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Nota - As atividades minerárias em todo o território nacional deixaram 

como herança um número não conhecido, mas significativo, de barragens 

de rejeitos e de sedimentos, pilhas de rejeitos e estéreis “abandonadas”. 

O abandono se deveu às mais diversas causas, desde o esgotamento 

da fonte de minérios à falência das empresas mineradoras, além do 

desincentivo para empresas estrangeiras de mineração pela promulgação 

da constituição federal em vigor desde 1988. O caso da Mina do Engenho 

se insere neste conjunto, com a particularidade de ter despertado a 

atenção das autoridades estaduais e municipais, bem como da população, 

temerosas da possível ocorrência de um acidente.

1. Descrição da barragem

A Mina do Engenho é localizada a cerca de 3 km ao norte do núcleo urbano de 

Rio Acima, Estado de Minas Gerais, sendo de propriedade da Mundo Mineração 

Ltda., que abandonou o empreendimento em 2012. Trata-se, na verdade, de 

duas barragens denominadas “1” e “2”, localizadas a 2 km do rio das Velhas 

e a 25 km do centro de Belo Horizonte. Sendo assim, as duas barragens 

podem ameaçar um manancial que abastece a região metropolitana de Belo 

Horizonte em caso de rompimento. Uma das barragens armazena 600.000 

m³ de rejeitos sólidos e a outra 80.000 m³ de rejeito (Figura 2.415). Segundo 

informações fornecidas pela Agência Nacional de Mineração (ANM), a altura 

da barragem 1 é de 40 m e da 2 é de 32 m.
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Figura 2.415 – Mina do Engenho (Google Earth, de 01/02/2019)
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2. Descrição do acidente

Não ocorreu qualquer acidente, mas o estado de abandono das duas 

barragens tem sido fonte de preocupação das autoridades e da população. 

Por isso, há alguns anos, a questão da Mina do Engenho foi parar na Justiça.

Um dos maiores riscos associados às barragens da Mina do Engenho se 

refere à contaminação do córrego do Vilela. O córrego é um afluente do rio 

das Velhas, localizado a poucos quilômetros do ponto de captação de água 

da Bela Fama, a Companhia de Saneamento (COPASA) que abastece 70% de 

Belo Horizonte e 40% da região metropolitana. O perigo maior em caso de 

rompimento é a contaminação química que, no caso de mineração de ouro, 

possui resíduos perigosos, tais quais cianeto de sódio, ácido cianídrico, 

arsênio e mercúrio, produtos altamente tóxicos.

No “Inventário de Barragens 2017” da Fundação Estadual do Meio Ambiente 

(FEAM) de Minas Gerais, a maior barragem da Mina do Engenho (de número 2) 

tinha “estabilidade garantida pelo auditor”. Em relação à primeira barragem, 

que serve como “sistema de captação de rejeito”, o auditor não concluiu 

sobre a situação de estabilidade “por falta de dados ou documentos técnicos”.

Já segundo o Relatório de janeiro de 2019 da Agência Nacional de Mineração 

(ANM), as duas barragens eram consideradas de alto risco de rompimento e 

elevado potencial de dano.

3. Consequências do acidente

Não ocorreu qualquer acidente com as duas barragens abandonadas. De 

acordo com o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

(SISEMA), a empresa encerrou suas atividades em 2012 de “forma 

inadequada”, deixando para trás todo o patrimônio e o passivo ambiental, 

ignorando medidas indicadas pela Fundação Estadual do Meio Ambiente 

(FEAM) após sua condenação na Justiça.

4. Medidas de recuperação

O Governo do Estado assumiu o encargo de descomissionamento das duas 

barragens e os trabalhos foram iniciados em maio de 2019. Na primeira 

parte dos trabalhos previstos, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais 

(COPASA) iria esvaziar em dois meses a barragem de rejeitos líquidos, sendo 

este material tratado e descontaminado, e o efluente lançado no rio das Velhas.

Quanto à barragem maior, contendo os rejeitos sólidos, estes não seriam 

retirados do local, sendo recobertos por manta de geotextil e, em seguida, 

por material inerte, finalizando com plantação. Nesta barragem, a pressão 

da água estava sendo monitorada por quatro piezômetros. Outros oito 

aparelhos estavam em vias de ser instalados, além de quatro inclinômetros, 

para monitorar a movimentação da barragem e adjacências.

5. Causas do acidente 

Não ocorreu qualquer acidente com as duas barragens, mas o estado de 

abandono tem sido fonte de preocupação e induziu o Governo do Estado a 

assumir o encargo de descomissionamento.

MINA DO ENGENHO MG

http://www.feam.br/images/stories/2018/BARRAGENS/Invent%C3%A1rio_de_Barragens_2017.pdf
http://www.anm.gov.br/assuntos/barragens/arquivos-barragens
http://www.anm.gov.br/assuntos/barragens/arquivos-barragens
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6. Material consultado

EXAME ABRIL - Esquecida, barragem com maior risco de vazamento espera solução há 7 anos – fevereiro/2019 - internet - 

https://exame.abril.com.br/brasil/esquecida-barragem-com-maior-risco-de-vazamento-espera-solucao-ha-7-anos/

FEAM–MG – Fundação Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais – Cadastro de minas paralisadas e abandonadas. 2016 - Internet - http://www.feam.br/

images/stories/2016/AREAS_DEGRADADAS/Lista_das_minas_-_Letras_H_a_M.pdf
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