade-fim, com previsão ou não de retomada da operação. (Decreto Estadual no 48140 de 25 de 
fevereiro de 2021) 

Barragem a montante: estrutura em que o material de construção é disposto a montante do eixo do dique de partida 
sobre rejeitos, ou seja, o eixo da estrutura é deslocado para montante em cada alteamento. Inclui-se também 
nessa categoria os maciços formados sobre rejeitos de reservatórios já implantados. 

Barragem descaracterizada: aquela que não opera como estrutura de contenção de sedimentos ou rejeitos, não 
possuindo características de barragem, e que se destina a outra finalidade. (Decreto Estadual 48140 de 25 
de fevereiro de 2021) 

Barragem em nível 1 de alerta: Quando detectada anomalia que resulte na pontuação máxima de 10 (dez) pontos em 
qualquer coluna do anexo I deste termo de referência. 

Barragem em nível 2 de alerta: Quando o resultado das ações adotadas para corrigir/controlar as anomalias que 
resultaram na pontuação máxima de 10 (dez) forem ineficientes, necessitando de novas inspeções e 
intervenções a fim de eliminá-las.  

Barragem em nível 3 de alerta: A ruptura é iminente ou está ocorrendo. 
Declaração de Condição de Estabilidade - DCE: documento assinado pelo empreendedor e pelo responsável técnico que 

o elaborou, atestando a condição de estabilidade da estrutura em análise, com cópia da respectiva Anotação 
de Responsabilidade Técnica. (Portaria DNPM 70389 de 17 de maio de 2017) 

Dique de partida: estrutura em forma de barramento construída sobre terreno natural utilizada como base para 
sucessivos alteamentos de uma barragem de rejeitos; também chamado de dique inicial. 

Impacto cumulativo: Impactos ambientais ou sociais que resultam do impacto incremental, em áreas ou recursos 
ambientais usados ou diretamente afetados pelos projetos em análise, de outros empreendimentos 
existentes, planejados ou razoavelmente definidos. (IFC, 2012) 

Mapa ou mancha de inundação: produto do estudo de inundação que compreende a delimitação geográfica 
georreferenciada das áreas potencialmente afetadas por eventual vazamento ou ruptura da barragem e seus 
possíveis cenários associados e que objetiva facilitar a notificação eficiente e a evacuação de áreas afetadas 
por essa situação. (Decreto Estadual 48140 de 25 de fevereiro de 2021) 

Nível de emergência: termo empregado na regulamentação federal (Portaria DNPM 70389 de 17 de maio de 2017) e 
pela estadual (Decretos no 48.078 de 5 de novembro de 2020 e no 48.140 de 25 de fevereiro de 2021) para 
graduar as situações de emergência que possam comprometer a segurança de uma barragem. Uma situação 
de emergência deve ser classificada segundo níveis crescentes de gravidade, de 1 a 3. 

Nível de serviço (rodovia): estratificação quantitativa de uma ou mais medidas de desempenho que representam 
qualidade de serviço (TRB, 2016) usada para avaliar o serviço oferecido aos usuários, descrito em seis níveis 
de A (melhor condição de operação) a F (congestionamento completo); os níveis A, B e C são geralmente 
considerados aceitáveis.  

Período de retorno: intervalo de tempo, em anos, esperado para ocorrência de determinada quantidade de chuva; o 
inverso da probabilidade de um evento ser igualado ou ultrapassado em um ano qualquer. 

Plano de Ação de Emergência de Barragem de Mineração (PAEBM): documento técnico e de fácil entendimento 
elaborado pelo empreendedor, no qual estão identificadas as situações de emergência em potencial da 
barragem, estabelecidas as ações a serem executadas nesses casos e definidos os agentes a serem 
notificados, com o objetivo de minimizar danos e perdas de vida (Portaria DNPM 70389 de 17 de maio de 
2017). No âmbito estadual, o Plano de Ação de Emergência deve ter o conteúdo determinado pelo Decreto 
no 48.078 de 5 de novembro de 2020). 
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População atingida: pessoas que possam ser prejudicadas pelos impactos socioeconômicos decorrentes da construção, 
instalação, operação, ampliação, manutenção ou desativação de barragens na região afetada (Lei Estadual 
no 23795, de 15 de janeiro de 2021) 

Saúde mental: estado de bem estar no qual um indivíduo realiza suas próprias habilidades, pode lidar com o estresse 
normal da vida, trabalhar produtivamente e é capaz de contribuir com sua própria comunidade (WHO, 2013). 

Volume Médio Diário (VMDA): número total de veículos que trafegam em uma rodovia em um ano dividido por 365 
(DNIT, 2006). 

Zona de autossalvamento: porção do vale a jusante da barragem em que não haja tempo suficiente para uma 
intervenção da autoridade competente em situação de emergência. (Lei Estadual no 23.291, de 25 de 
fevereiro de 2019). 

Zona de segurança secundária: região constante do Mapa de Inundação, não definida como zona de autossalvamento. 
(Portaria DNPM 70389 de 17 de maio de 2017). 
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