
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 de rejeitos da Mineração Rio Verde é localizada no distrito de São 

Sebastião das Águas Claras, município de Nova Lima, região metropolitana 

de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. 

2. Descrição do acidente

No dia 22 de junho de 2001, o rompimento de uma barragem de rejeitos 

de minério de ferro da Mineração Rio Verde causou uma onda de lama que 

se estendeu por mais de 6 km a jusante, matando cinco trabalhadores da 

mineração (Figura 2.531). 
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Figura 2.531 – Barragem da Mineração Rio Verde após o acidente (Carvalho, E., 2016)
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3. Consequências do acidente

Como já referido, a onda de lama se estendeu por mais de 6 km a jusante, 

matou cinco operários, destruiu a principal via de acesso e soterrou parte da 

localidade de São Sebastião das Águas Claras, no distrito de Macacos, em Nova 

Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG). Foram devastados 79 

hectares de Mata Atlântica. Cerca de 600.000 m3 de rejeitos atingiram o córrego 

Taquaras e 30 hectares de uma área de proteção ambiental na região. Postes 

da rede elétrica foram atingidos e uma adutora de água da Companhia de 

Saneamento de Minas Gerais (COPASA) foi rompida. A estrada que liga a BR 040 

ao município de São Sebastião das Águas Claras foi interditada após o acidente, 

devido à lama de rejeitos de minério de ferro que se acumulou no local.

Este acidente motivou a Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) a 

desenvolver um Programa de Segurança de Barragens para o Estado de 

Minas Gerais, iniciado em 2002, visando reduzir o risco de danos ambientais 

em decorrência de acidentes nestas estruturas (Vianna, 2015).

O rompimento da barragem gerou ações cíveis e penais na Justiça estadual. 

Em 2007, dois engenheiros da mineradora foram condenados a oito anos e 

oito meses de prisão, em regime fechado, por crime ambiental. A decisão 

foi da Comarca de Nova Lima (MG), cabendo recurso. Já os diretores da 

Rio Verde foram condenados a penas de mais de oito anos de reclusão, 

revertidas em prestação de serviço e ao pagamento de multa. Quinze 

anos após a tragédia (Cunha, 2014) ainda não haviam sido concluídas as 

medidas para amenizar os prejuízos ambientais e os rejeitos de minério 

perigavam atingir o rio das Velhas, que abastece a capital mineira. A ameaça 

foi descartada pelos técnicos da COPASA. A barragem de Taquaras, situada 

a jusante, de contenção de sedimentos, acumula os rejeitos provenientes 

da barragem do Rio Verde, evitando a contaminação do rio das Velhas.

4. Medidas de recuperação

Não foi encontrada referência a trabalhos de recuperação da barragem.

5. Causas do acidente 

As causas do acidente não foram divulgadas.
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