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Mineração

• O conjunto de operações coordenadas que

objetivam o aproveitamento industrial das

jazidas.

• desde a extração das substâncias minerais até o

beneficiamento destas.



Mineração

• A exploração dos recursos minerais sempre foi

exercida pelo homem.

– Galerias e túneis que datam do período neolítico.



Mineração em Minas Gerais

• Minas Gerais detém a liderança na produção

mineral do País.

• Diversificação das substâncias produzidas

• Métodos de produção empregados.



Mineração em Minas Gerais

• Podemos classificar como abundantes no

Estado, as reservas de:

• minério de ferro,

• calcário,

• fosfato,



Mineração em Minas Gerais

• Como carentes e/ou inexistentes as de:

• carvão, 

• cobre, 

• platina, 



Como funciona o processo de 
Mineração?



Minério de Ferro
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O que são rejeitos?

• São subprodutos gerados no processo de lavra

de baixo teor do metal de interesse.

Barragens de Rejeitos.



Rejeitos

• São compostas basicamente de água.

• As lamas de rejeitos de minério de ferro

possuem de 30 á 50% de sólidos em peso.



Barragem

• Qualquer estrutura que forme uma parede de 

contenção de rejeitos, para sedimentos e/ou 

para formação do reservatório de água.



Desastre de Mariana







Como ocorreu?





Rompimento da Barragem

• No dia do rompimento, mais de 600 (seiscentas) pessoas

trabalharam no local.

• Treze trabalhadores faleceram.

• Doze trabalhadores tiveram como causa da morte asfixia por

soterramento, afogamento e/ou politraumatismo.

• Um trabalhador morreu em decorrência de mal súbito, logo após o

rompimento da barragem.

• Há um empregado da Samarco desaparecido, cujo óbito ainda não

foi oficialmente declarado.



Antes Depois







Problemas Ambientais

• A lama que atingiu as regiões próximas à barragem

formou uma espécie de cobertura no local.

• Quando secar, formará uma espécie de cimento, que

impedirá o desenvolvimento de muitas espécies.

• Em virtude da quantidade de rejeitos, especialistas

acreditam que a lama demorará anos para secar.



Problemas Ambientais

• Impedirá o desenvolvimento de espécies

vegetais, uma vez que é pobre em matéria

orgânica, o que tornará a região infértil.

• Afeta o pH da terra e causando uma

desestruturação química do solo.



Extinção total do ambiente.



Problemas Ambientais

• O rompimento da barragem afetou o rio

Gualaxo, que é afluente do rio Carmo, o qual

deságua no Rio Doce, um rio que abastece

uma grande quantidade de cidades.



Problemas Ambientais

• À medida que a lama foi atingindo os ambientes

aquáticos, causou a morte de todos os organismos

ali encontrados, como algas e peixes.

• MILHARES de peixes morreram em razão da falta de

oxigênio dissolvido na água e também em

consequência da obstrução das brânquias.









Problemas Ambientais

• O ecossistema aquático desses rios foi

completamente afetado.

• Muitos biólogos estimam que o rio Doce

precisará de 10 anos para recuperar-se do

terrível impacto.



Antes

Depois



Problemas Ambientais

• Muitos desses rios sofreram com assoreamento,

mudanças nos cursos, diminuição da profundidade e

até mesmo soterramento de nascentes.

• A lama, além de causar a morte dos rios, destruiu uma

grande região ao redor desses locais.

• A força dos rejeitos arrancou a mata ciliar e o que

restou foi coberto pelo material.





População afetada

• Os sobreviventes enfrentam dificuldades

relativas, principalmente, à falta de água.

• As cidades atingidas dependia dos rios

afetados para o abastecimento, que agora

apresentam água imprópria para o consumo.





População afetada

• Pescadores que retiravam seu sustento dos 

rios perderam seus empregos.

• Perca de bens materiais.



Lama é ou não tóxica?

• Segundo a Samarco, essa lama não é tóxica. 

Ela é composta principalmente de sílica, um 

tipo de areia, e de ferro.



Lama é ou não tóxica?

• Técnicos dos serviços municipal e estadual

analisaram a água e afirmaram que ela tem

uma grande quantidade de ferro e substâncias

tóxicas.
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Mercúrio



Soluções Apresentadas



Soluções Apresentadas

• No dia 2 de agosto, entrou em operação a

Fundação Renova, criada pela Samarco, Vale e

BHP Billiton para a condução dos programas

de reparação e recuperação socioeconômica e

socioambiental nas áreas impactadas.



Soluções Apresentadas

• Todas as famílias que perderam suas

residências estão instaladas em casas ou

acomodações temporárias escolhidas por elas.

• Famílias escolheram o local para reconstrução

da comunidade.



Soluções Apresentadas

• Todos os alunos das comunidades impactadas concluíram o

ano letivo de 2015 e iniciaram o ano letivo de 2016 em dia,

conforme o calendário escolar previsto.

• Monitoramento da qualidade da água em 92 pontos ao

longo do rio Doce e nas áreas marinhas próximas à foz - 28

pontos no mar, 53 pontos no rio Doce e 11 pontos nos seus

afluentes.



Soluções Apresentadas

• Sete pontes danificadas foram reconstruídas

em 90 dias, sendo uma a cada 15 dias.

• Entregues 7.761 cartões de auxílio financeiro

emergencial aos impactados.

• Barragens estão estáveis, com monitoramento

em tempo real.



Conclusão



“Essa não é situação isolada.

Em Minas Gerais, só nos últimos 14 anos,

ocorreram tragédias na Mineração Rio Verde,

em Nova Lima (2001), na Mineração Rio Pomba

Cataguases, em Miraí (2007), e na Mineração

Herculano, em Itabirito (2014).”



Conclusão

• Não podemos considerar esse fato como uma

fatalidade, mas sim como uma tragédia anunciada.

• A empresa, ao construir grandes barragens, com

alteamentos dentro dos limites máximos permitidos,

assumiu um grau de risco cada vez maior.

• Não havia nenhum plano de contingência a ser

acionado, sequer um alarme.



Conclusão

• É impossível estabelecer ou buscar uma causa

única para essa tragédia.

• Um desastre dessa proporção somente foi

possível pela somatória de eventos e fatores

em cadeia que precisam ser esclarecidos e

colocados a público.



Obrigada!

annaclara.fernandes@yahoo.com
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