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RESUMO

O presente trabalho busca discutir a eficiência do sistema de gestão de barragens de rejeitos
do Estado de Minas Gerais, com a finalidade de se tecer uma análise crítica e propositiva
desse sistema. Afirma a importância da mineração e sua relação positiva com a economia,
mas também indica seus impactos negativos, estabelecendo alguns conceitos básicos para a
compreensão do tema proposto. A partir daí, descreve-se a legislação estadual de Minas
Gerais que preceitua acerca do sistema de gestão de barragens, fazendo a correlação de seu
surgimento, bem como de ações específicas, com os grandes acidentes ocorridos no Estado.
Aborda-se a polêmica responsabilidade civil pelos danos causados por acidentes com
barragens, limitando-se a discutir acerca da responsabilidade dos empreendedores em garantir
a segurança e também sobre o poder/dever da concessionária de direitos minerários de fazer a
fiscalização a esse respeito. Questiona-se, ainda, a responsabilidade do Estado em face da sua
conduta omissiva em matéria ambiental. Este trabalho realiza uma pesquisa com o auxílio do
método Delphi, para conhecer a opinião dos participantes sobre o tema por meio do painel de
especialistas. Ao final, partindo-se da metodologia jurídico-exploratória e quantitativa,
conclui-se pela necessidade de se estabelecerem melhor as competências dos entes federativos
sobre o tema, bem como uma fundamental articulação entre esses entes. Apontam-se, ainda,
as diferenças entre o sistema estadual de gestão de barragens e o sistema nacional de gestão.
Sugere-se a adequação do primeiro sistema ao segundo, uma vez que este considera de melhor
forma a análise de risco e estabelece normas classificatórias mais rigorosas. Reafirma-se a
necessidade de compromisso e cooperação em prol da segurança de barragens. Este estudo se
justifica pelo grande número de barragens de rejeitos existentes no Estado de Minas Gerais e
pelos acidentes de grandes proporções que vêm ocorrendo com o rompimento dessas
estruturas, necessárias pela utilização do beneficiamento por via úmida. A mudança dessa
técnica, largamente adotada, encontra muitas resistências no setor da mineração,
principalmente por razões econômicas, o que dificulta a implementação de novas formas de
disposição de rejeitos nessa unidade federativa. Considera-se, ainda, que a atividade de
disposição de rejeitos em barragem é de alto risco, sendo necessário dar atenção especial ao
tema. Risco de acidentes sempre vai existir; o que importa é minimizá-lo em prol da
preservação da vida humana e do meio ambiente. Dessa forma, o presente trabalho conclui
pelo necessário aperfeiçoamento do sistema de gestão de barragens de Minas Gerais, ainda
que reconheça os esforços empreendidos até o momento.
Palavras-chave: Mineração. Barragens de rejeitos. Riscos de desastres. Sistema de gestão de
Minas Gerais.

ABSTRACT

The present work seeks to discuss the efficiency of the Tailings Dams Management System of
Minas Gerais State, in order to provide a critical and propositive analysis of this system. It
will be highlight the importance of mining and its positive relationship with the economy, but
also indicates its negatives impacts, establishing some basic concepts for understanding the
proposed theme. From there it describes the state legislation that regulates the tails
management system, correlating its emergence, as well as specific actions, after major
accidents occurred in the state. It addresses the controversial civil liability for damages caused
by tailings dams accidents, limiting itself to discussing the responsibility of the entrepreneurs
to ensure their safety, as well as the power-duty of the concessionaire of mining rights to
supervise in this regard. It also questions the responsibility of the state in the face of its
omissive conduct in environmental matters. The work performs a research with the help of the
Delphi method to know the opinion of the participants through the panel of experts on the
subject. In the end, based on the legal-exploratory and quantitative methodology, it is
necessary to establish better the powers of the federative entities on the subject, as well as the
indispensable articulation between these entities. It also points out the differences in the state
system of dam management for the national management system. It is suggested that the first
system be adapted to the second one, since it considers the risk analysis better and establishes
more stringent classification standards. It reaffirms the need to make compromise and
cooperation for the safety of dams. This study is justified by the large number of tailings dams
in the state of Minas Gerais and by the major accidents that have occurred with the disruption
of these structures, necessary for the use of humid processing. The change in this technique,
widely adopted, generates many resistances in the mining sector, mainly for economic
reasons, which makes it difficult to implement new forms of tailings disposal in this
federative unit. It is also considered that the disposal activity of rejects in dam is high risk,
with special attention to the theme. Risk of accidents will always exist, what matters is to
minimize them in favor of the preservation of human life and the environment. In this way,
the present work reaches the conclusion by the necessary improvement of the system,
although recognizing the efforts undertaken until the moment.
Keywords: Mining. Tailing dams. Disaster risks. Minas Gerais State Management System.
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1

INTRODUÇÃO

A sociedade de risco, que alguns chamam de sociedade pós-moderna, implica a
assunção de alguns riscos pela sociedade em prol de atividades que podem propiciar os
recursos inerentes à vida moderna e todo o conforto dela proveniente. Nesse contexto, como
uma atividade de base fortemente desenvolvida na modernidade, a mineração desponta no
Brasil como de suma importância para o desenvolvimento nacional, destacando-se pela sua
significância na formação do Produto Interno Bruto (PIB) do país.
A importância econômica da mineração é um de seus impactos positivos
relevantes e não deve ser desconsiderada. Todavia, pode-se dizer que o minério de ferro
produzido em solo nacional adquire competitividade no mercado externo após passar por
processo de beneficiamento, geralmente, por via úmida. Como sobra desse processo, os
rejeitos são normalmente dispostos em estruturas denominadas barragens de contenção, as
quais receberam análise aprofundada nesta pesquisa.
Essas estruturas demandam grandes áreas, em fundos de vale, interceptando
cursos de água, gerando impactos negativos à biodiversidade pela supressão de vegetação e
pela inundação, além de acarretarem desvalorização da área em seu entorno. Não raro,
localizam-se próximo a aglomerados urbanos, trazendo riscos para as comunidades a jusante.
Nesse sentido, este estudo observa o quanto à disposição de rejeitos em barragens aumenta
com o crescimento da demanda por minério de ferro no mercado mundial, com reflexos em
impactos negativos associados, notadamente pelo aumento de risco de acidentes com
rompimento de barragens.
A importância desta pesquisa se justifica pelo fato de haver cerca de 400
barragens de rejeito de minério de ferro no Estado de Minas Gerais e, por essa razão, ter sido
desenvolvido um sistema de gestão de barragens estadual. Pioneiro no país, tal sistema
possibilitou, anos antes do surgimento da lei n. 12.334/2010, que estabelece a Política
Nacional de Segurança de Barragens, o conhecimento e o controle das barragens no Estado.
O objetivo geral deste trabalho, portanto, é conhecer como diversos atores,
inclusive os que participam das tomadas de decisão no processo de licenciamento da atividade
da mineração no Estado, avaliam esse sistema de gestão de barragens de Minas Gerais. Para
isso, utilizou-se uma adaptação do método Delphi no modelo de painel de especialistas.
A grande geração de rejeitos no Estado e os acidentes nele ocorridos fazem
emergir a necessidade de se desenvolver melhor técnica de gestão das barragens de rejeito de
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mineração. A partir daí, chega-se à problemática proposta neste estudo: o sistema de gestão de
barragens de mineração aplicado no Estado de Minas Gerais é eficiente?
Além de o objetivo geral levar à análise crítica do sistema de gestão de barragens
do Estado de Minas Gerais, a pesquisa traz como objetivos específicos: discorrer acerca da
importância da exploração do minério de ferro para o Estado de Minas Gerais; conceituar
barragens de rejeito e seus métodos construtivos; apresentar o programa de gestão de
barragens do Estado de Minas Gerais; proceder à análise crítica desse programa a partir de
uma revisão legislativa e gerencial; realizar pesquisa de opinião utilizando o método Delphi;
discorrer sobre o risco; esclarecer, a partir da legislação sobre o tema, qual seria a
responsabilidade do empreendedor e do Estado na manutenção dessas estruturas e na
fiscalização; e propor alterações legislativas e novas formas de atuação pelo Estado.
Como marco teórico, ficou estabelecido o livro Acidentes com barragens de
rejeitos da mineração e o princípio da prevenção: de Trento (Itália) a Mariana (Brasil), de
André de Paiva Toledo, José Cláudio Junqueira Ribeiro e Romeu Thomé (2016).
Como metodologia, aplicou-se o método jurídico-exploratório de pesquisa em
fontes bibliográficas e documentais, que possibilitou uma verdadeira revisão teórica sobre o
tema. Aplicou-se, ainda, a metodologia quantitativa de pesquisa, por meio do método Delphi,
muito utilizado para análise de políticas públicas através de envio de questionário a painel de
especialistas. Faz-se necessário observar que, para as informações sobre os acidentes, embora
se tenha procurado como base fontes oficiais para a narrativa desses episódios, por vezes,
especialmente para ilustrar com fotos e figuras, recorreu-se a análise de jornais, revistas e
periódicos, usando-se critérios comparativos com fotos e figuras, gráficos, jornais e
documentos e periódicos, o que foi chamado neste estudo de “bibliografia cinzenta”.
Com a finalidade de responder ao tema-problema da pesquisa e alcançar o
fundamento teórico adequado, este trabalho foi organizado em quatro capítulos, sendo cada
qual essencial para se chegar ao resultado.
No primeiro capítulo, analisa-se o histórico da atividade minerária no país,
demonstrando-se sua importância econômica, sobretudo da mineração de minério de ferro
para a região mundialmente conhecida como quadrilátero ferrífero. Destaca-se nesse capítulo
a mineradora Vale S.A., uma vez que foi observado que a história dessa empresa se confunde
com a história da mineração no país. Procura-se, ainda, elucidar o regime de concessão de
lavra estabelecido pela Constituição da República (BRASIL, 1988). Buscando a integração da
disciplina jurídica com a engenharia, apresenta-se também a importância do processo de
beneficiamento, para, então, chegar-se à disposição da sobra desse processo em barragens. A
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partir daí, parte-se à explicação de alguns conceitos essenciais para a compreensão deste
estudo como um todo, especialmente o de barragens e seus métodos construtivos.
No segundo capítulo, é feita a descrição detalhada do sistema de gestão de
barragens do Estado de Minas Gerais. Procura-se demonstrar de que forma os grandes
acidentes com barragens ocorridos no Estado influenciaram a discussão, o esforço conjunto de
órgãos estatais e o surgimento da legislação estadual e nacional sobre o tema, além de se
analisar a aplicabilidade dessa legislação por meio do desenvolvimento e do funcionamento
do sistema de gestão de barragens do Estado de Minas Gerais. São apresentados alguns
resultados desse sistema, a partir de dados disponibilizados pela Fundação Estadual do Meio
Ambiente (FEAM).
No terceiro capítulo, busca-se esclarecer um dos temas mais polêmicos sobre as
barragens de mineração ao explanar sobre a responsabilidade civil assumida pelos
empreendedores e, sobretudo, pelos entes federativos ao gerirem essas estruturas. Chega-se à
conclusão, pela análise legislativa nacional e estadual, de que é responsabilidade do
empreendedor garantir a segurança dessas estruturas, porém, não se perde de vista a função
fiscalizatória dessa segurança a ser exercida pela União, através do Departamento Nacional de
Produção Mineral (DNPM), atual Agência Nacional de Mineração (ANM). Discorre-se,
ainda, sobre o poder de polícia em matéria ambiental, sobre o papel de todos os entes
federativos de proteger o meio ambiente. Faz-se uma análise profunda da responsabilidade
objetiva em matéria ambiental, considerando-se duas vertentes: a Teoria do Risco Integral e a
Teoria do Risco Administrativo. São essas teorias que permitem a delimitação das
responsabilidades dos empreendedores em relação ao tema e, também, do Estado por sua
omissão fiscalizatória. Chama-se a atenção para a adoção de diferentes teorias em cada caso,
para que o Estado não se torne um segurador universal das atividades antrópicas.
O quarto capítulo apresenta resultados da avaliação do sistema de gestão de
barragens do Estado de Minas Gerais por meio do método Delphi. Foram 53 os respondentes
– preservando-se o anonimato –, a quem se oportunizou o diálogo, já que puderam reavaliar
as suas respostas a partir do resultado conjunto da primeira rodada do painel. A seriedade na
condução desse processo e a alta qualificação dos profissionais entrevistados revelaram
resultados interessantes sobre diversas hipóteses e críticas ao sistema de gestão. Por meio
desses resultados, é possível sugerir, inclusive, mudanças em aspectos legislativos,
mercadológicos, regulatórios e gerenciais sobre o tema.
Ao final do trabalho, além de se consolidarem as ideias sobre as responsabilidades
explicadas nos capítulos anteriores, faz-se uma análise comparativa entre o sistema estadual e
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o sistema nacional de gestão de barragens. É nesse ponto que se chega à conclusão de se
sugerir a completa adequação do sistema estadual de gestão de barragens ao sistema nacional,
posto que este, embora seja inspirado naquele, apresenta-se mais desenvolvido, sobretudo no
que diz respeito à análise de risco e aos critérios de classificação das barragens.
A Conclusão apresenta, ainda, uma análise do que pode ser feito acerca do tema
considerando-se a tripartição de poderes e permite um olhar ampliado sobre as legislações
consultadas, com proposta de integração legislativa entre elas e correta articulação dos entes
federativos no esforço de se promover a segurança das barragens. Propõe-se como medida
urgente uma melhor definição das competências fiscalizatórias de cada ente federativo.
Muitas das conclusões extraídas da análise bibliográfica vão ao encontro dos resultados da
pesquisa Delphi apresentados, sendo esta uma contribuição deste estudo para a reflexão das
melhorias necessárias às políticas públicas de gestão de barragens de rejeitos de mineração.
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CONCLUSÃO

O sistema de gestão de barragens do Estado de Minas Gerais é pioneiro no país na
tentativa de gerir as grandes estruturas de contenção de rejeitos. Observa-se que tanto o início
de discussões e trabalhos quanto às normativas estaduais, DNs COPAM n. 62/2002 (MINAS
GERAIS, 2002), n. 87/2005 (MINAS GERAIS, 2005) e n. 124/2008 (MINAS GERAIS,
2008), para a implantação de um sistema de gestão dessas barragens ocorreram somente a
partir de grandes acidentes no Estado, aprimorando-se gradativamente até atingir os moldes
atuais. Todavia, cumpre salientar que a maior parte dos pesquisados (79,2%) acredita que
mudanças gerenciais, regulamentárias e legislativas poderiam advir sem serem impulsionadas
pela ocorrência de acidentes.
A partir da pesquisa apresentada neste trabalho, que objetivou a análise de
percepção crítica do sistema de gestão de barragens do Estado de Minas Gerais, chega-se à
conclusão, primeiramente, de que a disposição de rejeitos em barragens de mineração e,
consequentemente os acidentes é fortemente influenciada pelo mercado global de
commodities. Ou seja, quanto maior a demanda do mercado externo por minério de ferro,
maiores a extração e o beneficiamento desse mineral, o que gera, dessa forma, grande
quantidade de rejeitos, os quais são comumente dispostos em barragens de rejeito de
mineração. Assim, verifica-se que muitos acidentes acontecem em época de grande produção
de minério de ferro.
Para responder a problemática proposta neste trabalho e dizer se o sistema de
gestão é considerado eficiente ou não, foi realizada uma pesquisa quantitativa, com um painel
de especialistas, para os quais foram colocadas várias questões acerca do sistema de gestão de
barragens existente no Estado de Minas Gerais, com o auxílio do método Delphi, muito
utilizado para análise de políticas públicas. O estudo revela informações relevantes sobre a
opinião dos participantes. No que diz respeito à eficiência do sistema de gestão propriamente
dito, observa-se que, embora a maioria dos entrevistados conhecesse o sistema, tem-se,
considerando os que responderam a pergunta, uma proximidade de resultados positivos
(51,3%) e negativos (48,7%), o que leva à configuração de forte divergência de opinião.
Assim, pode-se afirmar que a eficiência do sistema de gestão analisado está longe de ser
consenso entre os participantes.
Como

apresentado,

o

sistema

funciona

mediante

autodeclaração,

os

empreendedores contratam auditoria externa especializada para fazer vistorias periódicas nas
barragens e, a partir daí, chegam à conclusão acerca da estabilidade ou não dessas estruturas.
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Os auditores fazem recomendações técnicas aos empreendedores com o objetivo precípuo de
garantir a segurança das barragens. O modelo de contratação de auditoria independente vai ao
encontro de uma tendência mundial em se aproveitar a expertise da iniciativa privada para o
bom funcionamento do controle estatal. Comparando-se o sistema estadual com o sistema
nacional de gestão de barragens, tem-se que ambos utilizam esse modelo, sendo ele destacado
como principal ponto positivo por aqueles que acreditam na eficiência do sistema de gestão de
barragens, segundo a pesquisa Delphi realizada.
Aliás, conforme ficou demonstrado na revisão bibliográfica, a seriedade dos
auditores e dos demais profissionais contratados para a construção, a operação e o
monitoramento dessas estruturas é de suma importância para o sucesso tanto do sistema de
gestão de barragens do Estado de Minas Gerais quanto de qualquer outro sistema de gestão de
barragens (como o nacional) a ser implementado. Pode-se dizer, ainda, que a análise real das
estruturas com acesso facilitado desses profissionais às instalações físicas das barragens
quanto aos documentos a ela referentes deve ser destacada como essencial para a minimização
dos riscos dessas estruturas. Por outro lado, para os respondentes que acreditam na
ineficiência do sistema, vê-se, em sua maior parte, como principal causa a insuficiência de
capacidade técnica instalada nos órgãos ambientais.
No que se refere à responsabilidade pelas estruturas das barragens, a maioria dos
pesquisados entende ser dos empreendedores (67,4%). Tanto para os órgãos ambientais como
para o DNPM, a responsabilidade é atribuída por 15,4% dos respondentes. Dessa forma,
observa-se a necessidade de maior clareza na definição de competências em matéria
ambiental e em matéria de segurança de barragens, principalmente entre os órgãos públicos,
reduzindo a sobreposição ou a confusão de responsabilidades.
Ressalta-se que o Estado de Minas Gerais, ao implementar esse sistema de gestão
dessas estruturas, possa, na opinião de alguns, ter avocado para si uma responsabilidade
fiscalizatória sobre segurança de barragens que não lhe seria devida. Todavia, restou bemelucidado neste estudo que o responsável por garantir a segurança das barragens de rejeito de
mineração é o empreendedor, isso, aliás, é um dos fundamentos da PNSB, estabelecido no
artigo 4º, inciso III (BRASIL, 2010).
Sobre esse aspecto, considerando-se a responsabilidade civil ambiental objetiva,
regida pelo artigo 225, § 2º e 3º da CF/1988 (BRASIL, 1988), que recepciona o artigo 14, §1º
da PNMA (BRASIL, 1981a), tem-se que, para fins de responsabilização em caso de acidentes
com barragens, adota-se a Teoria do Risco Integral para o empreendedor, sobre a qual não se
admite a existência de excludentes. Essa é a conclusão à qual se chega pela análise tanto da
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doutrina quanto da jurisprudência. Aliás, a alegação de fenômenos da natureza, como fortes
chuvas ou pequenos abalos sísmicos, não faz com que a responsabilidade do empreendedor
em garantir a segurança se extinga. Prevalecerá a adoção da teoria no risco integral, o que é
plenamente justificável, considerando-se a orientação do ICOLD que recomenda que a
construção e a operação de barragens devam ser feitas de forma a observar a segurança sobre
situações adversas, como a passagem de cheias, inclusive.
Quanto à responsabilidade de fiscalização dos entes estatais em matéria ambiental,
seguindo a ideia de que o Estado lato sensu não pode se tornar um segurador universal das
atividades antrópicas, advoga-se neste estudo pela adoção da Teoria do Risco Administrativo,
com a adoção de excludentes como caso fortuito, força maior ou fato de terceiro. Não se
podendo olvidar-se da necessidade de se definir mais precisamente as atribuições de cada ente
federativo, conforme a orientação da lei n. 12.334/2010 (BRASIL, 2010), exposta acima.
Apesar de 83% dos pesquisados acreditarem que os desastres com barragens
poderiam ser evitados com a proibição de sistemas de beneficiamento via úmida, a maior
parte (54,9%) acredita que essa proibição seria inviável para o Estado de Minas Gerais sob o
ponto de vista econômico. Entretanto, uma parcela expressiva (45%) acredita ser esse o
caminho para combater a principal causa dos desastres na mineração. No caso de se adotar
inovação legislativa com incentivos fiscais para essa prática, a tese passa a ser apoiada por
expressiva maioria (76,9%).
Quanto à proibição do alteamento a montante prevista no decreto estadual n.
46.993/2016 (MINAS GERAIS, 2016), embora possa trazer interferências na economia, é
uma interessante medida do ponto de vista socioambiental, uma vez que restou comprovado
neste estudo que a maior parte dos acidentes de barragens que já ocorreram no mundo
acontece com a utilização do método construtivo para a montante. Essa proibição tem também
o condão de estimular práticas diversas pelos empreendedores. Porém, em que pesem essas
constatações, grande parte dos entrevistados (65,4%) afirma não ser essa proibição suficiente
para se reduzirem os riscos de acidentes.
Outro questionamento posto na pesquisa foi se o Estado de Minas Gerais agiu
bem ao flexibilizar essa proibição, através do decreto n. 47.158/2017 (MINAS GERAIS,
2017), permitindo o alteamento para a montante em estruturas com estabilidade garantida.
Ainda que grande parte dos entrevistados no painel afirme não ser a proibição do alteamento
para a montante suficiente para equacionar o problema da segurança, a maior parte (63,5%)
entende que a flexibilização posteriormente feita pelo Estado não é pertinente.
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Através da pesquisa Delphi, restou comprovada a hipótese da necessidade de se
promoverem a maior informação e o efetivo treinamento da população que vive a jusante
dessas estruturas, com constante reavaliação, em prol da preservação da vida humana, em
casos de acidentes. Sugere-se neste estudo a necessidade de uma maior integração nesse
sentido da Política da Defesa Civil com a Política Nacional de Segurança de Barragens. O
público bem-informado em casos de emergências apresenta menor dúvida sobre as atitudes
que deve tomar, sendo também mais questionador, permitindo menores prejuízos de seus
direitos. Pode-se sugerir, ainda, com base no resultado da pesquisa quantitativa, a necessidade
de se exigir a apresentação de PAE em fase de instalação das barragens, uma vez que 86,8%
dos entrevistados opinaram nesse sentido.
Entende-se que o Estado pode e deve interferir na atividade de disposição de
rejeitos, estabelecendo, inclusive, os métodos admitidos em seu território considerando sua
atribuição de controle de atividades de risco, de acordo com o artigo 225, §1º, inciso V da
CF/1988 (BRASIL, 1988). Embora a construção e o alteamento de barragens com a utilização
da técnica para a montante sejam mais atrativos do ponto de vista econômico, a segurança de
barragens não combina com a economia de recursos, e o prejuízo pode ser maior do que a
quantia poupada em caso de rompimento.
Outra questão digna de nota é que a nomenclatura utilizada pelo sistema para se
classificar essas estruturas, a partir dos relatórios de auditoria apresentados, no que se refere à
estabilidade das estruturas (garantida, não conclusiva e não garantida), gera certa confusão
para os leigos. Isso porque o termo “estabilidade garantida” dá a falsa impressão de que essas
barragens não estão passíveis de sofrer acidentes ou incidentes. Deve-se sempre observar que
a atividade de disposição de rejeitos de mineração em barragens foi e continuará sendo de alto
risco.
Assim sendo, seria mais adequada a adoção da nomenclatura “risco aceitável”
para as barragens com “estabilidade garantida”; “risco não aceitável ou inaceitável” para as
barragens com estabilidade “não garantida”, em que há um risco maior de ocorrência de
acidentes/incidentes. E “risco não conclusivo” para as barragens cuja auditoria não conclui
acerca da estabilidade pela falta de dados ou documentos apresentados em relatório de
auditoria.
A periodicidade da apresentação dos relatórios de auditoria no sistema estadual é
feita de acordo com a classificação estabelecida na DN 62/2002 (BRASIL, 2002) (anualmente
para as estruturas de classe III; a cada dois anos para as barragens de classe II e de três em três
anos para as estruturas de classe I). Observou-se que a referida periodicidade é diferente da
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estabelecida na portaria n. 70.389 do DNPM (BRASIL, 2017) que regulamenta a PNSB (três
em três anos para estruturas com DPA alto; cinco em cinco anos para barragens com DPA
médio e sete em sete anos para barragens com DPA baixo).
Verificou-se, ainda, que o sistema estadual utiliza de critérios diferentes do
estabelecido na PNSB para se proceder ao cadastro e à classificação dessas estruturas. O
modelo gerencial realizado pelo Estado de Minas Gerais engloba maior número de estruturas,
já que não exige, por exemplo, altura mínima ou volume mínimo dos barramentos. Um
primeiro olhar sobre essa diferença pode levar à falsa impressão de que o sistema estadual é
mais benéfico ao meio ambiente, já que permite a gestão em larga escala. Porém,
considerando-se a realidade dos órgãos ambientais, especialmente no que diz respeito à
disponibilidade necessária de recursos humanos e materiais a fim de auxiliar na fiscalização,
há de se considerar que o maior número de estruturas demanda esforços em barragens, que
ainda que houvesse rompimento não causariam danos significativos ao meio ambiente, em
detrimento da concentração de esforços nas estruturas de maior porte.
Assim, talvez fosse mais prudente que a fiscalização continuasse sendo feita por
amostragem, mas que fosse considerado o dano potencial associado à probabilidade de risco
de rompimento, como é feito no sistema nacional. Razão pela qual se sugere a adequação do
sistema de gestão de barragens do Estado de Minas Gerais ao Sistema Nacional. O último é a
evolução do primeiro e permite uma análise de riscos mais precisa.
Apresentou-se o modelo de sobreposição de Menescal e, inspirado nele,
acreditou-se, no início da pesquisa, ser possível a sobreposição do sistema estadual ao sistema
nacional para se chegar a um denominador comum acerca das barragens que apresentam
maior risco no Estado de Minas Gerais. Porém, após longo estudo, verificou-se que essa
sobreposição seria inviável do ponto de vista técnico, visto que os sistemas apresentam
critérios classificativos muito diferentes. Ademais, ainda que se insista nessa sobreposição,
verifica-se que não se encontrariam resultados comuns para barragens de alto risco nos dois
sistemas (classe III segundo o sistema estadual e de alto risco segundo o sistema nacional).
Isso seria uma falácia, pois esse estado de emergência existe na realidade, pois a atividade de
disposição de rejeitos é de alto risco, sendo sempre necessário que se cuide para evitar
acidentes/incidentes.
A adaptação do sistema de gestão de barragens do Estado de Minas Gerais ao
disposto na lei n. 12.334/2010 poderia se dar através de cooperação técnica entre os entes
federativos, sem se olvidar da necessidade de adequação da legislação estadual aos critérios
de classificação da legislação nacional. O Estado de Minas Gerais tem o dever constitucional,
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nos termos do artigo 225 da CF/1988 (BRASIL, 1988), de promover a tutela ambiental de
forma a garantir a preservação do meio ambiente para as presentes e as futuras gerações,
porém, no que diz respeito à segurança de barragens, nota-se que a União, posteriormente ao
nascimento do sistema de gestão no Estado de Minas Gerais, chama para si, nos termos do art.
5º, inciso III, da lei n. 12.334/2010, o poder de fiscalização da segurança dessas estruturas, a
ser realizado através do DNPM, atual ANM, órgão responsável pela outorga da concessão
mineral.
Dessa forma, entende-se que o Estado de Minas Gerais pode cooperar com a
União, mas nunca assumir a responsabilidade integral de fiscalização da segurança dessas
estruturas e, para se adequar ao disposto na legislação nacional, faz-se necessária a
reformulação legislativa estadual nesse sentido. Aliás, tem-se que destacar que nos termos da
lei n. 12.334/2010 compete à União promover a articulação dos entes federativos para a
temática da segurança de barragens, bem como uniformizar as informações nesse sentido.
Assim, vê-se a necessidade de regulamentação da atuação dos Estados sobre o tema (não só
para Minas Gerais).
Do ponto de vista internacional, verifica-se que a regulamentação do tema se faz
necessária, porém é de difícil configuração, conforme a revisão bibliográfica apresentada
neste estudo, devido às diferenças legislativas, técnicas, realidades e às regulamentações dos
países. Nesse sentido, pode-se afirmar que, embora a maior parte dos entrevistados (55,8%)
seja a favor de uma regulamentação internacional do tema, tem-se certa expressividade que
configura divergência de opinião (44,2%).
De um modo geral, no que se refere à gestão de barragens, a maioria do painel
acredita que há conhecimento técnico suficiente sobre o tema para se evitar acidentes com
barragens, porém, estes não estariam sendo adequadamente empregados. Nesse sentido, vê-se
a necessidade de mudanças não só do ponto de vista legislativo, como também gerencial e de
cultura. Essas mudanças implicam o empenho de todos os poderes (e não só do executivo) na
realização de estudos e na adoção de medidas coerentes e efetivas a fim de se propiciar a
redução de riscos, sobretudo com a utilização das diversas áreas do conhecimento. À
segurança de barragens importa mais o uso adequado desses conhecimentos para a
regulamentação adequada à minimização do risco, sem esquecer, sobretudo, o monitoramento
contínuo das estruturas com treinamento e investimento em equipe técnica especializada.
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