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Números das perdas- Levantamento 
inicial 

 Construções ( inclui casas, pousadas, sítios,
fazendas, galpões, etc.) – 143 construções

 Pertencentes a Vale (provável) : 51
 Propriedades Privadas : 92
 Áreas de cultivo perdidas (por diferença de tipo) :

113 – Área aprox.: 250.000,00 m2
 Acessos interrompidos (pontes, estradas, caminhos,

etc.) 4 acessos -1 com bifurcação.
 Todas essas informações poderão ser identificadas

e conter informações corretas quanto a
propriedade, tamanho, natureza e valor estimado.



Bombas

Boias da mangueira 
de sucção

Presença de água ou 
material líquido

DETALHES INTERNOS INSTALAÇÃO DE BOMBAS
IMAGEM DE 2017



Entrada de água
(córrego ou mina)

Presença de água  ou 
material liquefeito

Transbordamento de 
resíduos na borda da 
barragem

IMAGEM DE 2018



A voz dos especialistas
• “Uma barragem não rompe de uma hora para outra”, disse Sérgio Médici de Eston,

engenheiro da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, especializado em
engenharia de minas. “Ela dá sinais de que vai romper, permitindo que a companhia
tenha tempo para sanar o problema e tomar alguns cuidados mínimos, entre eles,
retirar o seu pessoal da área de risco.” Para Eston, a Vale parece não ter observado
nenhuma dessas premissas.

• Algumas das hipóteses, de acordo com Eston, são excesso de água ou deformação na
estrutura. Esses problemas, segundo ele, seriam facilmente detectados pela
mineradora, caso ela estivesse fazendo a manutenção corretamente. “Uma barragem é
como um carro. Você tem que checar o óleo, a água, os pneus, o motor. Se você não
tomar esses cuidados, é claro que o teu carro vai pifar. Por aquelas imagens, é fácil
perceber que essa manutenção não estava sendo feita a contento. Caso contrário, não
teria rompido.”

• Marcos Barreto, professor da Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, segue na mesma linha. Segundo ele, existem equipamentos que medem a
quantidade e a pressão da água na barragem, os piezômetros, e os inclinômetros, que
registram qualquer alteração na estrutura. “A barragem dá sinais de que está se
deformando, o que dá tempo de a empresa intervir”, explicou. Se estes instrumentos
registram qualquer anormalidade, a empresa tem que tomar providências imediatas
para evitar que o problema se agrave. As alternativas são muitas para evitar que o
desastre aconteça. Uma delas é a colocação do que no jargão da mineração chama-se
filtro invertido, um dreno para retirar a água em excesso na estrutura. Quando o risco
de rompimento já se apresenta, é possível escorá-la com areia, para evitar o
desmoronamento.

• Fonte: Revista Piaui – 02/2019 Reportagem de CONSUELO DIEGUEZ



“Óbvio que faltou treinamento e 
um plano de fuga”

• Eston se disse chocado com as imagens do rompimento da barragem do Córrego do Feijão. Para
os especialistas, ficou muito claro que a estrutura estava comprometida para romper daquela
maneira. Mas também chamou a atenção a forma como as pessoas se comportaram diante do
rompimento. “Era óbvio que faltou treinamento e um plano de fuga”, afirmou. “Basta olhar
como os motoristas saíam perdidos com os carros e caminhões sem saber para onde ir.”
Observou ainda que muitos correram para o lado errado. “Eles não sabiam o que fazer. Um
plano de fuga eficiente poderia ter ajudado a salvar vidas.” Ele também criticou o fato de as
sirenes não terem tocado, para alertar sobre o rompimento da barragem. “As sirenes são
justamente para avisar sobre uma movimentação anormal na barragem. Quando ela começa a
desabar, já era possível ter sido dado o sinal de alerta.” Ele discorda da afirmação do presidente
da Vale, Fabio Schvartsman, de que a sirene seria inútil naquela situação, dado a velocidade
com que a lama de rejeito se espalhou. “É a mesma coisa que dizer que o sprinkler não
funcionou porque a casa pegou fogo, ou que o freio não funcionou porque o carro estava em
movimento.”

• “A companhia tem que zelar para que todos os equipamentos de monitoramento estejam
funcionando perfeitamente”, disse Eston. “Se não tomar esses cuidados, é culpada por
negligência.” No caso da barragem de Fundão, pertencente à Samarco, empresa controlada pela
Vale e pela BHP Billiton, que rompeu em 2015 despejando 55 milhões de metros cúbicos de
rejeito de minério, matando dezenove pessoas e destruindo o meio ambiente numa área de
mais de 650 quilômetros, a maior parte dos piezômetros estava com defeito e fora de
operação.

• Sérgio Médici de Eston Fonte: Revista Piaui – 02/2019



O Laudo da Tüv Süd



Conclusões do laudo da Vale
O laudo alertava que, para aumentar a segurança da barragem em relação à possibilidade de liquefação,
era necessário que a empresa adotasse algumas medidas que diminuíssem a possibilidade de
“ocorrência de gatilhos”. Entre elas, os engenheiros recomendavam evitar “a indução de vibrações,
proibir detonações próximas, evitar o tráfego de equipamentos pesados na barragem, impedir a
elevação do nível de água no rejeito, não executar obras que retirem material dos pés dos taludes ou
obras que causem sobrecarga no reservatório ou na barragem”. Além disso, recomendavam a instalação
de registro sismológico no entorno da barragem.

Também sugeriam a instalação de novos piezômetros para confirmar a existência de lençóis de água no
rejeito da barragem. Isto porque, os piezômetros estavam apresentando variações de níveis da ordem de
um a dois metros, podendo alcançar, em alguns casos, variações de até seis metros.

Quanto à estabilidade, os engenheiros informam que tinham sido realizadas análises de estabilidade
sobre as condições drenadas e não drenadas (liquefação de rejeitos) e que “a seção 4-4, de maior
altura, é a mais crítica dentre as analisadas”. Afirmava ainda que um projeto para a barragem do Córrego
do Feijão para os acertos necessários deveria ser elaborado até 16 de junho de 2019. O documento
informava, contudo, que um radar terrestre fora instalado no início de maio de 2018 para obter
informações sobre o deslocamento da superfície analisada de três em três minutos. “Desse modo se
reduz riscos quando há controle de movimentação do maciço.” Informava ainda que a Vale optou por
reminerar os rejeitos na barragem, para promover sua completa remoção – o que ainda não havia
começado.

A conclusão do laudo foi de que o desempenho da barragem era adequado e atendia às exigências das
normas brasileiras sobre as condições mínimas de segurança de barragens de rejeito.











Em trechos do depoimento do Sr. Alexandre Campanha à PCMG ele 
afirma: 
1. Que tinha conhecimento de que havia estruturas administrativas e 
refeitórios da empresa abarcadas na mancha de inundação 
representada nos estudos;
2. Que a realocação das de tais estruturas administrativas e refeitório 
não é atribuição do declarante competindo a gerência executiva 
operacional e a respectiva diretoria operacional liderada 
respectivamente por Rodrigo Melo e Silmar Silva;
3. Que perguntado ao declarante qual o sentimento que teve ao tomar 
conhecimento de que a mancha de inundação em caso de rompimento 
da barragemB1, que poderia atingir o refeitório e centro administrativo 
e consequentemente ceifar vidas, respondeu que se sentiu 
incomodado com tal fato;
4. Que diante disso o declarante se recorda de que em certa ocasião 
manteve conversa informal com o senhor Silmar, diretor de operações, 
e que Silmar também se mostrando preocupado disse teria que ser 
analisada tal situação.


