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1. Descrição da barragem

A Empresa VM Mineração e Construção possui um empreendimento no 

município de Nossa Senhora do Livramento, no Estado do Mato Grosso, 

voltado para a mineração e lavra do ouro. O complexo inclui uma barragem 

(denominada TB01) com 15 m de altura, contendo 580.000 m3 de rejeitos de 

minério de ouro (quando da ruptura). Consta que o alteamento progressivo 

da barragem era pelo método a jusante, mais adequado no que se refere 

à adoção de riscos de rompimento. A Figura 2.433 mostra a área da 

mineradora, podendo-se observar a estrutura da barragem que rompeu. 

Não identificado
Não conhecido
10 de outubro de 2019
Técnica escassa

NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO MT

Figura 2.433 – Área da mineradora VM com barragem de rejeitos antes da ruptura. A seta assinala 
a estrutura que rompeu (Internet - Acesso em 11/04/2020 https://epocanegocios.globo.com/
Brasil/noticia/2019/10/barragem-de-mineracao-de-ouro-desmorona-em-mato-grosso.html)

https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2019/10/barragem-de-mineracao-de-ouro-desmorona-em-mato-grosso.html
https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2019/10/barragem-de-mineracao-de-ouro-desmorona-em-mato-grosso.html
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2. Descrição do acidente

Não foi encontrada descrição do acidente que ocorreu na manhã do dia 1 de 

outubro de 2019. O material escoou por uma área com extensão de 1 a 2 km a 

partir do pé do talude de jusante rompido (Figura 2.434).
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Figura 2.434 – Rastro do rejeito (Internet - https://www.oeco.org.br/blogs/
salada-verde/barragem-de-rejeitos-de-lavra-de-ouro-se-rompe-em-mato-
grosso/ - Acesso em 11/04/2020)

3. Consequências do acidente

Os rejeitos escoaram por uma área com vegetação e derrubaram um dos 

postes da rede de alta tensão que atende a região. A agência reguladora 

interditou e autuou o empreendimento, determinando medidas e 

verificando outros riscos. Dois funcionários da mineradora ficaram feridos. 

Segundo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) de Mato Grosso, 

o rompimento da barragem não atingiu áreas de preservação permanente 

(vegetação nativa) ou cursos d’água e “a lâmina de aproximadamente 10 cm 

percorreu apenas áreas já antropizadas: áreas destinadas à pastagem ou de 

uso do próprio empreendimento”, afirma o órgão no documento.

4. Medidas de recuperação

Não foram encontradas informações a respeito da recuperação da barragem.

5. Causas do acidente 

Não são conhecidas as causas do acidente.
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6. Material consultado

EXAME ABRIL - Barragem rompe no MT e evidencia problema estrutural na mineração https://exame.abril.com.br/negocios/barragem-rompe-no-mt-e-evidencia-

problema-estrutural-na-mineracao/ - Internet – Acesso em 06/12/2019. 3 páginas.

WISE URANIUM PROJECT – Tailings Dam Safety – Chronology of major tailings dam failures (from 1960). Outubro/2019. 21 páginas.
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