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1. Descrição da barragem

Desde o início do século XVIII, a região de Crixás, Estado de Goiás, passou por 

vários ciclos de extração de ouro entre atividades de garimpeiros e empresas 

mineradoras. Em 1989, a Mineração Serra Grande S.A. iniciou suas operações 

na Grande Mina de Ouro de Crixás. A empresa é uma joint-venture entre dois 

poderosos grupos de mineração, a sul africana AngloGold Ashanti e o grupo 

canadense Kinross Gold Group, sendo administrada pelo primeiro.

A estrutura da mineradora, conhecida como barragem MSG, com altura de 

80 m, é situada nas proximidades do rio Vermelho, a montante da cidade de 

Crixás, da qual dista pouco mais de 1 km (Figura 2.185). 

Não foram encontradas na literatura técnica informações a respeito do 

projeto e construção da barragem. Sabe-se que foi construída pelo método 

de alteamento para montante, responsável por acidentes de grandes 

proporções ocorridos recentemente em barragens de rejeitos em Minas 

Gerais (Estado de Goiás – Poder Judiciário, 2020) (Figura 2.186).

Consta que a barragem é monitorada através de 32 piezômetros e submetida 

a auditorias periódicas.

2. Descrição do acidente

Em 1994, em data não identificada, ocorreu um acidente com a barragem de 

rejeitos químicos da mineradora, com despejo no rio Vermelho de milhões 

de litros de água contaminada. O rio já se encontrava em processo de 

contaminação anterior devido aos vários garimpos menores que estavam 

em funcionamento antes da instalação da mineradora. Estes garimpos 

exerciam suas atividades no leito do rio com a utilização do mercúrio para 

a separação do ouro.

3. Consequências do acidente

Com confirmação em várias análises, ficou comprovado que os 

lançamentos dos rejeitos químicos pelo acidente na barragem, contendo 

arsênio e cianeto, ultrapassaram os níveis admissíveis, configurando grave 

poluição hídrica. Moradores de Crixás entrevistados pela equipe do CETEM 

relacionaram doenças à ocorrência de cianeto proveniente do processo de 

beneficiamento do minério. A substância altamente tóxica estaria misturada 

aos rejeitos produzidos pela Mineração Serra Grande. A ocorrência de 

acidentes na barragem de rejeitos e a consequente contaminação do rio 

Vermelho são de domínio público.
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Figura 2.185 – Localização da barragem da Mineradora Serra Grande em relação 
à cidade de Crixás (Google Earth, 29/06/2018)

Figura 2.186 – Barragem da Mineração Serra Grande em Crixás  
(Internet - http://www.imprensadocerrado.com.br/materia/656/crixas-tera-que-
eliminar-barragem-de-rejeito-de-mineracao - Acesso em 21/03/2020)
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4. Medidas de recuperação

Não foram encontradas informações a respeito dos trabalhos de recuperação 

levados a termo na barragem após o acidente de 1994. 

5. Causas do acidente 

As causas do acidente de 1994 não são conhecidas.

6. Determinações

Em 2004, o Ministério Público (MP) deu início a uma ação civil pública contra 

a Mineração Serra Grande S.A., sendo que a mesma já havia sido multada 

anteriormente, na década de 1990, pelo MP, em razão do acidente em sua 

barragem de rejeitos químicos (Andrade & Leone, 2006).

Recentemente, a CATEP, órgão pericial do Ministério Público do Estado de 

Goiás, ao analisar o Plano de Segurança da Barragem, o Plano de Ação 

Emergencial e a vistoria realizada pela ANM, em 4 de fevereiro de 2019, 

constatou que inúmeras não conformidades relatadas por empresas de 

auditoria (contratadas pela Mineração Serra Grande S.A.) não haviam sido 

sanadas. A CATEP contestou, ainda, a atuação da ANM ao afirmar que, na 

prática, não há uma fiscalização efetivada em campo por órgãos estatais 

competentes, uma vez que estes realizam apenas um controle formal do 

que lhes é enviado (Estado de Goiás – Poder Judiciário, 2020). 

Em fevereiro de 2020, a Justiça do Estado de Goiás determinou que a Mineração 

Serra Grande desativasse a barragem de rejeitos, impreterivelmente, até 

15 de setembro de 2021, promovendo seu descomissionamento total. A 

decisão decorreu de ação proposta pelo Ministério Público, que listou 19 

irregularidades constatadas na barragem. Dentre elas, o método com que foi 

construída (considerado “obsoleto”) e a proximidade de pouco mais de 1 km 

da cidade (Estado de Goiás – Poder Judiciário, 2020). Neste ponto, a Justiça 

do Estado de Goiás mencionou a aplicação dos princípios da prevenção e da 

precaução e o risco de irreversibilidade dos danos caso uma tragédia venha a 

ocorrer (situações estas que justificam a tutela provisória de urgência).
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