
Acidentes e Incidentes em Barragens e Obras Anexas no Brasil | Relatos

RIO
CONSTRUÇÃO

DATA(S) DO(S) EVENTO(S)
TIPO DE DOCUMENTAÇÃO

ANALÂNDIA SP

Área de mineração
Não determinada
18/01/2011
Técnica escassa

1. Descrição da barragem

A empresa CRS Mineração, Indústria e Comércio S.A. possui uma 

área de mineração de areia na periferia da cidade de Analândia 

(SP), à margem da rodovia BR 369. A área se localiza na bacia do 

rio Corumbataí, que abastece de água a cidade de Rio Claro. A 

cava de acumulação de areia é delimitada por um barramento 

feito com os próprios estéreis do processo de lavagem, que 

acumula um razoável volume de água em uma área com cerca 

de 3,5 hectares. A Figura 2.37 data de 9 de novembro de 2010 e 

mostra o volume de água acumulado. A configuração irregular 

do barramento não atendia aos requisitos de segurança exigidos 

pelas diretrizes do DNPM.

2. Descrição do acidente

Em 18 de janeiro de 2010, o excesso de água das chuvas fez 

romper o barramento (RSB da ANA, 2011, pág. 49). No depoimento 

de moradores, a água passou por cima da estrada visível na 

Figura 2.37, carregando tudo o que se encontrava no caminho.

Figura 2.37 – Observar o barramento na área da CRS Mineração, 
Indústria e Comércio Ltda (Google Earth, de 09/11/2010)
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3. Consequências do acidente

Mais adiante, o caudal se transformou em um rio com correnteza 

violenta e levou as árvores e parte da pista da rodovia que 

liga Analândia e Corumbataí, surgindo no local uma cratera 

profunda. O abastecimento de água a Rio Claro foi suspenso 

por 36 horas, pois o leito do rio Corumbataí ficou cheio de 

sedimentos, galhos de árvores e lama, causando a interrupção 

do funcionamento da Estação de Tratamento de Água do Capim 

Fino (ETA 3), em Piracicaba, afetando cerca de 200.000 pessoas. 

Constatou-se que a água que vazou da mineradora não continha 

óleo, graxa ou qualquer outro produto tóxico.

4. Medidas de recuperação

A Superintendência do DNPM de São Paulo promoveu uma 

vistoria na área da concessão de lavra. A mineradora da área 

já havia recebido autuações do CREA-SP por não possuir um 

responsável técnico no local e por minerar em desacordo com 

o plano de lavra aprovado pelo DNPM. 

A Figura 2.38 ilustra a situação da área pouco tempo depois do 

acidente, podendo-se observar o sulco deixado pela violência 

das águas ao longo do pequeno vale.

Figura 2.38 – São visíveis as marcas da passagem do caudal no pequeno vale a 
jusante do barramento rompido. Na imagem, o barramento já foi reconstruído 
(Google Earth, de 21/04/2011)
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5. Causas do acidente 

Alega-se que o excesso de águas de chuva foi responsável pelo rompimento 

da barragem de contenção de águas da área da mineradora. Mesmo que 

6. Material consultado

ANA – Agência Nacional de Águas – Relatório de Segurança de Barragens, 2011, página 49.

isso tenha ocorrido, a configuração da barragem, visível na Figura 2.37, 

e a ausência de responsável técnico no local indicam que o barramento 

disforme não devia atender aos requisitos de segurança recomendados 

pelas normas técnicas em áreas de mineração.


