




Conhecendo o território | 3

A Agência Nacional de Mineração – ANM possui a 
Classificação Nacional de Barragens de Mineração, sendo 
possível conhecer, por meio do Sistema Nacional de 
Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB), a 
classificação de barragens por categoria de risco e por 
dano potencial associado. 

O Cadastro Nacional de Barragens do Brasil, até 09/02/2022, 
apresentava 905 barragens cadastradas no país e, dessas, 350 (38,7%) 
se encontravam no estado de Minas Gerais (Gráfico 1). 

Do total de barragens no território nacional, existem 272 
empreendedores com CPF/CNPJ cadastrados. A Vale S.A. possui o 
maior número de empreendimentos outorgados no Brasil, totalizando 
134, sendo que 105 estão situados no estado de Minas Gerais (MG). 
Das 905 barragens brasileiras, são extraídos 60 tipos de minérios, 
constando o minério de ferro com o maior volume de empreendimentos 
(197), seguido de minério de ouro primário (85). No estado mineiro, há a 
predominância de minério de ferro (169), argila arenosa (23) e fosfato 
(19), e 35 empreendimentos não especificam o minério principal.

Gráfico 1: Total de barragens de rejeito de mineração por unidade federativa brasileira 
Fonte de dados: ANM atualizado em 09/02/2022.
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Minas Gerais foi palco dos dois maiores desastres de barragens de 
mineração no Brasil. O primeiro, em 2015, envolveu a barragem de 
Fundão da empresa Samarco, em Mariana/MG. Esse foi considerado o 
maior desastre mundial envolvendo barragens de rejeito de mineração, 
quando considerados o volume de rejeito liberado, a extensão 
geográfica e os custos econômicos associados. O segundo, em 2019, foi 
o rompimento da barragem B1 da mina Córrego do Feijão da empresa 
Vale S.A., que ocorreu em Brumadinho/MG. Esse rompimento foi 
considerado o maior acidente de trabalho do Brasil, ocasionando 270 
óbitos, sendo que 127 (47%) foram de trabalhadores diretos da Vale e 
os outros 118 foram de trabalhadores terceirizados da empresa (44%).

O estado de Minas Gerais possui 58 municípios com barragens 
cadastradas na ANM. O maior quantitativo de barragens se concentra 
na Região Metropolitana de Belo Horizonte (174 barragens – 49,7% em 
18 municípios dentro do limite da Região Metropolitana) e entorno. O 
estado também possui grande quantitativo de barragens nas regiões 
leste, sul e noroeste. Os municípios com maior número de barragens 
cadastradas foram: Itabirito (29), Brumadinho e Nova Lima (27 cada), 
Itatiaiuçu e Ouro Preto (23 cada), Itabira e Mariana (17 cada) (Figura 1).

Figura 1: Municípios de Minas Gerais com barragens e distribuição por número 
de barragens 
Fonte de dados: ANM atualizado em 09/02/2022 e IBGE
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Em relação ao potencial de dano e risco do total 
de barragem no estado de Minas Gerais, segundo a 
Agência Nacional de Mineração, existem 150 barragens 
classificadas com dano potencial alto e 37 classificadas 
com categoria de risco alto, e 140 barragens não possuíam 
nenhum tipo de classificação (Tabela 1).

O fato de Minas Gerais possuir o maior número de barragens do país 
com concentração em áreas densamente povoadas, uma vez que 
aproximadamente 50% delas estão na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, das quais 42,9% foram classificadas como dano potencial 
alto, faz com que o estado necessite estruturar estratégias de 
prevenção e enfrentamento aos potenciais danos gerados por esse 
tipo de atividade, que vem cada vez mais vitimando a população.

Tabela 1: Barragens de Minas Gerais - Classificação Categoria de Risco x Dano Poten-
cial
Fonte de dados: ANM atualizado em 09/02/2022. 

Dano Potencial

Classificação Alto Médio Baixo Não
Classificada Total %

Categoria
de Risco

Alto 33 4 37 10,6

Médio 2 5 7 2,0

Baixo 115 37 14 166 47,4

Não
Classificada

140 140 40

Total 150 46 14 140 350

% 42,9 13,1 4,0 40,0 100,0 100
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Minas Gerais:
- é o estado com o maior número de barragens de 
mineração do país (38,7%, 350 barragens).

- foi palco dos dois maiores desastres de barragens de 
mineração no Brasil.

- possui 58 municípios com barragens cadastradas na ANM:

- 150 barragens foram classificadas com dano potencial alto;

- 37 foram classificadas com categoria de risco alto;

- 140 não estão classificadas.

Referências 

ANM. Agência Nacional de Mineração. Cadastro Nacional de Barragens 
2022. [Acesso 2022 Fev 09]. Disponível em:  https://app.anm.gov.br/
SIGBM/Publico/ClassificacaoNacionalDaBarragem

Freitas, C. M. D.; Silva, M. A. D.; Menezes, F. C. “O desastre na barragem 
de mineração da Samarco: fratura exposta dos limites do Brasil na 
redução de risco de desastres”. Cienc. Cult, v. 68, n.3, p. 25-30, 2016.

Freitas, C. M.; Silva, M. A. D. “Acidentes de trabalho que se tornam 
desastres: os casos dos rompimentos em barragens de mineração no 
Brasil”. Rev Bras Med Trab, n. 17, 2019.

QGIS Development Team. QGIS Version 3.16.14. Geographic Information 
System. Open Source Geospatial Foundation Project; 2021 [Acesso 2021 
Nov 01]. Disponível em: http://www.qgis.org/

Você conhece as barragens e a classificação das barragens cadastradas 
em seu território e entorno?
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