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1. Descrição da barragem

Trata-se de uma barragem de terra para contenção de rejeitos de mineração 

de bauxita, implantada no córrego Bom Jardim, em área da Fazenda São 

Francisco, de onde recebeu a denominação de barragem São Francisco, 

distando cerca de 8 km da sede do município de Miraí, Estado de Minas Gerais.

A barragem foi construída em três sucessivas etapas de alteamento, tendo 

atingido uma altura de 34 m e extensão de crista de 90 m. A barragem é 

em aterro compactado, com solo argilo-arenoso e possui um sistema de 

drenagem interna, formado por filtro chaminé vertical de areia seguido por 

tapete sub-horizontal. A Figura 2.416 exibe a seção típica da barragem.
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Figura 2.416 – Seção transversal típica da barragem São Francisco (Ávila, in Rocha, 2015)
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Figura 2.417 – Vista do extravasor em torre inclinada no paramento de montante 
da barragem (Rocha, 2015)

Uma particularidade da seção da barragem consiste na presença de um 

extravasor em torre inclinada, conectada a uma galeria horizontal (Figura 
2.416). A torre dispunha de duas células para escoamento da água. O topo 

do extravasor aumenta gradualmente acompanhando o alteamento da 

barragem através do acréscimo de placas de concreto, que alteiam sua 

entrada. Esse tipo de extravasor é chamado, em algumas empresas de 

mineração, de extravasor em flauta. A Figura 2.417 retrata a face montante 

da barragem onde se observa a presença do vertedouro.

2. Descrição dos acidentes

A barragem foi alvo de dois acidentes, em 2006 e 2010. Em 1 de março de 2006, 

após ter sido executado um alteamento da barragem, ocorreu um incidente 

devido à abertura de uma brecha entre as placas de concreto situadas na 

base da torre inclinada e o maciço compactado, com vazamento de material.

O vazamento de material somente foi estancado no dia 3 de março, quando 

135.000 m3 de água e lama atingiram cursos de água da Zona da Mata e 

norte fluminense, causando sérios danos aos ecossistemas ribeirinhos com 

mortandade de peixes, alagamento de áreas de cultivo e pastagem, além de 

comprometer a qualidade da água devido à turbidez.

O incidente resultou na adoção de medidas corretivas através de um Termo 

de Ajustamento de Conduta assinado pela Rio Pomba Cataguases. 

Um segundo acidente ocorreu menos de um ano depois. Em 10 de janeiro 

de 2007, a barragem rompeu, provocando um forte vazamento de lama 

avaliado em 2.000.000 de m³. Segundo testemunhas, após algumas horas 

de forte chuva, o nível do reservatório se elevou rapidamente até atingir a 

soleira do vertedouro de superfície recém-construído. Ao mesmo tempo em 

que a água ultrapassava a soleira vertente, começou a verter no contato do 

maciço com a ombreira direita, no local do antigo vertedouro de emergência 

e da estrada de acesso, dando início a um rápido processo erosivo (Pimenta 

de Ávila, in Rocha, 2016) (Figura 2.418).
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Não ocorreram perdas de vida humanas porque a vigilância da barragem 

agiu rapidamente avisando a Polícia Militar, que alertou a população de Miraí 

durante a madrugada. O relevante volume de lama contaminou as águas do 

rio Muriaé e inundou as partes baixas das cidades que o margeiam (Miraí 

e Muriaé, além de cidades fluminenses), prejudicando o abastecimento de 

água e causando mortandade de peixes.

As dimensões da brecha com formato trapezoidal (Figura 2.419) são: largura 

na base de 4 m; largura no topo de 70 m; altura máxima de 34 m. O tempo de 

formação da brecha foi de 4 horas e 30 minutos, conforme depoimentos de 

testemunhas e de filmagens (in Rocha, 2015).

Figura 2.418 – Rompimento da barragem da Mineradora Rio Pomba Cataguazes 
Ltda. (Menescal, 2007)

Figura 2.419 – Dimensões da brecha formada com o rompimento da barragem 
em 2007 (Rocha, 2016)
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3. Consequências do acidente

As consequências do primeiro acidente (2006), descritas acima, foram 

severas, mas de muito menor magnitude do que as decorrentes do 

rompimento da barragem no ano seguinte.

No segundo acidente com a barragem da Rio Pomba Cataguazes (2007), 

mais de 6.000 moradores das cidades de Miraí e Patrocínio do Muriaé ficaram 

desalojados. Em Muriaé, a lama atingiu 1.200 casas. Em função de sua 

proximidade com Miraí, o município fluminense de Laje do Muriaé também foi 

um dos mais atingidos nos dois acidentes. Devido à situação de calamidade 

pública que se estabeleceu com a chegada da mancha de sedimentos na 

área urbana do município, a Prefeitura de Laje do Muriaé decretou “estado 

de emergência”. O rejeito, composto principalmente por água e argila, não 

foi considerado tóxico, mas afetou o abastecimento de água de inúmeras 

cidades a jusante por mais de duas semanas. Além da falta de água potável, 

o acidente teve outras consequências, dentre elas a deposição de argila no 

leito dos rios, que contribuiu para intensificar o processo de assoreamento 

dos cursos d’água, favorecendo a ocorrência de inundações. Em Miraí, postos 

de gasolina, lojas, supermercados, casas e igrejas ficaram fechados por causa 

da sujeira. Uma policlínica foi invadida pelo barro, tendo sido perdida parte 

dos medicamentos que eram distribuídos gratuitamente à população. Devido 

aos riscos de doenças, a Prefeitura da cidade resolveu vacinar em massa a 

população contra hepatite A e tétano.

4. Medidas de recuperação

Em junho de 2007, o Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM) 

consentiu em suspender o embargo à Rio Pomba Cataguases e deu o 

seu aval para a construção de uma nova barragem para extrair e lavar 

bauxita, no mesmo curso d’água da represa que havia rompido naquele 

ano. A população ficou profundamente descontente com a decisão, 

principalmente por ainda não haver recebido qualquer indenização pelo 

acidente. Até março de 2011, a maior multa já estipulada pelo Governo 

de Minas Gerais na área ambiental ainda não havia sido paga. A empresa 

entrou com recurso e o processo se encontrava em análise, desde então, na 

Câmara Normativa Recursal do Conselho Estadual de Política Ambiental.

5. Causas do acidente 

Em vistoria no local, técnicos do Departamento Nacional de Produção 

Mineral (DNPM) constataram que cerca de 70% do material antes retido 

acabou vazando. Em relatório da Fundação Estadual do Meio Ambiente 

(FEAM), divulgado em março de 2007, a mineradora foi responsabilizada 

pelo acidente, já que a causa do segundo acidente foi uma falha na estrutura 

da barragem. O documento aponta a ocorrência de um desnível na parte 

superior da barragem, onde existia uma escada de acesso ao local (Figura 
2.420). Também foi notado que o vertedouro de emergência, à direita da 

barragem, não contava com revestimento adequado à passagem de fluxo 

d’água, uma vez que sua lateral direita era em solo, facilmente erodível.
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Figura 2.420 – Vista da barragem e do reservatório antes do evento (Rocha, 2016)



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

6. Material consultado

ABMS - Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica – Acidentes evidenciam importância de nova legislação. Revista. Ed. N0 14. 

Março/2008. 3 páginas.

CARVALHO, E. bis – Segurança de barragens e avaliação de riscos. Relato Geral do Tema 113 – In: XXX Seminário Nacional de Grandes Barragens. 2016. Foz do 

Iguaçu. CBGB. 79 páginas.

CETEM - Centro de Tecnologia Mineral – MCTI - Rompimento de barragem da Mineradora Rio Pomba Cataguases afeta qualidade da água em MG e no RJ. 

Internet: 18/07/2012. 4 páginas. Acessado em 03/01/2019.

verbetes.cetem.gov.br/verbetes/ExibeVerbete.aspx?verid=107

MEDEIROS, C.H. – Lei de segurança de barragens e avaliações de risco. In: XXX Seminário Nacional de Grandes Barragens, Foz do Iguaçu, 2016. Tema 113. 41 

páginas. Apresentação em Power Point.

MENESCAL, R.A. – Risco e segurança em engenharia – problemas enfrentados pelo MI com obras de infraestrutura hídrica. Instituto de Engenharia de São Paulo. 

Março/2007. 34 páginas.

ROCHA, F.F. – Retroanálise da ruptura da barragem São Francisco – Miraí, Minas Gerais, Brasil. Belo Horizonte. UFMG. Dissertação de Mestrado. 2015. 200 páginas.

ROCHA, F.F. – Cenários de formação e evolução de rupturas em barragens de rejeitos (dam break). In: Seminário de Emergência Ambiental. Outubro/2016. 76 

páginas. Apresentação em Power Point.

VIANNA, L.F.V. - Metodologias de análise de risco aplicadas em planos de ação de emergência de barragens: auxílio ao processo de tomada de decisão. Dissertação 

de Mestrado. UGMG. Belo Horizonte. 2015. 118 páginas.

MIRAI
MINERAÇÃO POMBAS

MG

http://verbetes.cetem.gov.br/verbetes/ExibeVerbete.aspx?verid=107
http://verbetes.cetem.gov.br/verbetes/ExibeVerbete.aspx?verid=107



