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1. Descrição da barragem

O sítio da barragem é na Mina do Fernandinho, Estado de Minas Gerais, a cerca 

de 40 km de distância de Belo Horizonte, à margem da rodovia entre a Capital 

e a cidade de Ouro Preto. Trata-se de uma barragem de contenção de rejeitos 

de mineração de ferro, operada pela Itaminas Comércio de Minérios S.A. 

A barragem, com cerca de 40 m de altura, foi alteada a montante. Os 

alteamentos ocorriam pelo lançamento sobre o rejeito sedimentado sem 

compactação (Figura 2.240). O dique de partida com até 10 m de altura 

havia sido feito com canga e matacões de itabirito. Na barragem, entre 10 

m e 20 m, foi empregado cascalho de canga. A partir dos 20 m até os 40 

m, nos alteamentos foi utilizado o rejeito mais grosso do beneficiamento.  

O material do rejeito e da própria barragem era uma areia muito fina, 

siltosa, com proporções variadas de um local para outro de finos de minério 

de ferro, com muito pouca argila e alguma mica. O talude possuía uma 

inclinação de 42° (1,1 H : 1 V).

Nos alteamentos, o rejeito era lançado em camadas de 1 m a 2 m 

de espessura, apenas “compactadas” pelo próprio equipamento de 

espalhamento. Em função disso, o maciço apresentava uma estrutura fofa 

com densidade abaixo da crítica. O aterro, ao ser submetido a esforços 

cisalhantes, apresentaria uma tendência de redução da porosidade com 

desenvolvimento de pressões neutras, o que tornaria o maciço suscetível à 

liquefação espontânea. A barragem se apoiava em quartzitos na ombreira 

direita e em parte da fundação e em itabiritos na ombreira esquerda.
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Figura 2.240 – O processo de 
alteamento para montante ocorria 
pelo lançamento do rejeito sem 
compactação (Parra & Lasmar, 1987)
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A barragem somente foi alteada até 1984. A partir dessa data, foi construído 

um dique, dividindo o reservatório em dois setores (Figura 2.241). 

O rejeito era lançado em um dos setores, enquanto se processava o 

desassoreamento do outro setor. Isso indica que o maciço da barragem (e/

ou sua fundação) possuía(m) uma permeabilidade suficiente para drenar 

o rejeito de um setor abaixo do nível d’água do setor adjacente. Não havia 

projeto da barragem, de modo que é difícil dizer se existia um tapete 

Figura 2.241 – Distribuição esquemática 
dos compartimentos quando ocorreu o 
acidente (Viotti, 2016)

drenante na base da mesma. A drenagem era (provavelmente) provida 

pela camada de solo arenoso proveniente da desintegração do quartzito 

existente na fundação, bem como pelo próprio quartzito permeável.

Na época do acidente, o topo da barragem se situava cerca de 2 m acima 

do rejeito contido no reservatório. Havia dispositivos de medição do nível 

d’água na barragem.
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2. Descrição do acidente

Segundo testemunhas, a ruptura da barragem ocorreu em duas etapas. A 

primeira etapa consistiu numa ruptura lenta, próxima à ombreira direita, 

envolvendo um compartimento que se encontrava com lama. Posteriormente, 

ouviu-se um estrondo seguido pelo colapso total da barragem, dando origem 

a uma onda de lama. Os depoimentos das testemunhas atestam a rapidez 

com que a lama escorreu para jusante (Figura 2.242). Em poucos segundos, 

a onda percorreu a distância entre o pé da barragem e o laboratório da mina, 

situado a 500 m, comprovando o alto grau de fluidez da massa envolvida. 

Cerca de 10 a 15 minutos mais tarde, ocorreu um segundo episódio, de 

proporções menores, envolvendo o material mais seco situado à esquerda, 

desconfinado pelo primeiro escorregamento. 

A grande declividade do talvegue a jusante desempenhou papel importante 

na extensão de 8 km de área atingida. A Figura 2.242 mostra em planta as 

dimensões da área da barragem afetada.

No corpo da barragem abriu-se uma cratera em forma de anfiteatro de 

contornos irregulares, correspondendo ao espaço deixado por cerca de 

350.000 m3 de material que escorreu para jusante (Figura 2.243). Entretanto, 

a maior parte do maciço permaneceu in situ. Extensas trincas longitudinais 

(ao eixo) podiam ser observadas na porção de aterro remanescente.

Observou-se em seguida que o rompimento do maciço não ocorreu até a 

base da barragem, permanecendo um pequeno corpo de aterro mascarado 

pela cobertura de rejeito. Isso mostra que a barragem, no trecho rompido, 

estava apoiada em terreno firme, de resistência ao cisalhamento superior à 

do aterro (Figura 2.244).

No momento do acidente não estava chovendo nem ocorreram detonações. 

O único agente externo consistia na presença de três caminhões e de uma 

pá-carregadeira atuando na crista da barragem, reparando erosões no 

talude de jusante.
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Figura 2.244 – Seção levantada após a ruptura mostrando que a superfície de escorregamento 
permaneceu dentro do aterro sem alcançar a fundação (Parra & Lasmar, 1987)

Figura 2.242 – Área afetada pelo colapso da barragem (Viotti, 2016) Figura 2.243 – Imagem de 30/05/1986 tirada a partir da barragem, 
olhando para jusante (Viotti, 2016b)
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3. Consequências do acidente

Os três caminhões e a pá-carregadeira que se encontravam no topo da 

barragem foram todos envolvidos e arrastados pela massa liquefeita. 

O acidente registrou sete vítimas fatais. Romperam-se três pequenas 

barragens de decantação de sedimentos e captação de água situadas a 

jusante. Ocorreu, ainda, a destruição da vegetação e o assoreamento na 

faixa atingida pela onda de lama até alcançar o rio das Velhas.

4. Medidas de recuperação

Não há informações.

5. Causas do acidente

As causas do acidente não foram totalmente esclarecidas e somente 

poderiam sê-lo mediante uma investigação técnica detalhada sobre todos 

os fatores intervenientes. A ruptura ocorreu porque a inclinação e a altura 

do talude externo não eram compatíveis com as características do material 

estocado e com o processo de construção a montante.

A barragem vinha se mantendo estável há cerca de dois anos (desde 

1984), com a altura e a inclinação finais. O único fator que poderia ter se 

alterado antes da ruptura é a altura do nível d’água dentro do reservatório. 

Como não havia chovido, admite-se que o sistema de drenagem, caso 

existisse, tenha perdido gradativamente sua eficiência, por colmatação 

ou obstrução, causada pelos componentes de granulometria mais fina 

dos rejeitos acumulados. A ascensão da linha piezométrica é um fator que 

poderia ter levado à ruptura da barragem. A presença simultânea de quatro 

equipamentos trabalhando e causando vibrações não pode ser considerada 

simples coincidência e, provavelmente, serviu de gatilho para desencadear 

o processo de ruptura da barragem que já se encontrava em situação crítica.

A inexistência de um projeto de Engenharia, a falta de drenagem e a ausência 

de um monitoramento geotécnico concomitante à construção da barragem 

de rejeitos são os elementos primordiais que deram origem a este acidente.
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