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1. Descrição da barragem

Duas barragens de terra, denominadas A e B, localizadas na Fazenda Bom 

Destino, na zona rural, cerca de 13 km de distância do centro urbano de 

Cataguazes, Estado de Minas Gerais, supriam as necessidades da Indústria 

Cataguazes de Pepel Ltda. para o armazenamento de resíduos químicos da 

indústria de papel e celulose.

As duas barragens estavam localizadas em grotas confinadas naturalmente 

pelo relevo local e consistiam em aterros compactados em solo, com seção 

homogênea. O terreno no local das ombreiras das barragens é constituído 

por solos residuais de rochas gnáissicas, com presença de solos aluvionares 

em parte da fundação, não melhor caracterizados quanto à espessura e 

propriedades geotécnicas.

A Figura 2.167 apresenta uma seção típica da barragem A, que permaneceu 

intacta, enquanto a barragem B sofreu ruptura, liberando volume 

significativo de lixívia.
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Figura 2.167 – Seção típica da barragem A (Silva & outros, 2006)
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2. Descrição do acidente

Em 29 de março de 2003, a barragem B sofreu um acidente que rompeu parte do 

aterro e 1.400.000 m3 de efluente industrial, constituído por lixívia, uma solução 

a base de carbonato de sódio, usada no cozimento da madeira para extração da 

celulose, foram despejados nas águas do córrego do Cágado, tendo em seguida 

alcançado o rio Pomba, causando mortandade de animais (Figura 2.168). 

Na Figura 2.169 identifica-se, com clareza, a localização do filtro vertical, 

pouco a jusante da linha de centro da seção da barragem.

3. Consequências do acidente

A mancha tóxica atingiu rapidamente a calha do rio Paraíba do Sul, 

interrompendo o abastecimento de água a vários municípios dos Estados 

de Minas Gerais e Rio de Janeiro, deixando 500.000 pessoas sem serviço de 

abastecimento de água durante 20 dias (Medeiros, 2016). 

Os prejuízos materiais e ambientais para as populações a jusante foram 

enormes, provavelmente, muito além dos R$ 50 milhões de multa aplicada 

pelo IBAMA à empresa mineradora. 

Figura 2.168 – Barragem da Indústria Cataguases de Papel Ltda após 
arrombamento (Menescal, 2007)

Figura 2.169 – Vista da porção remanescente da barragem de rejeitos após o 
rompimento (Silva & outros, 2006)

CATAGUAZES MG



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

4. Medidas de recuperação

Um termo de ajustamento de conduta (TAC) foi firmado entre a empresa e 

o Ministério Público Federal (MPF). Com o termo, a empresa implementou 

ações voltadas à recomposição da estabilidade da barragem, recuperação 

das margens do córrego do Cágado, proteção de nascentes, repovoamento 

com espécies de peixes nativos e remoção dos resíduos acumulados nas 

propriedades rurais. Também foram implantadas medidas para tratamento 

dos resíduos remanescentes nos reservatórios das duas barragens. 

As obras emergenciais realizadas na barragem B incluíram reforço 

localizado na região rompida, alteamento da ensecadeira de montante, 

suavização de taludes potencialmente instáveis, reconstrução do sistema 

de drenagem periférica (canal de contorno), verificação da instrumentação 

existente e instalação de novos piezômetros, recomposição do sistema de 

drenagem interna, além da recomposição da seção rompida e reforço do 

talude de jusante. Finalmente, previa-se o esvaziamento dos lagos num 

prazo máximo de dois a quatro anos.

5. Causas do acidente 

Entre as causas que levaram ao rompimento da estrutura estão falhas ou 

ausência de manutenção, além da inexistência de um responsável técnico 

pelas duas barragens. Menescal/Di Mauro, 2015, atribuem o rompimento da 

barragem a piping. 

Gonçalves (2006) assim se pronunciou a respeito do desastre de 2003: 

“Houve falta de implementação da lei através de políticas públicas 

preventivas. Não realizou o governo ações que pudessem traduzir decisões 

(expressas na legislação nacional), em medidas jurídicas e políticas que se 

coadunassem com as normas adotadas, revelando-se o desacordo entre 

teoria e prática no que tange a legislação ambiental e sua implementação. 

A falta de ações tomadas pelos estados afetados para solucionar o problema 

e a não responsabilização das pessoas jurídicas de direito público envolvidas 

no caso caracterizam-se como uma escolha política. Assim, a omissão é uma 

forma de política pública do Estado brasileiro. A inoperância das normas 

jurídicas ambientais no Brasil reflete a intenção de não responsabilizar os 

autores de “acidentes” como o narrado, eis que decorrentes de atividades 

essenciais para a sociedade, e cujos danos não podem muitas vezes ser 

mensurados ou individualizados. (...) É possível afirmar que a catástrofe 

narrada foi produzida, na medida em que resultou de omissões, tanto de 

particulares, quanto dos órgãos públicos, administrativos e judiciais. O 

vazamento ocorrido não foi um acidente, pois não foi um acontecimento 

casual, fortuito, ou imprevisto. Ao contrário, foi previsto e não evitado por 

omissão da empresa e dos órgãos públicos responsáveis. O fato de se 

referir ao desastre como um “acidente” demonstra a intenção de eximir 

os responsáveis de culpa, de maneira a torná-lo uma consequência do 

modelo de produção moderna. A noção de risco busca ocultar e legitimar 

o perigo de determinadas atividades através de um conceito socialmente 

construído, mas transmitido e aceito como sendo científico, objetivo e 

técnico. Com isso, busca-se que os ônus da produção dessas atividades 

com potencial poluidor e destruidor possam ser divididos equitativamente 

entre todos. Evidencia-se, desse modo, a “naturalização” da noção do risco 

de atividades potencialmente poluidoras.”
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