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1. Descrição da barragem

A Unidade Itabirito da Mineradora Herculano Ltda. é localizada a cerca de 

30 km da periferia sul de Belo Horizonte, no município de Itabirito, próximo 

à BR 040, na localidade conhecida como Retiro do Sapecado, Estado de 

Minas Gerais. No local, a mineradora ergueu quatro barragens (B1 a B4) 

para armazenamento de rejeitos e sedimentos. Destas, a B1 é a que possuía 

maior altura (61 m) e maior volume (4.100.000 de m3), segundo dados do 

RAL/2014. A Figura 2.307 mostra a distribuição das quatro barragens.

A barragem B1 foi construída sobre um córrego que continha uma voçoroca, 

que foi enchida com rejeitos. Sua construção foi iniciada em 1996, com 

base em um projeto de Engenharia e alteada até 2009, quando atingiu sua 

altura máxima, tendo sido objeto de muitos consertos. O talude de jusante 

possuía declividade 1,0V:3,0H.
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Córrego local
Iniciada em 1996 e finalizada em 2010
10 de setembro de 2014
Técnica

A geologia da área é constituída de rochas calcáreas, principalmente 

mármores e filitos dolomíticos. 

Em 2010, a barragem B1 chegou ao seu limite de capacidade. Então, a 

empresa construiu a barragem B4. Mas, em abril de 2014, a nova estrutura 

começou a apresentar problemas técnicos: abalos sísmicos causaram 

subsidência, aparecimento de um vortex e trincas no terreno. O maior 

tremor alcançou magnitude de 2,7, com epicentro a 5 km de distância. A 

ocorrência do vortex foi atribuída à presença de uma caverna em calcários, 

cuja abóbada cedeu durante o sismo, sob o efeito da carga sobreposta, com 

o aparecimento de uma dolina (Figura 2.308).

A barragem B4 foi então abandonada e os rejeitos passaram a ser novamente 

depositados na barragem B1, sendo bombeados para quatro baias construídas 

na parte superior da barragem B1 para depositar e secar os rejeitos. Essas 

baias estavam operando em paralelo com a barragem B4 desde 2013.
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Figura 2.308 – O surgimento de uma dolina (cavidade) gerou o vortex, que drenou o 
reservatório da barragem B4 em aproximadamente uma hora (Galo, 2016)

Figura 2.307 – Conjunto de barragens da Herculano Mineração Ltda. 
(Google Earth, de 25/06/2014)
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2. Descrição do acidente

Em 10 de setembro de 2014, o maciço lateral da barragem B1 se rompeu 

junto à ombreira direita e escorregou levando parte do platô que abrigava 

as baias de decantação, rompendo-as (Figura 2.309). 

HERCULANO
BARRAGEM B1 – RETIRO DO SAPECADO

MG

A corrida de lama e rejeitos provocou um efeito dominó, ou efeito em cascata, 

alcançando, sucessivamente, a barragem B2, galgando-a e avançando até 

atingir o reservatório da barragem B3, que também foi galgada e sofreu 

a abertura de uma brecha no centro do talude de jusante (Figura 2.310). 

Grande parte do material da B1 ficou retida a montante da barragem da B3.

Figura 2.309 – Vista parcial do escorregamento ocorrido no talude de 
jusante da B1, danificando parte das baias e gerando uma corrida de 
lama. Seis trabalhadores foram atingidos e dois caminhões ficaram 
presos na massa escorregada (Galo, 2016)

Figura 2.310 – Vista do impacto da corrida nos reservatórios das barragens B2 e 
B3 (Galo, 2016)
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3. Consequências do acidente

Três pessoas morreram e a corrida de lama soterrou um carro, uma 
escavadeira e um caminhão. A lama fluiu através do vale do córrego João 
Dias e o assoreou. O abastecimento de água e energia ao Condomínio 
Residencial Vilabella foi interrompido. Ocorreram danos ambientais 
diversos, além dos prejuízos causados às próprias barragens atingidas.
A mineradora sofreu interdição (que perdurava até setembro de 2016), além 
de multas impostas pelos órgãos ambientais e indenizações. 

4. Medidas de recuperação

Quando houve o rompimento da barragem B1, a FEAM passou a acompanhar 
o atendimento ao Plano de Ações Emergenciais para promover, de forma 
segura, o controle e a eliminação dos novos impactos ambientais em função 
deste acidente.
Em fevereiro de 2015 foi constatado que as ações propostas no referido plano 
haviam sido implementadas, com a finalização das obras de implantação 
de um dique de contenção localizado imediatamente a jusante do ponto de 
ruptura da barragem. 
Em meados do mês de julho de 2015 foram observados alguns pontos de 
surgência no canal de descida da brecha formada pela ruptura da estrutura, 
tendo havido comunicação à empresa sobre novo risco de ruptura da 
estrutura remanescente da barragem B1. Foram identificados alguns pontos 
de saturação em taludes formados pelo rebatimento dos bancos sobre a 
área deslizada no contato com os taludes remanescentes no sentido da sua 
ombreira esquerda. 
Em nova fiscalização, realizada em agosto de 2015, representantes 
da empresa informaram que estava em elaboração o projeto final de 
estabilização da barragem B1 com a utilização de material proveniente da 
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mina, de forma a garantir a estabilidade da estrutura até que fosse definido 
o plano de utilização futura da referida área.
Foram definidas, também, novas medidas de controle no Plano de Ações 
Emergenciais para garantir a estabilidade da barragem B4, bem como a 
estabilização da área onde ocorreu o vórtex na porção de montante do 
reservatório.

5. Causas do acidente

As causas do acidente não foram esclarecidas de maneira satisfatória, 
permanecendo no campo das hipóteses. Não ocorreram chuvas intensas 
antes da ruptura, tampouco houve tremores no momento da ruptura, embora 
haja conflito de informações a esse respeito, conforme exposto no item 2.
Para construir as baias foi necessário altear a barragem em 7 m, o que 
representaria um acréscimo de carga relevante, além do fato de que a 
água das baias percolava na vertical através do corpo da barragem. Uma 
deficiência no sistema de drenagem na estrutura do maciço da barragem 
teria causado uma elevação do nível freático no interior do corpo da 
barragem. Alega-se que o sistema de drenagem não estaria funcionando, 
uma vez que foram observadas surgências de água no talude de jusante 
da barragem. Esta hipótese conflita com o fato de que no período do 
acidente ocorria uma forte estiagem na região, o que contribuiria para um 
rebaixamento do lençol freático em vez de sua elevação.
Outra hipótese que tem o respaldo do que ocorreu na barragem B4, com a 
formação da dolina, busca as causas do acidente na presença de um maciço 
dolomítico, com cavidades subterrâneas que seriam capazes de instabilizar 
o equilíbrio da barragem de rejeitos. Em favor desta hipótese, cita-se a 
existência de extensas trincas observadas em superfície e que conectariam 
a área das barragens B1 e B4. Menciona-se que os rejeitos tinham baixa 

densidade, estando sujeitos a liquefação estática. 
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