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

RIO
CONSTRUÇÃO

DATA(S) DO(S) EVENTO(S)
TIPO DE DOCUMENTAÇÃO

1. Descrição da barragem

A barragem Labourier foi construída a partir de rejeitos de mineração de ouro 

no garimpo do Lourenço, município de Calçoene, Estado do Amapá. A área é 

administrada pela Cooperativa dos Garimpeiros do Lourenço (Coogal).

Em janeiro de 2018, uma força-tarefa composta por órgãos estaduais e 

federais e instituições militares realizou uma inspeção técnica na área e 

elaborou um diagnóstico desfavorável sobre as condições de segurança 

da barragem. Constatou-se que a barragem não atendia aos requisitos de 

segurança necessários.

A barragem não dispunha de estrutura de extravasamento de excessos de 

descargas afluentes gerados por fortes chuvas ou pelas próprias atividades 

minerárias. As águas escoavam por uma passagem precária, sem qualquer 

dispositivo de controle ou proteção do aterro (Figura 2.383).
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2. Descrição do acidente

Não houve propriamente um acidente, mas sim configurou-se uma situação 

crítica. A partir da provável denúncia de algum órgão do Governo do 

Estado, em 17 de janeiro de 2018, uma força-tarefa realizou uma inspeção 

técnica na área e constatou que existia uma condição de risco iminente 

de rompimento da barragem, tendo determinado a adoção de medidas 

imediatas e emergenciais, bem como de medidas a prazo. A cooperativa foi 

notificada pela Agência Nacional de Mineração (ANM).

3. Consequências do acidente

A consequência imediata consistiu na paralisação das atividades mineradoras 

que contribuíam para o despejo de rejeitos na barragem Labourier.
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Figura 2.382- Vista da barragem e reservatório (Foto: Philippe Gomes – Internet 
- www.portal.ap.gov.br/noticia/1801/cooperativa-e-notificada-a-fazer-servicos-
emergenciais-em-barragem-no-lourenco)

Figura 2.383 – Situação do descarregador no barramento, sem dispositivos de 
controle ou de proteção do aterro (Neves, 2018)
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4. Medidas de recuperação

Como medida emergencial, abriu-se um canal de descarga do excesso de 

águas no reservatório para aliviar a pressão sobre a estrutura. O canal foi 

aberto em outra vertente afastada do local do barramento.

Além da adoção de medidas emergenciais, a Coogal foi notificada para 

que apresentasse o projeto de recuperação da barragem. Em Neves, 2018, 

encontra-se a solução aventada por meio de uma berma de reforço e 

estabilização erguida a jusante da barragem (Figura 2.384).

Não foram encontradas informações a respeito da continuidade dos 

trabalhos de recuperação da barragem Labourier.

5. Causas do acidente 

Tal como na maioria dos casos de atividades minerárias, principalmente 

em regiões longínquas, o manejo dos resíduos costuma ser considerado 

um passivo empresarial, não sendo merecedor de atenção ou projetos 

apropriados para armazenamento seguro dos resíduos. Nessas circunstâncias, 

os níveis de risco assumidos são invariavelmente altos. O caso da barragem 

Labourier da Coogal não foge à regra, tendo sido erguida sem o suporte de um 

projeto específico, adequado às circunstâncias. A providencial intervenção 

dos órgãos públicos evitou um desfecho que poderia resultar em danos 

ambientais elevados, além dos óbvios prejuízos ao próprio empreendimento.
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Figura 2.384 – Proposta de 
reforço para recuperação 
da barragem (Neves, 2018)
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