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AS BARRAGENS DE REJEITOS DA MINERAÇÃO NO ESTADO DE GOIÁS: 
CONFORMIDADES E INCONFORMIDADES LEGAIS 

Lara Luiza Silva1 ; Rafael César Silva 2 

ABSTRACT – The current concern about possible impacts caused by human activities is becoming 
increasingly relevant in the debates promoted by scientists and technicians. Among them, mining is 
a major necessity and, at the same time, a source of environmental problems, since it has seen the 
potential damages in its implantation and the recent accidents occurred in national territory. It is 
thinking in this thematic that the present work had as objective a critical and scientific approach on 
the situation of the mining tailings dams in the state of Goiás, Brazil. Through the study of the 
legislation that regulates the implementation of dams in the Brazilian territory, an evaluation was 
made of the criteria that define the possible risk caused by its colapse and how it would impact 
society and the environment. In addition, maps were made of the location and technical attributes 
of the Goiás dams, based on the National Register of Dams system. At the end of the study it was 
concluded that the performance and supervision are insufficient for reliable measures to be taken 
on the current dams situation, as the system is not easy to access and has few updates until the 
date of 2016, besides the lack of definition on the criteria used. This deficiency that is noticed in 
several levels of environmental management entails possible accidents and impacts for the 
population that lives there. The debate required to overcome the issue of "economic interest x 
environmental preservation" is not finished in the current Brazilian context, leaving only the need 
for attention between both parties for the situation of dams, since any damages are detrimental to 
both. 
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1 - INTRODUÇÃO  

A atividade humana e seus possíveis impactos nas transformações do equilíbrio ecológico 

estão sendo cada vez mais incorporadas nos assuntos de preocupação atual, inicialmente tornaram-

se interesse de alguns cientistas e pesquisadores, ganhando proporção devido sua relevância. Com 

esse crescente impacto da atividade humana hoje é fundamental a discussão prévia para a 

implementação de qualquer projeto, sem desconhecer o seu impacto ambiental. Silva (2007) 

A mineração consiste na extração/transformação de substancias minerais, essa atividade é 

um dos segmentos básicos da economia que mais contribui para o desenvolvimento de um país. Sua 

operacionalização constitui-se na separação do material “valioso” do restante, sendo este material 
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não utilizado intitulado rejeito, no qual é depositado em reservatórios, se tornando assim 

consequência da mineração a construção de barragens. Espósito, (2000); Silva, (2007) 

De acordo com a resolução de nº 143 determinada pelo Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos- CNRH, em seu artigo 2º, barragem é qualquer estrutura em um curso permanente ou 

temporário de água para fins de contenção ou acumulação de substâncias líquidas ou de misturas, 

compreendendo o barramento e as estruturas associadas. (CNRH, 2012) 

Rafael (2012), define barragens de rejeito como sendo: 

[...] uma estrutura de terra construída para armazenar resíduos de mineração, os quais 
são definidos como a fração estéril produzida pelo beneficiamento de minérios, em um 
processo mecânico e/ou químico que divide o mineral bruto em concentrado e rejeito. 
(Rafael, 2012, p. 22) 

 
Na geração de resíduos da mineração, destaca-se a existência dos resíduos sólidos de extração 

(estéril) e do tratamento/beneficiamento (rejeitos). De modo geral esses rejeitos/ resíduos são 

materiais de menor valor econômico, sendo eles sedimentos, minérios pobres, solos, rochas, etc., 

estes podem variar em sua composição contendo silte, argilas e/ou areias dependendo do seu 

mineral de origem, tratamento e separação, esse aglomerado de resíduos deve ser devidamente 

armazenado para evitar problemas ambientais. (IBRAM, 2016) 

Sendo assim o presente trabalho tem como objetivo central a realização de uma abordagem 

crítica sobre a situação das barragens de rejeitos da mineração no estado de Goiás, e para tal 

questionamento integrar os riscos, os impactos socioambientais e econômicos, incorporando assim 

os aspectos legais que dão base ao estudo.  

2 - MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE 

As barragens de contenção de rejeitos são amplamente estudadas e reconhecidas pelo grande 

impacto ambiental que elas resultam sejam prejuízos ambientais, sociais e econômicos se fazendo 

ainda mais notável o estudo das mesmas. Como consequência do mal dimensionamento alguns 

problemas podem ocorrer, como seu assoreamento precoce ou até mesmo em casos extremos a 

sua ruptura, a exemplo segundo o Ministério Público Federal, o rompimento da barragem do 

Fundão ocorrido em 5 de novembro de 2015 na cidade de Mariana-MG sob a gestão da Samarco 

Mineração S/A, empresa controlada pela Vale S/A e BHP Billinton. 

Segundo a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais- CPRM de modo geral os principais 

passivos que são ocasionados pela mineração são: poluição do ar, da água, sonora, incêndios 

provocados pelo carvão, subsidência do terreno e rejeitos radioativos. (CPRM, 2002) 

A construção de uma barragem é justamente para disposição de materiais não aproveitados 

na mineração, sendo assim representam um ponto significante de poluição, para evitar situações 

inesperadas é necessário seguir os processos de construção de forma integral e correta, buscando 
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englobar a segurança do entorno, partindo da escolha do local, funcionamento até mesmo seu 

fechamento. Lozano (2006) 

A extração de minerais metálicos no Brasil concentra-se principalmente nos estados de Minas 

Gerais, Pará e Goiás. No estado de Goiás segundo a Agência Nacional de Mineração no ano de 2011 

das trinta e duas substancias que participaram do produto mineral do estado de Goiás, sete foram 

responsáveis por aproximadamente 92,36% do total da produção do estado, disparando na frente 

o (níquel 27,09%) seguido por (cobre, ouro, amianto, fosfato, cobalto, nióbio e outros).  

Dentre os impactos ambientais podemos citar inicialmente a degradação visual da paisagem, 

que refere-se ao aspecto visível e social. Os impactos urbanos também são recorrentes, onde 

segundo o IBAMA, a mineração nessas áreas é responsável pela degradação do subsolo. Outros 

problemas como ruídos e vibração também afetam a população ao redor, pois para desfazer 

determinados materiais utiliza-se de explosivos, além do barulho das maquinas esses fatores estão 

relacionados a harmonia pública. Já a qualidade do ar é afetada pelos particulados suspensos nas 

atividades de queima de combustível, gases emitidos, lavra e beneficiamento. (IBAMA, 2006) 

 Os moradores que residem ao redor e mesmo os que trabalham nessas barragens também 

são acometidos pelos passivos advindos de tal atividade, como exposição à poeiras e gases, com 

isso a qualidade do ar é afetada não somente in situ, mas também no entorno do empreendimento. 

Um dos mais graves problemas ocasionados pela mineração é a poluição das águas, que no 

geral sua qualidade é comprometida pela solubilização de lama e compostos químicos solúveis.  Essa 

ação provoca um desiquilíbrio no ciclo e na vida presente na água, podendo alterar seu regime 

hidrológico. Além da poluição das aguas, sonora e do ar, é importante lembrar da contaminação dos 

solos por elementos tóxicos, essa ação prejudica a regeneração da vegetação já que muitas vezes a 

vegetação e o solo são removidos para as atividades minerais.  

A maior parte das minerações no Brasil provocam poluição por lama. A poluição por 

compostos químicos é mais limitada porém também é um dos principais agravos ao meio ambiente, 

sendo ocasionada por efluentes dissolvidos em água empregada no tratamento do minério com 

destaque para o mercúrio. Enríquez (2008) 

As duas alterações provocam mudanças no ambiente de maneira pariforme, a primeira 

alterando aspetos químicos, biológicos e físicos que por sua vez influem na fauna, relevo, solo e 

flora. A segunda atua no nível do lençol freático, volume da agua em superfície, variedade de 

espécies, variabilidade do ecossistema e ciclagem dos nutrientes. Sobreira et al. (2016) 

3 - ASPECTOS LEGAIS  

Concomitante a questão ambiental é importante salientar os aspectos legais referentes a 

mineração, como concepções que influem no uso e exploração dos recursos minerais estão 

definidas de modo geral pelo Código de Mineração (Decreto Lei n° 227, de 28/02/1967). Tal 

preocupação surgiu com o passar dos anos, após acidentes envolvendo barragens. 
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Existe hoje um conjunto de normas determinadas pelo Departamento Nacional de Produção 

Mineral que ocupa-se do tema das barragens como a Portaria DNPM n° 416/2012 que foi revogada 

pela Portaria n° 70.389, de 17 de maio de 2017 a qual estabelece uma periodicidade de 

atualização/execução, detalhamento do plano de segurança das barragens, qualificação dos 

técnicos, entre outras medidas conforme os art. 8°, 9°, 10, 11 e 12 da Lei n° 12.334 de 20 de 

setembro de 2010, que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens - PNSB.  

Correlacionadas as legislações anteriores o trabalho também se respaldou em questões 

ambientais apoiadas pelas leis: Lei n° 6.938 de 1981 que tem por objetivo a preservação e 

recuperação ambiental com fins socioeconômicos; Lei n° 9.605, de 1998 sobre os crimes ambientais; 

Decreto-Lei n° 227/1967 - Código de Mineração; Constituição Federal de 1988 em seu art. 176; e 

Resolução CONAMA n° 001, de 1986 que estabelece os critérios básicos para avaliação dos impactos 

ao meio ambiente. 

4 - ACIDENTES COM BARRAGENS 

Segundo o artigo 7º da Lei 12.334, os critérios de classificação das barragens são estabelecidos 

pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos- CNRH, enquanto agentes fiscalizadores. A 

classificação de categoria de risco perpassa pelas características técnicas, estado de conservação e 

atendimento ao Plano de Segurança da Barragem. Já a classificação de dano potencial é feita em 

vista das possíveis perdas de vidas humanas e dos impactos ambientais e socioeconômicos 

causados. (BRASIL, 2010) 

Já a resolução de nº 143 determina pelo CNRH, que os critérios utilizados para classificação 

de risco são: altura do barramento; comprimento do coroamento da barragem; tipo de barragem 

quanto ao material de construção; tipo de fundação; tempo de recorrência da vazão do projeto do 

vertedouro; confiabilidade das estruturas extravazoras e de captação; eclusa; percolação; 

deformações e recalques; deterioração dos taludes. Esta Lei ainda define que o órgão fiscalizador 

deve reavaliar a cada cinco anos a classificação de risco. (CNRH, 2012) 

Em seu artigo 5º, da resolução 143, a Lei também define que o dano potencial é baseado em 

sete critérios: existência de população a jusante com potencial de perdas de vidas humanas; 

existência de unidades habitacionais ou equipamentos urbanos comunitários; existência de 

infraestrutura e serviços; existência de equipamentos de serviços públicos essenciais; existência de 

áreas protegidas em legislação; natureza dos rejeitos ou resíduos armazenados; volume. Ainda cita 

que caso o empreendedor não forneça as informações, será aplicado o valor máximo na 

classificação. (BRASIL, 2012) 

Segundo a Política Nacional de Defesa Civil, nos anexos A e B, os desastres são classificados 

quanto a evolução, intensidade e origem. Quanto a evolução, eles podem ser de evolução súbita ou 

crônica.  Já pela intensidade, são acidentes, desastres de médio grande e muito grande porte. 

Acidentes são danos e prejuízos que possuem pouca importância para a coletividade, enquanto os 
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desastres são de importância e gravidade para a sociedade. Um desastre de médio porte pode ser 

recuperado com recursos da própria área, enquanto os de grande porte exigem recursos regionais, 

estaduais e federais. Os de muito grande porte exigem ajuda coordenada dos três níveis de Defesa 

Civil, bem como até mesmo ajuda externa. (BRASIL, 1995) 

Quanto a origem, podem ser naturais, antropogênicos e mistos. Segundo a Classificação e 

Codificação Brasileira de Desastres, rompimentos de barragens se caracterizam como 2.4.2.0.0, 

sendo o rompimento ou colapso, relacionado a obras civis, no grande grupo “Tecnológico”. 

(COBRADE, 2012) 

5 - CENÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS QUANTO ÀS BARRAGENS E REJEITOS DA 
MINERAÇÃO 

O estudo visou especializar as informações fornecidas pelo Cadastro Nacional de Barragens 

de Mineração, incluído na Política Nacional de Segurança de Barragens, para localizar as barragens 

conhecidas no Estado de Goiás, até o ano de 2016. O Cadastro fornece a localização das mesmas 

em kml, bem como a tabela (Figura 1) com as informações de classificação. 

 

Tabela 1: Tabela de Base de Dados das Barragens de Mineração do Estado de Goiás. Fonte: Cadastro 

Nacional de Barragens, 2016. Elaboração: SILVA, R.C. 2018 

Nº Nome da Barragem Nome do Empreendedor Altura Atual Município Minério Porte pelo VolumeCategoria de RiscoDano Potencial Classe Inseridas na PNSB

1 BARRAGEM BM Vale Fertilizantes S A 28 CATALÃO Fosfato PEQUENO PORTE BAIXO ALTO C SIM

2 BARRAGEM BR Vale Fertilizantes S A 51 CATALÃO Fosfato GRANDE PORTE BAIXO ALTO C SIM

3 BARRAGEM DE REJEITOS CGO Pilar de Goias Desenvolvimento Mineral S.a. 37 PILAR DE GOIÁS Minério de Ouro Primário PEQUENO PORTE BAIXO ALTO C SIM

4 BARRAGEM DE REJEITOS DO CÓRREGO BACO PARÍ Mineração Maracá Industria e Comercio Sa 44 ALTO HORIZONTE Minério de Cobre MUITO GRANDE BAIXO ALTO C SIM

5 BARRAGEM DO BURACO Anglo American Fosfatos Brasil Ltda. 60 CATALÃO Rocha Fosfática GRANDE PORTE BAIXO ALTO C SIM

6 Barragem do Jacuba Votorantim Metais S.A. 71,5 NIQUELÂNDIA Minério de Níquel MÉDIO PORTE BAIXO ALTO C SIM

7 Barragem MSG Mineração Serra Grande S.a. 87 CRIXÁS Minério de Ouro Primário MÉDIO PORTE BAIXO ALTO C SIM

8 Reservatório de Água Industrial Barro Alto Anglo American Níquel Brasil Ltda 14 BARRO ALTO Minério de Níquel PEQUENO PORTE BAIXO MÉDIO D SIM

9 Unidade I Anglo American Nióbio Brasil Ltda. 35 OUVIDOR Minério de Nióbio PEQUENO PORTE BAIXO ALTO C SIM

10 Unidade II Anglo American Nióbio Brasil Ltda. 25 OUVIDOR Minério de Nióbio PEQUENO PORTE BAIXO ALTO C SIM

11 Reservatório de Água Industrial - Niquelândia Anglo American Níquel Brasil Ltda S/INFO NIQUELÂNDIA S/INFO S/INFO S/INFO S/INFO S/INFO NÃO
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Figura 1: Mapa de Localização das Barragens de Rejeitos do Estado de Goiás cadastradas até 2016. Fonte: 
Cadastro Nacional de Barragens, 2016. Elaboração: SILVA, R.C. 2018 

 

 Podemos perceber que as barragens no Estado não se encontram distribuídas 

uniformemente, com a grande maioria no norte e no sudeste. Apenas uma barragem não se 

encontra inserida legalmente no sistema, pelo menos não pela base de dados fornecida. Até a data 

da realização dos estudos, percebemos que não há uma verdadeira atualização online desta base, 

ficando o questionamento para a fiscalização. 

 O sistema também nos informa que a análise de risco de todas as barragens é classificada 

como “baixo”. O Marco de Sendai UNISDR, prevê como o objetivo a implementação de medidas 

tanto jurídicas quanto político-sociais para a prevenção e redução de danos causados por desastres 

até 2030. Apesar da recente publicação, era de se esperar que novos princípios norteassem a 

aplicação da fiscalização em diante, principalmente dado a recentes desastres com barragens no 

país. (UNISDR, 2015) 



 
 

I Encontro Nacional de Desastres 7 

 

Figura 2: Mapa de Dano Potencial das Barragens de Rejeitos do Estado de Goiás cadastradas até 2016. 
Fonte: Cadastro Nacional de Barragens, 2016. Elaboração: SILVA, R.C. 2018 

Quanto ao dano potencial, temos apenas a barragem de Reservatório de Água Industrial de 

Niquelândia sem informações. O Reservatório de Água Industrial Barro Alto é a única barragem com 

potencial de dano médio, todas as outras devidamente cadastradas possuem alto risco. O 

questionamento da legislação fica para o fato de que esta classificação pode ter sido implementada 

devido à falta de informação ou ao verdadeiro conhecimento das condições técnicas. Isto é uma 

brecha que a legislação permite, apesar de que para preparação e previsão de desastres, atribui 

uma certa incerteza à quem deseja acessar as informações ali contidas. 

6 - CONCLUSÃO  

Conclui-se com este trabalho que as atividades de mineração impactam diversos segmentos, 

sejam ambientais, sociais ou econômicos, sendo as barragens o grande reflexo de tal atividade, com 

maior dano potencial seja ao ambiente ou a populações que habitam à jusante de sua bacia. Com 

isso, faz-se necessário o acompanhamento da situação atual destas barragens, porém o grande 

problema é a falta de atualização do sistema até a presente data do estudo, ausência de alguns 

dados, não clareza de conceituações, dificultando assim a pesquisa de possíveis impactos.   

De acordo com a análise apresentada, as barragens localizadas no Estado de Goiás 

apresentam grande potencial de dano, pois se localizam próximas a centros habitacionais. Desta 

forma se inserem na categoria de risco potencial alto, pois eventuais passivos podem acometer 

elevado número de pessoas, além dos prejuízos ambientais.  

Nota-se a existência de estudos referentes às barragens, entretanto grande parte destes são 

produzidos pelas próprias mineradoras, predominando assim interesses comerciais e lucrativos para 
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financiamento das operações. O debate necessário para superação da questão entre “interesse 

econômico x preservação ambiental” não é vencido na atual conjuntura brasileira, restando apenas 

a necessidade de atenção entre ambas as partes para a situação das barragens, haja visto que 

eventuais danos são prejudiciais a ambos.  
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