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1. Descrição da barragem

O Dique B3 Ipê faz parte de um conjunto de diques da Emicon Mineração 

e Terraplanagem Ltda, instalada no município de Brumadinho, Estado de 

Minas Gerais. Trata-se de barragem de rejeitos de pequeno porte, com altura 

máxima de 26 m, sendo que seu reservatório abriga 15.000 m3 de material 

(Figura 2.204). A empresa encerrou suas atividades há mais de dez anos. O 

dique se encontrava desativado quando ocorreu o acidente.
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Figura 2.204 – Dique B3 Ipê no centro da imagem (Google Earth, de 14/12/2018)
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2. Descrição do acidente

As causas do acidente não foram identificadas. O Relatório de Segurança de 

Barragens, ano 2016, cita o piping como possível causa.

3. Consequências do acidente

Não houve vítimas ou danos materiais. Segundo a FEAM, o Dique B3 Ipê da 

Emicon se encontra em situação de “condição de estabilidade não garantida”. 

Isso significa que “o auditor, após os estudos geotécnicos, hidrológicos e 

hidráulicos, análises visuais, avaliações das condições de construção (“as 

built”) e/ou condições atuais (“as is”) das estruturas, não garante que as 

mesmas estejam seguras seja pelo ponto de vista da estabilidade física do 

maciço ou pelo ponto de vista da estabilidade hidráulica (passagem de 

cheias), portanto são estruturas que apresentam maior risco de rompimento, 

caso medidas preventivas e corretivas não sejam tomadas.”

4. Medidas de recuperação

As obras emergenciais, para estancar o processo de piping, consistiram 

no desvio da água, utilizando dois sifões, além da demolição de parte da 

estrutura na entrada do vertedouro, de modo a rebaixar o nível da água. 

Foram, também, preenchidos com material de enrocamento as erosões 

e os abatimentos no talude de jusante. Consta no Relatório da ANA que a 

barragem se encontrava sem efluentes em seu reservatório, com fator de 

segurança adequado para a situação.

5. Causas do acidente 

As causas do acidente não estão identificadas no RSB, ano 2016, que se 

limita a citar o mecanismo de piping.

6. Material consultado

ANA – Agência Nacional de Águas – Relatório de Segurança de Barragens, 

2016. Pág. 167.

FEAM-MG – Planilha Barragens – Sem data

FEAM-MG – Inventário de barragem do Estado de Minas Gerais ano 2016. 

FEAM-DGER-GERIM-RT-02/2017. Belo Horizonte, 2017. 47 páginas.
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