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Responsabilité Sociale et Environnementale – 
Democratic Republic of the Congo

Okanogan Highlands Alliance – Washington, USA

Ontarians for Just & Accountable Mineral Strategy 
(OJAMS) – Ontario, Canada

Oxfam America – USA

Plataforma Vecinal Mina Touro – O Pino NON – 
Galicia, Spain

Progressive Leadership Alliance of Nevada (PLAN) – 
Nevada, USA

Project on Organizing, Development, Education, 
and Research (PODER) – Mexico

Rainforest Action Group – Australia & Ecuador

Respecting Aboriginal Values and Environmental 
Needs (RAVEN) – British Columbia, Canada

REVIMAT – Québec, Canada

Rivers Without Borders – Alaska, USA

Rock Creek Alliance – Mountain States, USA

Salmon Without Borders – Alaska, USA & British 
Columbia, Canada

Salva la Selva – Spain

Save Our Cabinets – Mountain States, USA

Save Our Seas and Shores Coalition – Nova Scotia, 
Canada

Save the South Fork Salmon – Idaho, USA

Sierra Club Canada – Canada 

Sierra Club USA  – USA

Southeast Alaska Indigenous Transboundary 
Commission (SEITC) – Alaska, USA

Southwest Research and Information Center – USA

St. Mary’s River Association – Nova Scotia, Canada

Sustainable Northern Nova Scotia Society – Nova 
Scotia, Canada

The Andrew Lees Trust – United Kingdom

The Friends of the Stikine Society – British 
Columbia, Canada

The Future We Need – International

The Gaia Foundation – Europe

The Lands Council – Washington, USA

Thompson Institute of Environmental Studies – 
British Columbia, Canada

Union of BC Indian Chiefs – Turtle Island, Canada

Upper Peninsula Environmental Coalition – 
Michigan, USA

Verdegaia – Galicia, Spain

Vida e Ria ou Minaria – Galicia, Spain

Weber Sustainability Consulting – Utah, USA

West Coast Development Foundation – Papua New 
Guinea 

Wilderness Committee – British Columbia, Canada

Wildsight – British Columbia, Canada

Wilp Luutkudziiwus Nation – Gitxsan Laxyip, British 
Columbia, Canada

Wisconsin Resources Protection Council – 
Wisconsin & Michigan, USA

Yes to Life No to Mining – Latin America

Yukon Conservation Society – Yukon, Canada

Para a lista completa de organizações, visite:  
earthworks.org/safety-first

Organizações que endossam estas recomendações  

Para endossar A Segurança em Primeiro Lugar: 
Diretrizes para Gestão Responsável de Rejeitos de 
Mineração, envie email para: 

info@miningwatch.ca or info@earthworks.org 



 

4 A SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR: Diretrizes Para Gestão Responsável De Rejeitos De Mineração 
earthworks.org/safety-first | miningwatch.ca/safety-first 

Índice 

Índice .................................................................................................................................................... 4 

Resumo Executivo ............................................................................................................................... 5 
Resumo das Diretrizes .......................................................................................................................................................... 7 

Introdução ............................................................................................................................................ 9 

Escopo ................................................................................................................................................. 11 

Diretrizes ............................................................................................................................................ 12 
1. Fazer com que a segurança seja o princípio orientador do projeto,  

construção, operação e encerramento .............................................................................................................. 12 

2. Proibir imediatamente toda e qualquer nova estrutura para armazenamento de  
rejeitos de mineração imediatamente a montante de áreas habitadas ..................................................... 12 

3. Proibir barragens a montante em minas novas e desativar estruturas a montante já existentes ....... 13 

4. Qualquer potencial de perda de vida representa um evento extremo e o  
projeto deve responder a isso de maneira adequada .................................................................................... 14 

5. Exigir o uso da Melhor Tecnologia Disponível para rejeitos, em particular  
o uso de rejeitos filtrados ....................................................................................................................................... 15 

6. Implementar controles rigorosos de segurança .............................................................................................. 16 

7. Avaliar e caracterizar as fundações da barragem e os  
rejeitos e estimar seu relacionamento com risco ............................................................................................ 18 

8. Sistemas de monitoramento apropriados devem ser instituídos para identificar e mitigar riscos ..... 19 

9. Assegurar a independência dos revisores para promover a segurança .................................................... 20 

10. Rumo a zero falhas após a desativação da mina .............................................................................................. 21 
11. Consentimento das Comunidades Atingidas .................................................................................................... 21 

12. Procedimentos de reclamação e denunciantes ............................................................................................... 23 

13. Preparação e Resposta a Emergências ............................................................................................................... 23 

14. Informações relativas à segurança da mina devem ser disponibilizadas ao público .............................. 24 

15. Garantir riscos financeiros ..................................................................................................................................... 25 

16. A responsabilização por risco, a minimização de consequências, a prevenção de falha e as  
consequências de uma falha recaem primariamente sobre o Conselho de Administração. ................ 27 

Próximos Passos ................................................................................................................................ 28 

Glossário ............................................................................................................................................. 30 

Notas Finais........................................................................................................................................ 37 

 

 

  

http://www.earthworks.org/safety-first
https://miningwatch.ca/safety-first


 

5 A SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR: Diretrizes Para Gestão Responsável De Rejeitos De Mineração 
earthworks.org/safety-first | miningwatch.ca/safety-first 

Resumo Executivo  

O colapso da barragem de rejeitos na região de Brumadinho, Brasil, em 2019, matou mais de 250 
pessoas e dizimou casas e prédios ao longo de muitos quilômetros antes de alcançar o rio Paraopeba. A 
catástrofe chocou o mundo, mas não deveria ser nenhuma surpresa. Estruturas de rejeitos que contêm 
materiais de resíduos gerados pela extração de metais e minerais vêm falhando com frequência e 
severidade cada vez maiores.  

Os padrões atuais do setor, inclusive a proposta do Padrão Global de Rejeitos publicada em 2019, não 
vão avançam o suficiente para proteger adequadamente comunidades e ecossistemas de tais falhas. O 
projeto, a construção, a operação e o encerramento de estruturas para armazenamento de rejeitos 
exigem modificações significativas para proteger as pessoas e o meio ambiente. 

A estrutura para armazenamento de rejeitos mais segura é aquela que não foi construída. Para evitar um 
passivo de longo prazo, que é a armazenagem de rejeitos e seu impacto social e ambiental, temos que 
reduzir o volume de rejeitos produzidos, bem como a demanda geral por minerais brutos. Durante os 
últimos 40 anos, a qualidade dos minérios tem caído, em média, pela metade, quando considerados os 
principais minerais produzidos, resultando no dobro do volume de rejeitos de mineração gerados por 
cada unidade de mineral produzido. As tendências atuais preconizam um aumento entre 2 e 10 vezes na 
extração e uso da maior parte dos minerais até 2060. Essas tendências não são sustentáveis. Precisamos 
continuar a extrair pelo menos alguns minerais, inclusive aqueles que são necessários para suster as 
tecnologias de transição energética, mas necessitamos instituir melhores padrões e práticas para esse fim. 

  

Rio Doce, poluído com o derramamento de rejeitos da Samarco, passando por 
uma usina hidroelétrica em julho de 2016. Minas Gerais, Brasil. Foto: Júlia Pontés.  

http://www.earthworks.org/safety-first
https://miningwatch.ca/safety-first
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Estruturas para armazenamento de rejeitos podem falhar de muitas formas e com diferentes graus de 
severidade. Este documento indica as diretrizes destinadas a prevenir falhas catastróficas: falhas em que 
a integridade da estrutura para armazenamento de rejeitos fica comprometida.  

A meta principal da gestão de rejeitos deve ser zero danos a pessoas e ao meio ambiente, e tolerância 
zero a fatalidades humanas. Empresas operadoras devem se comprometer e documentar por escrito 
que a segurança deve ser a principal consideração no projeto, construção, operação, desativação e pós-
desativação de todas as estruturas e barragens de rejeitos. Se a empresa operadora identificar qualquer 
potencial de perda de vida resultante da falha de uma barragem de rejeitos, a barragem deve ser 
projetada para resistir aos mais extremos eventos meteorológicos e sísmicos prováveis. 

Antes da aprovação e durante a vida da mina, as empresas operadoras devem assegurar o engajamento, 
participação e consentimento significativo das comunidades atingidas ou potencialmente atingidas por 
qualquer estrutura para armazenamento de rejeitos.  

O uso de barragens a montante deve ser proibido dando preferência a barragens de construção em 
linha de centro ou a jusante, que são muito menos vulneráveis a todos os mecanismos de falha do 
barramento. Outrossim, as barragens não devem ser construídas próximas a comunidades ou acima de 
infraestruturas de extração onde trabalhadores possam estar presentes.  

O projeto, a construção, a operação e a desativação de toda e qualquer estrutura para armazenamento 
de rejeitos devem estar sujeitos às melhores tecnologias e práticas disponíveis. Isso deverá favorecer o 
uso de rejeitos filtrados, o que reduz a probabilidade de falha e consequências dela resultantes. 

As empresas operadoras devem documentar um minucioso entendimento da fundação do dique e de 
todas as propriedades dos materiais de rejeitos, com especial atenção ao teor de argila e o potencial de 
liquefação. Impõem-se relatórios anuais que avaliem as operações da barragem e confirmem que a 
construção está em conformidade com os documentos apresentados no projeto.   

  

Vista da aérea de rejeitos, Catalão, Goiás, Brasil. Foto: Júlia Pontés.  

http://www.earthworks.org/safety-first
https://miningwatch.ca/safety-first
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As estruturas para armazenamento de rejeitos devem ser avaliadas, inspeccionadas, monitoradas e 
mantidas até que alcancem um estágio em que o potencial de falha se torna essencialmente impossível. 
O armazenamento inicial de rejeitos filtrados possibilita uma eventual desativação segura. 

Cenários de casos mais pessimistas de falha devem ser modelados e tornados públicos antes que 
outorgas sejam concedidas e devem ser atualizados regularmente através dos ciclos de vida da 
estrutura. Simulações de emergências e evacuação relativas à falha catastrófica das estruturas de rejeitos 
devem ocorrer anualmente, e o seu planejamento e execução devem incluir a participação das 
comunidades impactadas, dos trabalhadores, das autoridades locais e da gestão de emergência. 

Uma cultura de segurança e responsabilidade deve ser preservada desde o mais alto nível dentro da 
empresa; isto só será possível se o Conselho de Administração for responsabilizado por seus atos (ou 
por sua omissão). O Conselho de Administração deve ser o primeiro responsável pela segurança das 
estruturas para armazenamento de rejeitos, inclusive pelas consequências das falhas de barragens, e por 
demonstrar que a firma tem a necessária segurança financeira para cobrir a totalidade dos custos dos 
planos de desativação e pós-desativação, bem como seguro de responsabilidade civil para cobrir a 
totalidade dos custos de qualquer falha catastrófica. 

RESUMO DAS DIRETRIZES 

● Fazer com que a segurança seja o princípio orientador do projeto, construção, operação e 
desativação   

● Proibir novas estruturas para armazenamento de rejeitos de mineração imediatamente a 
montante de áreas habitadas  

● Proibir barragens de rejeitos a montante em novas minas e desativar estruturas a montante já 
existentes 

● Qualquer potencial de perda de vida representa um evento extremo e o projeto deve tratar disso 
de maneira adequada  

● Exigir o uso da Melhor Tecnologia Disponível para rejeitos, inclusive o uso de rejeitos filtrados, e 
implementar controles rigorosos de segurança, inclusive após a desativação da mina  

● Demonstrar entendimento das condições locais e das características dos rejeitos com sistemas 
de monitoramento robustos e desenvolver planos de preparo/resposta a emergências  

● Deve-se obter o consentimento das comunidades atingidas, e a fiscalização da segurança deve 
ser independente, inclusive no que diz respeito ao estabelecimento de mecanismos de 
reclamações e proteção de denunciantes 

● As informações relativas à segurança da mina devem ser disponíveis ao público  

● Conselhos de Administração devem assumir total responsabilidade por riscos (inclusive o risco 
financeiro e aceitar as consequências de falhas) 

Para que se possa compreender como e por quê podem ocorrer falhas, precisamos entender o escopo 
da questão. Não existe no momento um inventário global das milhares de estruturas de armazenamento 
de rejeitos, nem um registro completo das falhas de barragens. A compilação e divulgação dessa 
informação de maneira pública e transparente é essencial. Uma agência independente internacional, 
como uma agência endossada pelas Nações Unidas, deve encabeçar esse projeto, em colaboração com 

http://www.earthworks.org/safety-first
https://miningwatch.ca/safety-first
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os Estados responsáveis, empresas operadoras, e a sociedade civil para coletar informações sobre 
barragens de rejeitos e falhas de estruturas de armazenamento de rejeitos pelo mundo todo, e 
compartilhá-las com as comunidades atingidas para se remover o risco nesses locais e prover apoio aos 
trabalhos que efetivam planos de ação emergencial adequados. 

Em última análise, essa agência internacional nascente deve ter o poder fiscalizar a segurança da gestão 
de rejeitos no mundo todo. Tal agência deverá ser dotada de recursos suficientes para que possa 
atualizar de maneira eficiente os padrões mundiais, certificar sua implementação, investigar falhas e 
disponibilizar suas recomendações ao público. Para que possamos determinar o âmbito e o alcance 
dessa agência, faz-se necessário um estudo independente para averiguar qual modelo de governança 
seria o mais apropriado a seus fins. 

Linguagem 

Este documento uso o verbo `dever´ no tempo presente para indicar uma ação ou diretriz necessária. Já 
quando usado no tempo futuro, indica uma ação ou diretriz opcional ou que ainda não é possível nessa 
altura.  

Vista da aérea de rejeitos nos EUA. Foto: Ecoflight. 

http://www.earthworks.org/safety-first
https://miningwatch.ca/safety-first
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Introdução 

Em janeiro de 2019, a barragem de uma mina pertencente à Vale, no Córrego do Feijão, perto de 
Brumadinho, no Brasil, desmoronou, descarregando 9,7 milhões de metros cúbicos de rejeitos. Os 
rejeitos percorreram oito quilômetros por terra,1 matando 270 pessoas,2 destruindo casas e prédios, até 
alcançar o rio Paraopeba. 

A catástrofe de Brumadinho chocou o mundo, inclusive investidores e o setor de mineração, mas não 
deveria ter sido nenhuma surpresa. Foi um dos maiores desastres do gênero desde 2014, logo após 
outros colapsos maciços de barragens de rejeitos como a da mina de ouro e cobre em Mount Polley, 
Colúmbia Britânica, no Canadá, operada pela Imperial Metals, e da mina da Samarco em Mariana, no 
Brasil, que matou 19 pessoas e descarregou rejeitos pelo Rio Doce abaixo por 600 quilômetros até o 
oceano Atlântico.3 Após a catástrofe de Mariana, o Presidente Executivo da Vale jurou `nunca mais´. No 
entanto, apenas três anos mais tarde, a barragem no Córrego do Feijão ruiu. 

À medida que estruturas para armazenamento de rejeitos falham com frequência e severidade cada vez 
maiores, novos regulamentos e padrões surgem num esforço de conter práticas perigosas e prevenir 
desastres futuros4. Após a falha em Brumadinho, uma intervenção junto aos investidores, encabeçada 
pela Igreja Anglicana, ocasionou o lançamento da Padrão Global de Rejeitos (Global Tailings Review [GTR]), 
convocada conjuntamente com o Conselho Internacional de Mineração e Metais (CIMM), Princípios do 
Investimento Responsável (PIR) e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). De 
acordo com o seu site, a GTR procura estabelecer um padrão internacional que possibilite uma gestão de 
armazenamento de rejeitos mais segura.5 A primeira edição do Padrão Global de Rejeitos deverá ser 
lançada em 2020.  

Os padrões atuais do setor, inclusive a proposta do Padrão Global de Rejeitos publicada em 2019, não 
são suficientes para proteger adequadamente as comunidades e ecossistemas contra falhas. 
Frequentemente faltam diretrizes técnicas claras e vinculantes para que se abandonem as práticas e 
tecnologias que apresentam risco excessivo, conforme ocorre em outros setores. É necessário que haja 

Fiorde perto de Kirkenes, no canto nordeste da Noruega, cheio de rejeitos após décadas em que as empresas de mineração vêm 
descarregando resíduos no porto. Porto de Kirkenes, Finnmark, Noruega. Kirkenes Harbor, Finnmark, Norway. Foto: WikiCommons.  

http://www.earthworks.org/safety-first
https://miningwatch.ca/safety-first
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mudanças significativas nas práticas atuais de projeto, construção, operação e desativação de estruturas 
para armazenamento de rejeitos. O documento abaixo descreve diretrizes de segurança, de respeito a 
comunidades atingidas e de responsabilidade empresarial que devem ser incorporadas em todos 
padrões e regulamentos sobre rejeitos. 

Este documento não pretende substituir regulamentos nem servir de padrão abrangente. Por outro lado, 
qualquer padrão, regulamento ou diretriz que não cumprir todas as diretrizes estipuladas neste 
documento será insuficiente. Outrossim, podem haver circunstâncias em que, mesmo que uma estrutura 
para armazenamento de rejeitos esteja em conformidade com todas as diretrizes abaixo, ela não deverá 
ser construída ou continuar em operação. 

Este documento também reconhece que a estrutura para armazenamento de rejeitos mais segura é 
aquela que não é construída. Precisamos procurar meios de reduzir a quantidade de rejeitos produzidos, 
bem como reduzir a demanda de minerais brutos para evitar o passivo de longo prazo que são os 
depósitos de resíduos de mineração e seu impacto social e ambiental. A produção mundial de vários 
minerais já aumentou entre duas e dez vezes nos últimos 40 anos.6 Em contrapartida, durante o mesmo 
período, a qualidade do minério caiu em média pela metade para grande parte desses minérios, 
efetivamente dobrando o volume de rejeitos de minas gerados por cada unidade de mineral produzido. 
De acordo com o Banco Mundial e com o Instituto Australiano para Futuros Sustentáveis, o Institute for 
Sustainable Futures, a demanda de uso de minerais para uso específico na transição energética explodirá 
entre agora e 2050, com aumentos antecipados de 300 a 8.000 por cento para certos minerais, 
dependendo do cenário.7,8 

Tendências atuais de crescimento de população, urbanização, consumismo e de tecnologias de transição 
de energia com intenso uso de metais prevêem um aumento adicional de 2 a 10 vezes na extração e 
utilização mineral até 2060.9 Evidentemente, essas tendências não são sustentáveis. Precisamos 
continuar a extrair pelo menos alguns metais para garantir as tecnologias de transição de energia, mas 
precisamos fazer uso dos melhores padrões e práticas para esse fim. Precisamos buscar ativamente 
novos meios de reduzir a demanda geral de minérios brutos, inclusive eliminar o uso de metais preciosos 
como reserva de valores (ex. reservas bancárias, produtos derivados do mercado bolsista, etc.), e deixar 
de lado alguns usos atuais. 

Em 2015, o colapso da barragem de rejeitos da mina da Samarco, de propriedade da Vale e da BHP, ocasionou uma 
inundação repentina, cobrindo casas na cidade de Bento Rodrigues, Minas Gerais, Brasill. Foto: Rogério Alves/TV Senado. 
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Escopo 

Estruturas para armazenamento de rejeitos podem falhar de muitas maneiras e com diferentes graus de 
severidade. Este documento indica diretrizes destinadas a prevenir falhas catastróficas, ou seja, falhas 
em que a integridade da estrutura para armazenamento de rejeitos fica comprometida.  

Contudo, essa não é a única modalidade de falha. Falhas ambientais, inclusive a contaminação crônica e 
aguda, podem ocorrer mesmo quando a estrutura para armazenamento de rejeitos está intacta. Além de 
tomar medidas para prevenir falhas catastróficas, as empresas operadoras devem identificar, prevenir e 
mitigar impactos ambientais e à saúde pública causados por todos tipos de falha.  

As diretrizes que protegem contra algumas falhas ambientais incluem: 

● Estruturas para armazenamento de rejeitos devem usar mecanismos múltiplos, inclusive 
revestimentos, coberturas e controles de curso de águas pluviais para minimizar a infiltração 
provinda das estruturas e a infiltração de águas subterrâneas, o máximo possível. Sistemas de 
tratamento de água captada nas estruturas para armazenamento de rejeito devem ser 
adequados para remover contaminantes de metais tóxicos sem diluição externa. 

● A recuperação simultânea com coberturas que minimizem a emissão de poeira pode ser 
necessária. A poeira dos rejeitos pode afetar plantios, o solo, a fauna, a flora, a água superficial e 
a saúde humana.  

● Rejeitos nunca devem ser lançados em extensões de água (rios, córregos, lagos, oceanos, etc.). 
Essa prática sufoca o leito dos rios, mares e recifes de coral, dizimaa fauna de água doce e do 
mar, inunda pantanais e matas. É difícil compreender e mais ainda controlar os ecossistemas de 
águas subterrâneas para remediar a poluição. 

Se por um lado os efeitos nocivos sobre a saúde e a segurança desses tipos de falha são suficientes para 
exigir significativas diretrizes e fiscalização, a abordagem global de como remediar o universo de falhas 
ambientais está fora do escopo deste documento.  

 

 
Em 2015, o colapso da barragem de rejeitos da mina da Samarco, de propriedade da Vale e da BHP, ocasionou uma 
inundação repentina, cobrindo casas na cidade de Bento Rodrigues, Minas Gerais, Brasil. Foto: Rogério Alves/TV Senado. 
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Diretrizes 

1. Fazer com que a segurança seja o princípio orientador do projeto, 
construção, operação e encerramento   
A meta principal da gestão de rejeitos deve ser zero danos a pessoas e ao meio ambiente, e 
tolerância zero a fatalidades humanas. Considerando-se a natureza arriscada inerente a rejeitos 
de mineração, a segurança deve ser o fator central que informará o processo decisório. Empresas 
operadoras devem se comprometer e documentar por escrito que a segurança é sua primeira 
consideração no projeto, construção, operação, desativação e pós-desativação de todas estruturas 
e barragens de rejeitos. Sem esse comprometimento, a redução de custos continuará a ser o 
motor desse processo, colocando as pessoas e o meio ambiente em risco. Considerações de 
custo são sim importantes, mas proteger a saúde e a segurança humana, assim como o meio 
ambiente, deve ser a principal consideração. Aproveitando a lição do desastre da mina de Mount 
Polley no Canadá em 2014, citando a investigação independente do painel de peritos em 
engenharia,10 o relatório especial sobre armazenagem de rejeitos, intitulado The 2017 UNEP-GRID 
Arendal special report on tailings storage, também cita a segurança como a sua principal 
recomendação: “Os atributos de segurança deverão ser avaliados separadamente das 
considerações econômicas, e o custo não pode ser o fator determinante.”11 Se um projeto de 
mineração não for econômico por conta do custo de um sistema seguro de armazenagem de 
rejeitos, então ele simplesmente não é econômico – custos e riscos não devem ser transferidos 
para o meio ambiente, comunidades, e governos. 

2. Proibir imediatamente toda e qualquer nova estrutura para 
armazenamento de rejeitos de mineração imediatamente a montante 
de áreas habitadas   
A maneira mais eficaz de minimizar o risco a pessoas é impedir a construção de novas estruturas 
para armazenamento de rejeitos onde haja populações vivendo ou trabalhando em áreas 
próximas e a jusante da estrutura. Empresas operadoras não devem construir infraestruturas em 
que trabalhadores possam estar presentes – escritórios, cantinas, armazéns – na trajetória de 
uma possível falha de barragem de rejeitos. Além disso, novas estruturas de rejeitos não devem 
ser construídas se a empresa operadora não for capaz de assegurar a evacuação segura e a 
tempo das comunidades existentes a jusante.  

Não se deve esperar que as comunidades atingidas sejam evacuadas sem suporte profissional. 
Mesmo se as empresas operadoras fizerem treinamentos e simulações de emergência, há certos 
grupos sociais específicos (idosos, crianças pequenas, portadores de deficiências etc.) que exigem 
ajuda especial. Baseadas no princípio de zero-danos a pessoas, as empresas devem assegurar 
que o suporte externo, por parte de equipes profissionais, tenha como alcançar todas as 
populações atingidas.  

A legislação do Estado de Minas Gerais, no Brasil, proibiu a construção de novas barragens se 
houver assentamentos dentro de 10 km a jusante, ao longo do vale, ou se as projeções indicarem 
que a inundação de rejeitos pode alcançar comunidades próximas em menos de 30 minutos. Essa 
distância pode ser aumentada para 25 km, dependendo da densidade da população e da 
existência de patrimônios naturais ou culturais.12 Apesar desses limites representarem progresso 
quando comparados com a falta total de qualquer regulamento, eles são arbitrários e não 
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garantem necessariamente uma evacuação segura em todas as situações. Portanto, a distância 
mínima entre comunidades e novas barragens deve ser definida caso a caso. 

Quando estruturas já existentes se encontram próximas demais de comunidades de forma que 
não se possa garantir sua evacuação segura, as empresas operadoras devem negociar com as 
comunidades a desativação da estrutura para armazenamento de rejeitos (vide Diretriz 10). Caso a 
desativação não seja possível e não houver nenhuma outra solução disponível, a empresa 
operadora deve oferecer um pacote de reassentamento voluntário. O reassentamento 
involuntário não deve ser permitido em nenhuma circunstância. Contudo, em muitos casos, o 
reassentamento que está atualmente sendo chamado `voluntário´ pode ser altamente 
problemático e levar à remoção forçada com compensação inadequada. O reassentamento 
voluntário deve ser feito em conformidade com as melhores práticas e os mais altos padrões 
internacionais de reassentamento. O reassentamento voluntário deve incluir o consentimento das 
comunidades atingidas (vide Diretriz 11), prover justa e apropriada compensação por perda de 
terras e outros bens, bem como segurança de propriedade no local novo, e deve resultar em 
melhores condições de subsistência e de padrão de vida para os reassentados.13,14,15  

3. Proibir barragens a montante em minas novas e desativar estruturas a 
montante já existentes    
Devido ao risco demonstrado que a construção de barragens a montante acarreta, barragens a 
montante não devem ser construídas em instalações novas.16,17,18 A construção a montante é 
especialmente problemática em áreas com risco sísmico moderado ou alto, em áreas de clima 
úmido e precipitação líquida positiva (mais precipitação que evaporação), especialmente quando 
os eventos climáticos se tornam cada vez mais severos com as mudanças climáticas.  

Um número cada vez maior de jurisdições vêm proibindo barragens de rejeitos a montante, 
especialmente na América Latina. Em teoria é possível construir e operar uma barragem de 
rejeitos a montante em condições específicas de baixa sismicidade e baixa precipitação. Mesmo 
nessas condições particulares, uma publicação muito conceituada no setor de rejeitos, citando 
muitos antecedentes, argumentou que há dez regras que se aplicam a barragens a montante, e 
que nenhuma delas pode ser violada sem que se acarrete risco substancial de falha.19 Existe 
amplo consenso na comunidade que estruturas concebidas segundo padrões técnicos deverão 
ser robustas, com sistemas múltiplos de redundância de segurança e de mecanismos de defesa. A 
necessidade de seguir à risca as dez regras, sem margem de erro, não inspira grande confiança. A 
construção de novas barragens de rejeitos a montante já foi proibida no Brasil,20 Chile,21 Perú,22 e 
Equador.23,24 

Barragens construídas em linha de centro e a jusante são muito menos vulneráveis a todos os 
mecanismos de falha de barragem. Já a construção em linha de centro modificada deve ser 
considerada construção a montante porque ainda inclui construção de barramento em cima de 
rejeitos não compactados. Da mesma forma, construções a jusante e em linha de centro em cima 
de um barramento já existente para montante também constituem uma barragem a montante.25  

A expansão de estruturas de rejeitos a montante deve cessar, e essas instalações devem ser 
desativadas de maneira segura o quanto antes. Isto inclui casos em que as empresas obtiveram 
alvarás de construção e ainda não começaram ou acabaram de iniciar as obras. A data limite para 
a desativação segura deve depender principalmente de condições técnicas, e não econômicas. 
(Vide a Diretriz 10 para especificações de desativação segura). 

http://www.earthworks.org/safety-first
https://miningwatch.ca/safety-first


 

14 A SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR: Diretrizes Para Gestão Responsável De Rejeitos De Mineração 
earthworks.org/safety-first | miningwatch.ca/safety-first 

4. Qualquer potencial de perda de vida representa um evento extremo e 
o projeto deve responder a isso de maneira adequada  
Se uma empresa operadora identificar qualquer potencial de perda de vida como resultado da 
falha de uma barragem de rejeitos, a barragem deve ser projetada para resistir os mais extremos 
eventos meteorológicos e sísmicos prováveis.  

Nos Estados Unidos, a agência federal de gestão de emergências, a Federal Emergency Management 
Agency’s (FEMA) usa três Classificações de Potencial de Risco, a saber: Baixo, Significativo e Alto. A 
categoria Potencial de Alto Risco significa que há `perda provável de vida devida a falha ou 
operação errônea da barragem.´ Esses regulamentos esclarecem que `perda provável de vida´ 
significa ´uma ou mais mortes esperadas.´26 Uma barragem na categoria de Alto Potencial de 
Risco deve ser projetada para resistir à Inundação Máxima Provável (IMP), ou seja a maior 
inundação que é teoricamente possível num dado local e num dado clima. Ademais, o corpo de 
engenheiros do exército dos Estados Unidos, o U.S. Army Corps of Engineers (USACE) tem quatro 
categorias de padrões de segurança para barragens. O mais rigoroso, o `Padrão 1, aplica-se ao 
projeto de barragens com o potencial de por em risco vidas humanas ou de causar uma 
catástrofe, se falharem.´27 No Padrão 1, `os projetos estruturais devem ser tais que a barragem 
passará com segurança um risco de inundação IDF [Inflow Design Flood] computado com a 
precipitação máxima provável (PMP) ocorrendo na bacia hidrográfica acima do local da 
barragem.´  

Além disso, segundo a FEMA (2005), barragens com Alto Potencial de Risco também devem ser 
projetadas para resistir o Sismo Máximo Provável (SMP), definido como sendo `a magnitude 
máxima de um abalo sísmico que pode ocorrer ao longo de uma falha reconhecida, ou dentro de 
uma região sismotectônica ou de área fonte no enquadramento tectônico atual."28  

De forma semelhante, as diretrizes da USACE de 2016 dizem `para características críticas, o 
Projeto para Sismo Máximo é o mesmo que o SMP.´”29 

  
Barragem de rejeitos da mina Red Chris, operada pela Imperial Metals. Colúmbia Britânica, Canadá. 
Foto: Garth Lenz ©Garth-Lenz-1486 (cortesía de Salmon Beyond Borders). 
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As diretrizes estabelecidas neste documento exigem que qualquer barragem cuja falha possa 
resultar na perda potencial de uma única vida deve ser projetado para resistir à maior inundação 
provável e o maior abalo sísmico teoricamente possível em um dado local. Todas as simulações e 
modelagem de inundações deverão levar as alterações climáticas em consideração – 
especialmente nos projetos de desativação. Para considerações de projeto em que se leva conta a 
geração de drenagem ácida de mina ou alta contaminação de lixiviação, vide Diretriz 7. 

Quando a falha de uma barragem de rejeitos não apresenta potencial de perda de vida humana, a 
estrutura deve ser projetada para resistir um evento de inundação de 10.000 anos e um abalo 
sísmico de 10.000 anos. De acordo com os regulamentos da FEMA, `Potencial Significativo de 
Risco´ significa ´nenhuma perda provável de vida humana mas pode causar perda econômica, 
dano ambiental, ou transtorno de instalações essenciais para a subsistência devido a falha ou 
operação errônea da barragem´.30 Para essas barragens, o regulamento da FEMA requer a 
estrutura seja projetada para resistir um abalo sísmico de 10.000 anos, ou abalo sísmico cuja 
probabilidade de falha é de 1 em 10.000.31 Termos similares são empregados pelo corpo de 
engenheiros do exército dos Estados Unidos, o U.S. Army Corps of Engineers.32 

O Conselho de Administração da Empresa deve apresentar por escrito as razões pelas quais 
aprovaram a decisão de construir uma barragem de rejeitos abaixo do critério de condições de 
evento sísmico e meteorológico mais extremo provável. As razões descritas deverão ser 
apresentadas à agência governamental e postas à disposição do público.  

5. Exigir o uso da Melhor Tecnologia Disponível para rejeitos, em 
particular o uso de rejeitos filtrados  
O Código Mineiro da Colúmbia Britânica, The British Columbia Mining Code Guidance, impõe que, `A 
estabilidade física é de importância primordial e qualquer opção que possa comprometer a 
estabilidade física deverá ser abandonada.´33  

A redução do teor de água nos rejeitos aumenta a sua segurança porque à medida que o teor de 
água diminui, reduz-se também a probabilidade de ocorrerem falhas bem como a severidade das 
consequências. Embora rejeitos espessados ou pastosos sejam mais seguros que a polpa 
convencional, os rejeitos filtrados – rejeitos dos quais uma quantidade suficiente de água foi 
removida de forma que os rejeitos se comportam mais como solo úmido – têm o menor teor de 
água. Rejeitos filtrados reduzem a probabilidade e as consequências de falha.  

Ademais, a armazenagem inicial de rejeitos filtrados facilita o eventual encerramento seguro. 
Rejeitos descarregados por métodos convencionais, a saber, rejeitos em polpa, espessados ou 
pastosos, podem ser drenados após depositados, mas esse método não é tão eficaz na 
estabilização dos rejeitos quanto a filtragem feita antes da armazenagem (Vide Diretriz 10 para 
mais discussão a respeito de encerramento seguro). 

Todas as novas propostas de minas devem começar com a análise do uso da Melhor Tecnologia 
Disponível (MTD) para descartar rejeitos. A MTD de rejeitos está estipulada no relatório da 
avaliação independente do painel de peritos técnicos de Mount Polley, a Mount Polley Independent 
Expert Engineering Investigation and Review Panel (The Mount Polley Report): 

`Se por um lado as melhores práticas (MPD) focam no desempenho de barragens de rejeitos, a 
melhor tecnologia disponível (MTD) trata especificamente do depósito de rejeitos. O objetivo da 
MTD na gestão de rejeitos é assegurar a estabilidade física do depósito de rejeitos. Isto é 
conseguido quando se impede a liberação do conteúdo represado, independentemente da 
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integridade das estruturas de contenção. Para alcançar este objetivo a MTD tem três requisitos 
decorrentes dos primeiros princípios de mecânica do solo: 1) Eliminar água superficial do 
represamento. 2) Promover condições insaturadas nos rejeitos por meio de provisões para 
drenagem. 3) Alcançar condições dilatantes por todo o depósito de rejeitos através de 
compactação.´34 

O Relatório de Mount Polley acrescenta, `A tecnologia de rejeitos filtrados incorpora todos os três 
requisitos da MTD´ e `não existe nenhum impedimento técnico imperioso à adoção mais ampla 
da tecnologia de rejeitos filtrados.´ Todos os três requisitos da MTD devem ser incorporados na 
armazenagem de rejeitos. Talvez haja outras formas de armazenagem que também incorporem 
todos estes requisitos.  

Ademais, a MTD inclui a redução da quantidade de rejeitos armazenados acima do nível do solo o 
máximo possível. O código orientador de mineração BC Mining Code Guidance recomenda 
minimizar a pegada das áreas de estruturas de rejeitos e maximizar o preenchimento de 
cavidades ou aterragem subterrânea.35  

A submersão de rejeitos com o fim de prevenir a geração de drenagem ácida não pode mais ser 
considerada como melhor prática. O Relatório de Mount Polley enfatizou: `Pode-se reconhecer 
rapidamente que a cobertura de água vai contra os princípios de MTD [vide Diretriz 5]...A falha em 
Mount Polley demonstra a razão pela qual a estabilidade física deve permanecer primordial e não 
pode ser comprometida.´36 

Apesar da eliminação subaquática de rejeitos potencialmente geradores de ácidos ter demonstrado 
que pode reduzir o Potencial de Drenagem Ácida de Mina (PDAM) em alguns casos, a lixiviação pode 
continuar mesmo após a submersão, especialmente se os rejeitos já estiverem oxidados.37,38 Rejeitos 
filtrados reduzem dramaticamente of teor de água arrastada e reduzem também o PGA, mas o 
lixiviado tem que ser controlado.39 Uma vez que a presença de excesso de água sobrenadante e 
percolada em rejeitos tem causado ou contribuído a falhas catastróficas de barragens de rejeitos, a 
disposição de rejeitos filtrados é a melhor prática atual para dispor de rejeitos. 

6. Implementar controles rigorosos de segurança  
O projeto, a construção, a operação e a desativação de qualquer estrutura para armazenamento 
de rejeitos devem estar todos sujeitos às melhores tecnologias e práticas disponíveis.  

Para orientar a segurança na operação e desativação, Fatores de Segurança (FdS) conservadores 
devem ser estabelecidos e cumpridos em todas as barragens de rejeitos. Para a operação e 
desativação de uma barragem de rejeitos, um FdS estático de 1,5 (em condições sem sismo), e um 
FdS pseudo-estático de 1,1 (em resposta a sismo projetado, que estabelece que mesmo durante a 
mais forte aceleração sísmica teoricamente provável, a barragem ainda terá uma resistência a 
cisalhamento 10% maior do que o necessário para evitar falha), são considerados 
`conservadores´ atualmente. Ao calcular o FdS, deve-se evitar ter um único valor de input, sendo 
que um intervalo de valores, métodos e modelos deve ser utilizado para avaliar os vários valores 
de FdS possíveis (estáticos e dinâmicos). 

Apesar do FdS ainda estar incluído em muitos regulamentos e diretrizes, ele é um mau preditor de 
probabilidade de falhas por ano.40 Para que se possa identificar risco com maior exatidão, 
projetos e avaliações de barragens devem considerar a probabilidade anual de falha, além do FdS. 
A probabilidade anual de falhas já vem sendo utilizada por muitos setores, como o aeronáutico e 
aeroespacial, desde a Segunda Guerra Mundial. No caso de barragens de rejeitos cuja falha não 

http://www.earthworks.org/safety-first
https://miningwatch.ca/safety-first


 

17 A SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR: Diretrizes Para Gestão Responsável De Rejeitos De Mineração 
earthworks.org/safety-first | miningwatch.ca/safety-first 

resulte em perda potencial de vida humana, uma probabilidade de falha por ano de 0,01% seria 
aceitável (equivalente a projetar para um terremoto ou inundação em 10.000 anos). Já no caso de 
barragens de rejeito cuja falha pode resultar na perda potencial de vidas humanas, a 
probabilidade de falha por ano não pode ser maior do que 0,001%.41  

O talude do aterro externo da barragem de rejeitos deve ser suficientemente baixo para manter a 
probabilidade anual de falha, causada por piping (também chamado erosão interna), dentro do 
nível aceitável. Novos aterros externos devem ser construídos com talude de 1V:5H ou menos, 
sendo que aterro adicional deve ser acrescentado a aterros externos que apresentem uma 
inclinação mais íngreme do que 1V:5H para reduzi-la até 1V:5H, de acordo com a orientação da 
USACE.42 Propostas de construir ou manter o aterro externo com talude maior do que 1V:5H 
devem ser justificadas por escrito junto às autoridades reguladoras e ao público. A justificativa não 
pode ser baseada apenas em considerações econômicas, mas deve demonstrar que, nesse caso 
específico, a falha devida a erosão interna continua sendo suficientemente improvável mesmo 
com talude mais íngreme. Em todos os casos, o talude da barragem nunca deverá exceder 1V:2H. 
Dever-se-á notar que novas construções de barragens a montante devem ser proibidas e as 
barragens a montante já existentes devem ser desativadas com segurança, não importa qual seja 
o talude de seu aterro externo.  

A infraestrutura de gestão hídrica previne o galgamento do lago de sobrenadantes dos rejeitos. No 
caso de barragens de rejeitos que podem ocasionar a perda de uma ou mais vidas, a 
infraestrutura de gestão hídrica, incluindo por exemplo a praia, a borda livre mínima, vias de vazão, 
drenos internos e canais extravasores, devem ser suficientemente largas para que o lago não 
alcance a crista da barragem mesmo durante a IMP. Caso contrário a infraestrutura de gestão 
hídrica deve assegurar que o lago de sedimentação não alcançará a crista da barragem mesmo 
durante uma inundação de 10.000 anos. A empresa operadora deve apresentar documentação de 
Avaliação de Segurança da Barragem, supervisionada por Conselhos Supervisores Independentes 
demonstrando que o sistema inteiro de gestão hídrica da estrutura para armazenamento de 
rejeitos está capacitado a resistir à IMP ou à inundação de 10.000 anos, dependendo da 
classificação do risco.  

  

Brenda Schwartz-Yeage, comandante da embarcação, prepara-se para subir pelo rio Stikine acima, em Wrangell, Alaska. 
Vários projetos de mineração na Colúmbia Britânica, Canadá, ameaçam o próspero setor de pesca do salmão e o sustento 
dos indígenas. Foto: ©Garth-Lenz-3441 (cortesía de Salmon Beyond Borders). 
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7. Avaliar e caracterizar as fundações da barragem e os rejeitos e estimar 
seu relacionamento com risco  
Antes da outorga, as empresas operadoras devem apresentar uma avaliação técnica 
pormenorizada das fundações da barragem e a caracterização física e química das propriedades 
dos materiais de rejeito, com especial atenção ao teor de argila e o potencial de liquefação. 
Devem-se preparar relatórios anuais que averiguem se as operações da barragem estão em 
conformidade com a documentação do projeto. Caso qualquer aspecto do projeto tenha sido 
aprovado por uma agência reguladora, então todas as alterações requeridas deverão ser 
apresentadas à mesma agência reguladora para sua aprovação. Caso contrário, qualquer não-
conformidade com o projeto original deverá ser justificada, documentada e avaliada por um 
Conselho Independente de Avaliação de Rejeitos (CIAR). 

Rejeitos e seus efluentes devem ser caracterizados e usados para estimar o risco e a consequência 
de uma falha potencial da barragem. As características geoquímicas do sobrenadante e da água 
percolada pelos rejeitos podem por si mesmas afetar as consequências de uma falha da barragem e 
controlar a extensão e a recuperabilidade de ecossistemas. O aumento da geração de ácido e do 
Potencial de Lixiviação por Contaminantes acarreta o aumento dos riscos associados com a falha da 
barragem. Estas características devem ser examinadas pelo menos de três em três anos, ou sempre 
que houver uma alteração importante no depósito do minério que está sendo processado ou se os 
circuitos de processamento do minério forem modificados. 

Porque rejeitos com alto teor de geração de ácido ou com alto Potencial de Lixiviação por 
Contaminantes aumentam a severidade das consequências na eventualidade de uma falha, 
rejeitos com essas características geoquímicas devem ser projetados para resistir uma IMP e um 
SMP. As estruturas de rejeitos só devem ser construídas para resistir uma inundação de 10.000 
anos ou um terremoto de 10.000 anos se não tiverem o potencial de gerar drenagem ácida, baixo 
Potencial de Lixiviação por Contaminantes e nenhum potencial de perda de vida humana. O Guia 
GARD deverá ser usado nos métodos de caracterização geoquímica de rejeitos.43 Para critérios 
relacionados com potencial de perda de vida consulte a Diretriz 4.  

Em 2019, a falha da barragem do Córrego do Feijão no Brasil foi causada em parte por causa de 
mudanças mineralógicas nas partículas que tornaram os rejeitos mais friáveis.44 Microscopia 
Eletrônica de Varredura (MEV) e outras técnicas mineralógicas e geoquímicas deverão ser 
empregadas na caracterização dos rejeitos durante a extração e após a cessação da extração, 
especialmente em minas de minério de ferro. À medida que aprendemos mais com as falhas do 
passado, melhores práticas na medição de características podem ser atualizadas regularmente 
para assegurar que métodos mais relevantes e abrangentes são incorporados na orientação da 
gestão e na avaliação de rejeitos. 

A mina abandonada de Panguna, Bougainville, Papua Nova Guiné. Foto: Damian Baker. 
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8. Sistemas de monitoramento apropriados devem ser instituídos para 
identificar e mitigar riscos  
Estruturas para armazenamento de rejeitos devem instalar sistemas de monitoramento 
apropriados para identificar e mitigar riscos. Para poder identificar e reduzir a incerteza, estruturas 
para armazenamento de rejeitos devem ter um plano Plano de Gestão Adaptativa (PGA) 
claramente definido de forma a identificar e mitigar riscos, plano esse ligado aos resultados do 
monitoramento de rejeitos que abranja um conjunto completo de previsões e ações pré-
planejadas.45 O PGA deve incluir: 

• Critérios numéricos e mensuráveis do desempenho, baseados em previsões de 
comportamento técnico. 

• Gatilhos numéricos com níveis entre condições boas e preocupantes quanto aos 
resultados da monitoração. Por exemplo, a pressão medida no dique, os níveis de água 
dos piezômetros no dique/represamento , características do lago de sobrenadante, 
química dos rejeitos, e outras características.  

• Medidas de mitigação definidas para cada critério de desempenho ou gatilho com a 
intenção de evitar falhas catastróficas e outros tipos de falha da estrutura. 

• Avaliação da eficácia das medidas tomadas. 

• Responsabilidade de apresentação de relatórios por parte da empresa operadora e de 
responder às agências reguladoras e às relevantes partes interessadas.  

• Preparo de um relatório annual do PGA para a agência responsável que avaliará os 
gatilhos disparados, ações tomadas, eficácia das ações, e qualquer modificação que se faça 
necessária no PGA. O relatório e seus dados brutos devem ser disponibilizados ao público 
e uma reunião convocada para explicar os resultados às comunidades atingidas e outras 
partes interessadas.  

O PGA é uma forma de implementar rigorosamente o Método Observacional. O Método 
Observacional só deve ser aplicado sob a supervisão e com o acordo de um Conselho Independente 
de Avaliação de Rejeitos, não sendo simplesmente uma licença para `resolver depois´.46  

  
Destruição após o colapso da barragem de rejeitos em 2019, Minas Gerais perto de Brumadinho, Brasil. Foto: IBAMA Brasil. 
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9. Assegurar a independência dos revisores para promover a segurança  
Deve ser feita uma avaliação independente de todos os aspectos do projeto, construção, operação 
e manutenção de todas as estruturas para armazenamento de rejeitos e de outras estruturas de 
armazenamento de resíduos potencialmente perigosos resultantes da mineração por um corpo 
de revisores competente, objetivo e independente (ex. o Conselho Independente de Avaliação de 
Rejeitos- CIAR).47 O ITRB provê aconselhamento contínuo a operações de rejeitos, em complemento 
às avaliações periódicas da segurança das barragens. Organizações como o ITRB não devem ser 
utilizadas exclusivamente como um meio de obter outorgas.48 A independência desses órgãos que 
conduzem avaliações é essencial para a segurança. A empresa operadora não deve poder 
influenciar as decisões tomadas pelo Conselho Independente de Avaliação de Rejeitos. Qualquer 
honorário pago ao CIAR deve ser independente das conclusões alcançadas durante a avaliação. 

Para garantir a objetividade das avaliações, o CIAR deverá ser selecionado por agências 
reguladoras locais e remunerado pela empresa operadora. Idealmente, cada país deverá ter sua 
própria agência reguladora com a perícia e capacidade necessárias para indicar avaliações 
independentes aos CIAR´s. Contudo, isso não é atualmente praticável em muitas jurisdições. 
Quando as companhias operadoras indicam seus próprios revisores, os membros desse CIAR, 
enquanto indivíduos ou representantes de organizações, não devem ter um conflito financeiro 
com a mina sendo avaliada. Conflitos financeiros incluem, mas não estão limitados a, interesses 
financeiros diretos (empregados, contratados, acionistas etc.),49 nem relações pessoais ou 
familiares com a gestão da mina ou empresa operadora que poderiam resultar em qualquer tipo 
de benefício. As empresas operadoras não devem contratar o mesmo avaliador independente 
para múltiplos projetos simultaneamente nem para avaliações subsequentes das mesmas 
instalações no curto prazo. Os Avaliadores não devem depender de uma única empresa 
operadora para a maior parte da sua receita.  

No caso da empresa operadora não aceitar agir segundo a recomendação do CIAR, inclusive no 
caso das determinações indicarem alteração que pode afetar a segurança, a empresa deve 
documentar e apresentar sua decisão e suas razões à agência reguladora local. A empresa 
operadora também deve divulgar publicamente as recomendações feitas e as razões de sua não-
aceitação ou inação, bem como demonstrar sua responsabilidade e abilidade de financiar a 
correção e a remediação no caso de estarem errados e ocorrer um desastre.  

Ademais, empresas operadoras devem conduzir uma Avaliação da Segurança da Barragem (ASB) 
independente, todos os anos.  

O colapso da barragem de rejeitos da mina da Samarco em 2015, de propriedade da Vale e da BHP, causou uma inundação 
repentina que cobriu a cidade de Bento Rodrigues, em Minas Gerais, Brasil. Minas Gerais, Brasil. Foto: Bruno Milanez. 
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10. Rumo a zero falhas após a desativação da mina  
Estruturas para armazenamento de rejeitos devem ser avaliadas, inspeccionadas, monitoradas e 
mantidas até alcançarem um estado permanente em que o potencial de falha seja essencialmente 
nulo. Empresas operadoras não devem ter licença para deixarem as estruturas para 
armazenamento de rejeitos até que as estruturas desativadas possam resistir, sem falha, a uma 
Inundação Máxima Provável (IMP) e a um Sismo Máximo Provável (SMP) (conforme especificado na 
Diretriz 4), e que possam permanecer nesse estado por tempo indefinido sem mais nenhuma 
inspeção, monitoramento ou manutenção. Uma vez que estruturas para armazenamento de 
rejeitos existem perpetuamente, qualquer estrutura considerada desativada sem que possa 
resistir a IMP e SMP gera um passivo sem regulação e sem monitoramento para gerações futuras. 
Nos casos em que estruturas para armazenamento de rejeitos não possam ser desativadas sob 
essas condições com a tecnologia vigente, elas devem continuar a ter monitoramento, inspecção e 
manutenção permanentemente. O monitoramento e manutenção perpétuos devem ser auto-
financiados com recursos demonstravelmente suficientes para garantir financiamento perpétuo 
(Vide Diretriz 15 sobre Segurança Financeira). 

11. Consentimento das Comunidades Atingidas50  
As empresas operadoras devem assegurar o engajamento significativo, a participação e o 
consentimento de todas as comunidades atingidas por qualquer estrutura para armazenamento 
de rejeitos. Este engajamento deve ter lugar nos idiomas locais, alinhados com as normas culturais 
e estilos de comunicação das comunidades atingidas e das partes interessadas.  

No caso de Povos Indígenas, a lei internacional reconhece que o Consentimento Livre, Prévio e 
Esclarecido deve existir para que uma mina possa ser instalada, operada e desativada. Os direitos 
dos Povos Indígenas são direitos humanos, indissociáveis de seus direitos culturais, territoriais e 
de auto-governança.51 Os Povos Indígenas têm direitos de auto-governança como povos distintos 
e auto-determinantes com seus próprios processos decisórios, leis, práticas e instituições 
específicos, e também direitos coletivos relacionados com o território, auto governança e cultura. 
O processo para obter o CLPE não pode ser praticado onde Povos Indígenas ou Tribais vivam em 
isolamento voluntário, como é o caso de Povos amazônicos não contatados.52  

Após uma rigorosa avaliação do impacto ambiental, social e cultural baseada em Protocolos Indígenas locais, a Nação Stk'emlupsemc Te 
Secwepemc recusou, em 2017, a construção de uma grande barragem de rejeitos proposta pela firma KGHM, perto de sua área sagrada 
em Pipsell. Pipsell, Território de Secwepemc, Colúmbia Britânica, Canadá. Foto: Stk'emlupsemc Te Secwepemc Nation (SSN). 

http://www.earthworks.org/safety-first
https://miningwatch.ca/safety-first


 

22 A SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR: Diretrizes Para Gestão Responsável De Rejeitos De Mineração 
earthworks.org/safety-first | miningwatch.ca/safety-first 

Povos Indígenas e comunidades atingidas devem ter a oportunidade de estabelecer áreas livres 
(`no-go zones´) e planos de utilização dos territórios.53 Isso reconhece que há áreas que não 
devem nunca ser consideradas para armazenagem de rejeitos, não importa como sejam 
projetados, monitorados ou operados. Essas áreas livres podem incluir regiões potencialmente 
afetadas e situadas a jusante das estruturas de rejeitos (ex. lugares sagrados) cuja existência não 
permite que uma estrutura para armazenamento de rejeitos seja construída a montante.  

O consentimento deve ser conseguido através de diálogo contínuo durante o ciclo de vida da 
mina, tanto para estruturas propostas quanto já existentes. Deve ser isento de manipulação 
externa, coerção ou extorsão. Deve ser obtido através de processos culturalmente apropriados, 
cronogramas e mecanismos determinados pelos próprios povos e comunidades atingidos. Isto 
pode incluir os processos decisórios tradicionais, processos democráticos locais e mecanismos do 
governo local, ou outros processos, como referendos. Povos indígenas e afro-descendentes vêm, 
cada vez mais, documentando seus Protocolo de Consulta e o CLPE, sob a forma de Protocolos 
Autônomos de CLPE, através dos quais eles exigem a conformidade de participantes externos.54  

A pedido das comunidades atingidas, a empresa operadora deve possibilitar acesso a assessoria 
jurídica e especializada desde as primeiras etapas da avaliação inicial do projeto através do 
período de monitoramento até os planos de desativação.55 As comunidades atingidas devem ter a 
prerrogativa de escolher seus assessores para estarem seguras de que podem confiar neles.  

Se os representantes das comunidades atingidas comunicarem claramente à empresa operadora, 
a qualquer altura do processo de negociação, que não desejam prosseguir com as conversas 
relativas ao consentimento, a empresa reconhecerá que não obteve consentimento e abandonará 
todas as atividades propostas que afetam os direitos e interesses das comunidades atingidas. A 
empresa só poderá procurar as comunidades atingidas para retomar as discussões se e quando 
for convidada a fazê-lo por parte de representantes das comunidades. 

As empresas operadoras devem documentar e relatar todos os passos tomados para obter o 
consentimento e o CLPE das comunidades. Estes relatórios devem ser disponibilizados ao público 
e registrados com as agências governamentais, mas toda divulgação pública do CLPE e do 
consentimento comunitário está sujeita à aprovação dos Povos Indígenas e povos atingidos antes 
de sua liberação. 

  

Membros da comunidade em cima de uma pilha de rejeitos de mineração da 
mina Porgera em Papua Nova Guiné. Foto: Porgera Alliance. 
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12. Procedimentos de reclamação e denunciantes  
Procedimentos independentes de reclamação devem ser estabelecidos e disponibilizados de 
forma culturalmente apropriada a todos os empregados, contratados, fornecedores e 
reguladores, bem como Grupos Indígenas e detentores de direitos, inclusive membros das 
comunidades atingidas. Todos os mecanismos de queixa devem aderir aos critérios de eficácia 
definidos no Princípio 31 dos Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da 
ONU que estipula que devem ser (a) legítimos, (b) acessíveis, (c) previsíveis, (d) equitativos, (e) 
transparentes, (f) compatíveis com os direitos, (g) fonte de aprendizagem contínua e (h) baseados 
em engajamento e diálogo.56 Os detentores de direitos têm voz na elaboração e operação dos 
mecanismos de reclamação.  

Os mecanismos de reclamação devem ser funcionalmente independentes da empresa operadora 
do projeto, por exemplo, sendo geridos por terceiros da confiança dos detentores de direitos, 
para os quais existem. Devem permitir aos queixosos confidencialidade e anonimato, se desejado. 
Os queixosos devem ter acesso a formas independentes de suporte (ex. jurídico, técnico ou 
médico) em todas as fases do engajamento com os procedimentos. Ademais, qualquer acordo 
alcançado através dos procedimentos de queixa a nível operacional não devem necessitar que o(s) 
queixoso(s) assinem renúncias que os impeçam de iniciar procedimentos jurídicos em datas 
futuras. 

Para proteção de denunciantes, as melhores práticas aplicam-se a todos trabalhadores, bem 
como fornecedores, sub-contratados e auditores.57 Trabalhadores mineiros têm o direito de 
interromper seu trabalho a qualquer momento em que identifiquem perigo iminente de vida, 
saúde ou segurança sem sofrer qualquer sanção, conforme já estipulado na regulamentação 
brasileira.58  

13. Preparação e Resposta a Emergências  
Planos de preparação e resposta a emergências, ou planos de ações emergenciais relativos a 
falhas catastróficas de estruturas para armazenamento de rejeitos devem ser discutidos e 
preparados conjuntamente com as comunidades a jusante do curso de uma falha potencial, bem 
como com os trabalhadores da mina, equipes socorristas e agências relevantes do governo.59,60 
Ademais, critérios de compensação e indenização em caso de falha catastrófica devem ser 
elaborados juntamente com as comunidades atingidas e disponibilizados ao público antes de 
começarem as obras. Em caso de falha catastrófica, a companhia operadora é responsável por 
tomar todas as medidas necessárias para salvar vidas e prover a necessária ajuda humanitária. A 
empresa operadora deve prover todos os recursos necessários e dar suporte aos governos locais 
e nacionais.  

Os cenários mais pessimistas de falha das estruturas para armazenamento de rejeitos devem ser 
modelados e disponibilizados ao público antes da outorga e atualizados regularmente durante o 
ciclo de vida das estruturas. Os cenários mais pessimistas devem modelar a perda total dos 
rejeitos e água armazenados, como foi o caso da barragem de rejeitos na mina do Córrego do 
Feijão no Brasil. Simulações de emergências e de evacuação relativas à falha de estruturas de 
rejeitos devem ocorrer anualmente, e seu planejamento e execução deverão incluir a participação 
das comunidades atingidas, trabalhadores, autoridades locais e a gestão de emergências. A 
empresa operadora deve apresentar relatórios às partes interessadas sobre as ações da gestão, 
resultados da monitoração, fiscalização e avaliações independentes e sobre a eficácia das 
estratégias de gestão.  
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14. Informações relativas à segurança da mina devem ser disponibilizadas 
ao público  
As empresas operadoras devem disponibilizar ao público todas informações relevantes à 
segurança e estabilidade das estruturas para armazenamento de rejeitos. Práticas das empresas 
operadoras em relação a segurança devem ser consideradas `não-competitivas´. Informações 
relevantes incluem mas não se limitam a: 

• Avaliações de Segurança da Barragem (ASBs)  

• Classificação de consequências e decisões do Conselho de Administração ou da gestão 
empresarial  

• Documentação do projeto, construção e monitoramento (Relatório do Embasamento do 
Projeto, Relatório dos Registros da Construção, Relatório Comparativo de Verificação da 
Construção Efetuada vs. Intenção do Projeto, Relatórios Anuais do Desempenho das 
Estruturas de Rejeitos, Relatórios de Responsabilidade por Desvios, etc.) 

• Planos de desativação e recuperação  

• Estudos de Inundação e avaliação dos impactos sociais, econômicos e ambientais  

• Resumos e relatórios de Monitoramento do Meio Ambiente e de Sistemas de Gestão Social  

• Relatórios de Conselhos Independentes de Avaliação dd Rejeitos 

• Relatórios de Planos de Gestão Adaptativa  

• Impacto e planos de mitigação para comunidades atingidas, incluindo critérios de 
compensação e indenização  

• Documentação do CLPE e de qualquer processo de consentimento comunitário (a 
informação divulgada deve ter o consentimento das comunidades atingidas)  

• Procedimentos de reclamações e queixas  

• Planos de Preparação e Resposta a Emergências  

• Documentação de garantia financeira e de seguro de responsabilidade pública (incluindo 
estimativa dos seguros) 

• Relatórios exigidos por/e prestados a agências governamentais  

Essas informações devem ser disponibilizadas gratuitamente, o quanto antes, em mais do que um 
idioma se necessário, em formato acessível, em linguagem clara sempre que possível para permitir 
acesso adequado às partes interessadas. Devem incluir também todos os dados brutos obtidos e 
atualizações dos modelos e simulações feitas como parte do monitoramento contínuo do meio 
ambiente. 

Empresas operadoras devem atender a todos os pedidos de informação feitos pelas partes 
interessadas relativos à estrutura para armazenamento de rejeitos, na extensão máxima possível, 
em formatos e linguagens compreensíveis às partes interessadas. Caso os pedidos não sejam 
atendidos em sua totalidade e no tempo esperado, a empresa deve apresentar uma justificativa 
por escrito a quem pediu as informações.  
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15. Garantir riscos financeiros   
As empresas operadoras devem ter uma garantia financeira suficiente para cobrir os custos 
completos dos planos de desativação e pós-desativação. O objetivo da garantia financeira é 
assegurar uma fonte de fundos disponível aos reguladores locais caso a empresa operadora não 
execute de maneira adequada as atividades de recuperação após cessar operações, incluindo a 
manutenção necessária durante a desativação e pós-desativação. Todas as estruturas existentes 
devem dispor de garantia financeira. No caso de estruturas novas, a garantia financeira deve ser 
obtida durante o processo de outorga e antes de começarem as obras. No caso da venda ou 
transferência de propriedade de uma estrutura para armazenamento de rejeitos, a obtenção de 
garantia financeira será uma das condições indispensáveis impostas à nova empresa operadora 
para a finalização da transação.  

A garantia financeira deve ser assegurada independentemente, ser confiável e ter liquidez 
suficiente para garantir que os fundos estarão disponíveis na eventualidade de falência da 
operadora. Ela deve ser submetida a avaliação por parte de analistas independentes, em 
conformidade com princípios contábeis geralmente aceitos, pelo menos de três em três anos ou 
sempre que houver uma mudança significativa no plano da mina.61  

Outrossim, as empresas operadoras devem ter seguros de responsabilidade civil para cobrir 
danos econômicos, sociais ou ao meio ambiente resultantes de falhas repentinas, acidentais ou da 
liberação gradual de poluentes, incluindo falha de depósitos de resíduos e estruturas para 
armazenamento de rejeitos. O valor deve ser suficiente para compensar financeiramente por 
danos a pessoas, propriedades e recursos naturais que possam ocorrer na mina ou fora dela, 
inclusive após a desativação da estrutura para armazenamento de rejeitos. O seguro deve 
permanecer em vigor enquanto a empresa operadora ou seus sucessores tiverem 
responsabilidade jurídica pela propriedade.62 Segundo a Diretriz 10, estruturas para 
armazenamento de rejeitos devem ser inspeccionadas, monitoradas e mantidas até que possam 
resistir a um SMP e IMP por tempo indefinido sem mais nenhum monitoramento e manutenção e, 
portanto, devem ter seguros de responsabilidade civil até essa data.  

  

Contaminação do rio Paraopeba após o rompimento da barragem de rejeitos perto de Brumadinho, Brasil, em 2019.  
Foto: Maria Otávia Rezende. 
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A análise de responsabilidade pública decorrente da falha de uma estrutura para armazenamento 
de rejeitos deve ser atualizada anualmente e seus resultados disponibilizados ao público. Deve ser 
baseada nos resultados dos cenários mais pessimistas em estudos de inundações, levando em 
conta a perda total de rejeitos durante uma falha catastrófica. Avaliações de falhas catastróficas 
prévias indicam que a responsabilidade pública pode ultrapassar US$ 1 bilhão.63  

Não se deve permitir que empresas operadoras se auto-afiancem ou usem outros tipos de 
garantias corporativas na desativação da mina, ou com fins de se auto-assegurarem 
financeiramente ou de assumirem seu próprio seguro de responsabilidade pública.64  

Riscos de segurança não podem ser desassociados de riscos financeiros. É da mais alta 
importância que empresas operadoras tenham como quitar os custos das tecnologias e práticas 
mais seguras. Além da segurança financeira e dos mecanismos de seguros, operações 
financeiramente arriscadas devem ser identificadas e levadas em consideração em sua totalidade 
como parte da segurança dos rejeitos antes da outorga e durante todo o ciclo de vida da atividade 
mineira.  

Conforme indicado no Relatório de Mount Polley: `Futuras outorgas de Estruturas de Rejeitos 
deverão estar baseadas na viabilidade financeira demonstrada após consideração de todos os 
aspectos, técnicos, ambientais sociais e econômicos do projeto, em detalhe suficiente, que 
justifiquem uma decisão de investimento, com grau de exatidão de ±10%–15%... [isto incluirá] uma 
avaliação detalhada de todos os modos de falha potencial, um esquema de gestão de todo risco 
residual [bem como] detalhada análise de custo/benefício com MTD em rejeitos e opções de 
desativação de forma que todos os efeitos econômicos sejam entendidos, deve-se reconhecer 
que os resultados da análise custo/benefício não deverão suplantar condições de segurança com 
a MTD.´65,66 

Barragem de rejeitos da mina Berkeley Pit na Montana, EUA. Foto: Ecoflight. 
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16. A responsabilização por risco, a minimização de consequências, a 
prevenção de falha e as consequências de uma falha recaem 
primariamente sobre o Conselho de Administração. 
O Conselho de Administração da Empresa, como entidade com a responsabilidade final pelo bem 
da empresa operadora, deve assumir a responsabilidade primária pela segurança das estruturas 
para armazenamento de rejeitos, inclusive pelas consequências de falhas das barragens.67 Uma 
cultura de segurança deve ser mantida por toda a empresa operadora, com a aprovação de 
políticas que incluam a avaliação da segurança nas avaliações de desempenho do seu quadro de 
funcionários e das instalações. 

Adicionalmente, o Conselho de Administração deve ser responsável pela aprovação e supervisão 
de procedimentos da empresa para assegurar que nenhum empregado ou sub-contratado 
possibilite, promova ou pratique suborno. Por exemplo, a facilitação de pagamento a funcionários 
do governo para agilizar alvarás deve ser estritamente proibida, devendo haver tolerância zero de 
qualquer suborno por parte de empregados da mina ou subcontratados a auditores, assessores e 
funcionários do governo que possam comprometer a integridade ou a operação segura da 
estrutura para armazenamento de rejeitos. 

  

Destruição causada pelo rompimento da barragem de rejeitos perto de Brumadinho, Brasil, em 2019.   
Foto: Maria Otávia Rezende. 
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Próximos Passos 

Ao redor do mundo, há milhares de estruturas de armazenamento de rejeitos e barragens, algumas sob 
a responsabilidade de empresas privadas, outras sob responsabilidade de Estados. Como não existe 
atualmente um inventário global dessas estruturas de armazenamento de rejeitos, há uma necessidade 
urgente de uma avaliação transparente, cujos resultados sejam disponibilizados ao público em um banco 
de dados global de depósitos de rejeitos. Ecossistemas, subsistências e vidas humanas estão em jogo. 

Esse inventário deve incluir as características técnicas e o nível de risco envolvido, indicando as 
consequências de falha, e a probabilidade anual de falha de cada estrutura de armazenamento de 
rejeitos. A Agência Nacional de Mineração do Brasil mantém atualmente um inventário das barragens de 
rejeitos monitoradas no país e disponibiliza as informações ao público no seu site. Apesar de algumas 
informações cruciais não estarem devidamente divulgadas, pode servir de exemplo na elaboração de 
uma proposta de inventário.68 

O banco de dados também deve incluir um registro de falhas de barragens. É essencial que se entenda 
como e por quê cada falha ocorreu no passado para podermos preveni-las no futuro. O trabalho 
compilado pelo banco de dados de falhas World Mine Tailings Failure Database pode servir de modelo 
para esse tipo de documentação e análise.69  

Uma agência internacional independente, possivelmente uma agência endossada pela ONU, em 
colaboração com os Estados responsáveis, empresas operadoras, e a sociedade civil deve liderar esse 
processo, coletar informações de barragens de rejeitos e de suas falhas por todo o mundo, e 
compartilhá-las com as comunidades atingidas para reduzir o risco dessas instalações e apoiar o 
trabalho de instaurar planos de ação de emergência apropriados. 

Além de supervisionar um inventário mundial de estruturas de rejeitos, a própria gestão de rejeitos 
também deve estar sujeita a essa agência internacional. 

É essencial que as agências das Nações Unidas e parceiros internacionais, inclusive Estados, a indústria, 
representantes dos trabalhadores, organizações da sociedade civil e peritos independentes, estabeleçam 
ou endossem uma agência internacional confiável, transparente e independente capaz de certificar o 
descarte seguro de rejeitos por todo o mundo. Essa agência deve ser suficientemente dotada de 
recursos para poder eficientemente atualizar padrões mundiais, certificar sua implementação, investigar 
falhas e fazer recomendações abertas ao público. Essa agência não deve se basear unicamente em 
peritos do setor, mas deve também incluir o amplo engajamento de Estados e da sociedade civil, e terá 
que prestar contas ao público e comunidades atingidas. 

Para que se possa determinar o alcance e o âmbito dessa agência, dever-se-á conduzir um estudo 
independente para determinar que modelo de governança seria o mais indicado para esses fins.  

Tal estudo deverá considerar a Organização de Aviação Civil Internacional (OACI) como um possível 
modelo. A OACI é uma agência especializada da ONU com comprovada eficácia em melhorar a segurança 
no setor da aviação há décadas. A OACI trabalha com os Estados Membros e com grupos do setor, em 
colaboração com o público e peritos independentes, para alcançar consenso nos padrões da aviação civil 
internacional. Esses padrões são então utilizados pelos Estados Membros da OACI para garantir que os 
participantes locais do setor, autoridades e regulamentos estão em conformidade com as normas 
globais. Voar tornou-se incrivelmente seguro precisamente porque cada acidente é minuciosamente 
investigado e os resultados são disponíveis ao público. Desta forma, cada vôo completado com 
segurança foi construído com base na experiência de todos os acidentes do passado. A OACI também 
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coordena assistência e construção de capacidade para Estados para promover a segurança do setor; ela 
monitora e relata métricas de desempenho; conduz auditorias das capacidades de fiscalização dos 
Estados nas áreas de segurança e seguridade. A gestão mundial de rejeitos precisa de um método 
semelhante, bem financiado, responsável, e independente para construir em cima das Melhores 
Tecnologias e Melhores Práticas Disponíveis.  

  

Barragem de rejeitos da mina Thompson Creek no Idaho, EUA. Foto: Ecoflight 
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Glossário 

Avaliação da Segurança da Barragem 

Um exame sistemático de todos os fatores que afetam a segurança do barramento durante o 
projeto, a construção e a operação.  
Fonte: Adaptado do Federal Emergency Management Program (FEMA), 2004. “Federal Guidelines for Dam Safety.” 17 p. 

Avaliação Independente 

A Associação de Mineração do Canadá, Mining Association of Canada (MAC), define avaliação 
independente como sendo uma avaliação independente de todos os aspectos do projeto, 
construção, operação e manutenção dos rejeitos ou outras estruturas de resíduos de mineração, da 
parte de terceiros, em nome da empresa operadora ou proprietária da mina. Além da definição da 
MAC, a avaliação independente deve demonstrar sua não-dependência financeira da empresa 
operadora/proprietária da mina (vide definição de independência abaixo).  

Fonte: Adaptado de Mining Association of Canada, 2017. A Guide to the Management of Tailings Facilities.  

Barragem de rejeitos 

Estrutura ou barramento construído para conter os rejeitos e/ou gerenciar a água associada com o 
armazenamento de rejeitos, e inclui o conteúdo da estrutura. Zona estrutural de uma estrutura para 
armazenamento de rejeitos filtrados é um tipo de barragem de rejeitos. 
Fontes: Adaptado de Guidelines on Tailings Dams, Planning, Design, Construction, Operation and Closure, 
Australian National Committee on Large Dams, ISBN: 978-0-9808192-4-3, May 2012; and Klohn Crippen Berger, 
2017. Study of tailings management technologies: Report to Mining Association of Canada and Mine Environment 
Neutral Drainage (MEND) Program, MEND Report 2.50.1, 164 p. 

Comunidade Atingida 

Comunidade sujeita a riscos ou impactos potenciais de um projeto.  

Fonte: Initiative for Responsible Mining Assurance, 2018. IRMA Standard for Responsible Mining IRMA-STD-001, 
Glossary of Terms. IRMA Standard Adapted from IFC. IFC Policy & Performance Standards and Guidance Notes. 
Glossary of Terms. 

Conselho de Administração 

Órgão dirigente máximo de uma empresa operadora, geralmente eleito pelos acionistas da firma 
proprietária da empresa operadora. O Conselho é a entidade detentora do poder decisivo final para 
toda a empresa operadora, com autoridade para, entre outras coisas, estabelecer políticas, metas e a 
direção geral da firma e de supervisionar seus executivos. Quando o Estado exerce as atribuições de 
empresa operadora, entende-se que o oficial do governo mais sênior com responsabilidade direta e 
final pelas decisões da empresa operadora exercerá as funções do Conselho de Administração.  

Fonte: Adaptado de the Global Tailings Review, 2019. Global Tailings Standard Draft. 
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Consentimento Livre, Prévio e Esclarecido (CLPE) 

Consentimento com base em: envolvimento isento de manipulação externa, coerção e intimidação; 
notificação de que o consentimento será solicitado com suficiente antecedência, antes do início de 
quaisquer atividades; divulgação completa de todas as informações relativas a todos os aspectos do 
proposto projeto e atividades, de maneira acessível e compreensível a aqueles cujo consentimento é 
solicitado; reconhecimento que as pessoas cujo consentimento é solicitado podem aprovar ou 
rejeitar o projeto ou atividade, e que as entidades que buscam tal consentimento acatarão sua 
decisão.  

Fonte: Initiative for Responsible Mining Assurance, 2018. IRMA Standard for Responsible Mining IRMA-STD-001, 
Glossary of Terms. 

Construção a Jusante 

Método de construção de barramento em que o eixo central da barragem é deslocado para jusante 
em alteamentos subsequentes, o que resulta num talude a jusante. Este método requer que o aterro 
estrutural seja despejado no aterro a jusante durante o alteamento para dar sustentação ao talude.  

Fonte: Klohn Crippen Berger, 2017. Study of tailings management technologies: Report to Mining Association of 
Canada and Mine Environment Neutral Drainage (MEND) Program, MEND Report 2.50.1, 164 p. 

Construção a Montante 

Método de construção de barramentos na qual o eixo central é deslocado para montante, sobre a 
praia de rejeitos, em alteamentos subsequentes. Esse método exige que o material depositado na 
direção para montante seja bem drenado e compactado, ou que assente naturalmente na densidade 
adequada.  

Fonte: Klohn Crippen Berger, 2017. Study of tailings management technologies: Report to Mining Association of 
Canada and Mine Environment Neutral Drainage (MEND) Program, MEND Report 2.50.1, 164 p.  

Construção em Linha de Centro 

Método de construção de barragem de rejeitos em que o eixo central da barragem é erguido 
verticalmente e não se desloca nem para montante nem para jusante em alteamentos subsequentes. 
Tipicamente, o material do aterro depositado a jusante da linha de centro e a parte que fica a 
montante do eixo central é sustentada pelo aterro ou rejeitos em inclinação descendente até a 
superfície de rejeitos. 

Fonte: Klohn Crippen Berger, 2017. Study of tailings management technologies: Report to Mining Association of 
Canada and Mine Environment Neutral Drainage (MEND) Program, MEND Report 2.50.1, 164 p. 

Construção em Linha de Centro Modificada 

A construção em linha de centro modificada assemelha-se à construção em linha de centro 
convencional, mas o contato entre o aterro compactado e os rejeitos apresenta uma leve inclinação 
para montante. Considerando-se que a construção em linha de centro modificada ainda envolve a 
construção de parte do dique em cima de rejeitos não compactados, ela deve ser considerada como 
uma variação da construção para montante, consequentemente sujeita aos cuidados e restrições 
associados com barragens de construção a montante apresentados neste documento. 

Fonte: Adaptado de J.P. Haile & K.J. Brouwer, Knight Piesold Ltd, Modified Centreline Construction of Tailings 
Embankments, 3rd International Conference on Environmental Issues and Waste Management in Energy and 
Mineral Production, August, 1994. Perth, Australia; and Independent Expert Engineering Investigation and Review 
Panel, 2015. Report on Mount Polley Tailings Storage Facility Breach, Province of British Columbia. 
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Empresa Operadora 

Qualquer pessoa, empresa, sociedade, proprietário, afiliado, subsidária, joint venture, ou qualquer 
outra entidade, inclusive agências governamentais, que opera ou controla uma estrutura para 
armazenamento de rejeitos.  
Fonte: Adaptado de the Global Tailings Review, 2019. Global Tailings Standard Draft. 

Engajamento Significativo 

Descrito pelas Nações Unidas (ONU), pelo Banco Mundial, pela Sociedade Financeira Internacional, pela 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e pelo Banco Inter-Americano, 
entre outras organizações internacionais e multilaterais, como o processo pelo qual os proponentes de 
um projeto não só têm a obrigação de ouvir e consultar as perspectivas das várias partes interessadas 
como também de levá-las em consideração. O engajamento significativo implica a compreensão e a 
consideração de barreiras estruturais e práticas que dificultam a participação de grupos diversos, como 
por exemplo: mulheres, minorias étnicas, pessoas que vivem em áreas remotas e/ou grupos com 
idiomas diferentes. Acesso a informações relevantes razoavelmente compreensíveis por esses grupos 
representa condição prévia necessária para um engajamento significativo. 

Fonte: Adaptado de the Global Tailings Review, 2019. Global Tailings Standard Draft. 

Estrutura para Armazenamento de Rejeitos 

A definição do Padrão Global de Rejeitos é: `Estrutura projetada e gerenciada para conter os rejeitos 
produzidos pela mina. Rejeitos podem ser dispostos subterraneamente, em cavas de minas 
esgotadas, ou estruturas externas na superfície. Rejeitos podem ser produzidos e gerenciados como 
polpa (uma mistura de sólidos e água) com vários níveis de conteúdo líquido, desde um aspecto mais 
molhado, ou uma mistura menos úmida, pastosa, e até um material filtrado, mais seco. Em estruturas 
de superfície, a polpa de rejeitos é contida por diques, construídos com materiais de empréstimo tais 
como solo e pedras, bem como rejeitos. Materiais mais secos, como rejeitos filtrados, podem fazer 
parte das pilhas de pedras.´ Esse documento está em conformidade com a definição do PGR, mas 
enfatiza que `pilhas de pedras,´ ou quaisquer estruturas que impeçam o movimento de rejeitos 
filtrados, também constituem um tipo de barragem de rejeitos.  
Fonte: Adaptado de Global Tailings Review, 2019. Global Tailings Standard Draft. 

Fator de Segurança (FdS) 

É a razão entre a resistência a cisalhamento disponível ao longo de um plano de falha potencial e as 
forças de ativação do cisalhamento ao longo do mesmo plano. Os fatores de segurança levam em 
conta a confiabilidade dos dados empregados na análise de estabilidade, a probabilidade da 
condição de carregamento e as consequências de uma possível falha. 

Fonte: Canadian Dam Association, 2013. Dam safety guidelines 2007 (2013 edition). 
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Gestão Adaptativa 

Um processo iterativo e robusto de tomada de decisões em face à incerteza, com o objetivo de 
reduzir a incerteza ao longo do tempo através de um sistema de monitoramento. Engloba o 
desenvolvimento de práticas de gestão baseadas em resultados claramente identificados e 
monitoramento para que se determine se as ações da gestão estão alcançando as metas desejadas. 
Se as metas não estiverem sendo alcançadas, o processo exige o desenvolvimento e implementação 
de mudanças na gestão para assegurar que as metas sejam ou alcançadas ou reavaliadas. 
Fonte: Initiative for Responsible Mining Assurance, 2018. IRMA Standard for Responsible Mining IRMA-STD-001, 
Glossary of Terms. 

Independência 

Para que um indivíduo, instituição, mecanismo ou agência seja considerado independente, ele deve 
ser objetivo, imparcial, consistente, financeiramente independente, transparente e responsável para 
com as partes interessadas. Independência financeira exige que o pagamento por serviços, 
financiamentos de trabalho, estabilidade financeira a longo prazo ou o potencial de contratos futuros 
não dependam de resultados ou conclusões favoráveis a uma empresa operadora ou pertencente ao 
setor mineral. 

Fonte: Adaptado de The Organization for Economic Co-operation and Development, Creating a Culture of 
Independence: Practical Guidance against Undue Influence.  

Inundação Máxima Provável 

Inundação que resultará da mais severa combinação de condições meteorológicas críticas e de 
condições hidrológicas razoavelmente possíveis na bacia de drenagem considerada. 

Fonte: FEMA ((U.S.) Federal Emergency Management Agency), 2013. Selecting and accommodating inflow design 
floods for dams: FEMA-94, 38 p. 

Mecanismo de Reclamações 

Qualquer processo judicial ou extra-judicial de rotina, seja ou não baseado no Estado, através do qual 
queixas e reclamações relacionadas com projetos minerais, incluindo violação de direitos humanos 
nas práticas empresariais, queixas de partes interessadas e/ou queixas laborais, possam ser ouvidas 
e remediadas. 

Fonte: Ruggie, J., 2011. Guiding Principles on Business and Human Rights.  

Método Observacional 

Um método de gestão de projetos no qual o desempenho observado dos dados de instrumentação 
é utilizado para implementar aspectos de concepção ou ações de resposta pré-plajenadas. O Método 
Observacional é inútil sem uma forma de responder às observações. O Método Observacional é 
semelhante à Gestão Adaptativa (ver a definição acima), e às vezes estas designações são usadas 
alternadamente. 

Fonte: Adaptado de Independent Expert Engineering Investigation and Review Panel, 2015. Report on Mount 
Polley Tailings Storage Facility Breach.  
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Pagamentos de Facilitação 

Pagamentos de facilitação são aportes de dinheiro feitos com o fim de obter tratamento preferencial 
por algo que o receptor teria que fazer de qualquer forma – por exemplo, pagar a um funcionário 
para agilizar, ou `facilitar´ o processo de aprovação. 
Fonte: Responsible Jewelry Council, 2019. Code of Practices Guidance. 105 p.  

Partes Interessadas 

Pessoas ou grupos direta ou indiretamente afetados pelo projeto, tais como titulares dos direitos, 
bem como aqueles que possam ter interesses no projeto e/ou a capacidade de influenciar os seus 
resultados, seja positiva ou negativamente. 

Fonte: Initiative for Responsible Mining Assurance, 2018. IRMA Standard for Responsible Mining IRMA-STD-001, 
Glossary of Terms Adapted from IFC, 2007. Stakeholder Engagement: A Good Practice Handbook for Companies 
Doing Business in Emerging Markets.  

Piping (também chamado Erosão Interna) 

Fenômeno em que a infiltração progressiva da água erode e arrasta partículas do solo, deixando 
grandes cavidades (tubos) no solo. Estas cavidades continuam a aumentar em retrocesso por baixo 
da estrutura, e podem ruir. De qualquer maneira, se o piping não for corrigido imediatamente, a 
ruptura é iminente. Em caso de piping, o ponto crítico em geral é bem no canto do pé do dique.  
Fonte: R.D. Holtz, Kovacs, W.D., and Sheahan, T.C., 2011. An Introduction to Geotechnical Engineering, 2nd ed., 
Pearson, 863 p. 

Potencial de Drenagem Ácida de Mina (PDAM) 

Indício, baseado em testes de laboratório, de que uma amostra da mina poderá produzir drenagem ácida 
em condições de campo. Em condições ideais, amostras serão consideradas PDAM se a razão do potencial 
de neutralização (PN) sobre o potencial de produção de ácido (PA) (PN:PA) for <1, e não PDAM se NP:PA>2. 
Amostras com PN:PA entre 1 e 2 têm um potencial indeterminado de gerar ácido (GARD Guide, Section 
5.4.16; INAP, 2009). Avaliações locais específicas, avaliações mineralógicas e testes ao longo de prazos mais 
dilatados são necessários para determinar a razão adequada. Fatores de segurança podem se impor para 
compensar as limitações em amostragem, manipulação de materiais e previsões (INAP 2009). Razões 
conservadoras de Não-PDAM entre 1,3 e 5 são recomendados por alguns profissionais (Maest et al., 2005). 
Vide definições e procedimentos de teste em GARD Guide (INAP, 2009). 

Fonte: Adaptado de The International Network for Acid Prevention(INAP), 2009. Global Acid Rock Drainage Guide 
(GARD Guide), and Maest, A.S. and J.R. Kuipers (primary), C.L. Travers, and D.A. Atkins (contributing). 2005. 
Predicting Water Quality at Hardrock Mines: Methods and Models, Uncertainties, and State-of-the-Art. Earthworks, 
Washington, DC.  

Potencial de Lixiviação por Contaminantes 

Potencial das amostras de rejeitos emitirem contaminantes baseado em testes de lixiviação de curto e 
médio prazo (vide em GARD Guide os procedimentos recomendados para os testes). O potencial de haver 
um efeito nocivo na qualidade da água devido à ruptura de uma barragem de rejeitos também pode ser 
determinado pela qualidade da água sobrenadante e percolada no represamento. Se os resultados das 
análises de lixiviação e da água produzida pelo rejeito não excederem os padrões de qualidade de água 
(ex. critérios de vida aquática), então o Potencial de Lixiviação por Contaminantes será considerado baixo; 
se a concentração exceder os padrões entre 1 e 10 vezes, o potencial será considerado médio; e se a 
concentração exceder os padrões mais do que 10 vezes, o potencial será alto. 

Fonte: The International Network for Acid Prevention (INAP), 2009. Global Acid Rock Drainage Guide (GARD Guide). 
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Povos Indígenas 

Uma definição oficial do termo `indígena´ ainda não foi adotada pelo sistema das Nações Unidas 
devido à diversidade de Povos Indígenas no mundo. Em seu lugar, um entendimento moderno e 
inclusivo do termo `indígena´ abrange os povos que: se identificam, são reconhecidos e aceitos por 
sua comunidade como indígenas; demonstram continuidade histórica com sociedades pré-coloniais 
e pré-colonizadoras; têm fortes elos com o território e recursos naturais no seu entorno; têm 
sistemas políticos, sociais e econômicos distintos; mantêm idioma, cultura e crenças distintos; podem 
ou não formar grupos não dominantes na sociedade; decidem manter e reproduzir seus ambientes e 
sistemas ancestrais como povos e comunidades distintas. Em certas regiões, podem preferir o uso 
de termos tais como: tribos, povos/nações originários, aborígenes, grupos étnicos, Adivasi ou Janajati. 
Todos esses termos estão enquadrados no entendimento moderno do termo `indígena´. 

Fonte: Adaptado de Initiative for Responsible Mining Assurance, 2018. IRMA Standard for Responsible Mining 
IRMA-STD-001, Glossary of Terms. 

Queixa 

Uma injustiça percebida que evoque o senso de prerrogativa de um indivíduo ou grupo, seja ele 
baseado em lei, contrato, promessas explícitas ou implícitas, práticas consuetudinárias ou noções 
gerais de justiça das comunidades prejudicadas. 

Fonte: Ruggie, J., 2011. Guiding Principles on Business and Human Rights.  

Rejeitos 

Rejeitos são os materiais que sobram depois que os metais ou minerais são extraídos do minério.  
Fonte: Dougherty and Schissler, 2020. SME Mining Reference Handbook, 2nd Edition, p. 513 

Rejeitos Filtrados 

Rejeitos cuja água foi removida de forma que eles se comportam como solo; conteúdo sólido entre 
75% e 90%; alcançado por espessamento seguido de sucção ou filtragem a pressão. 
Fonte: Klohn Crippen Berger, 2017. Study of tailings management technologies: Report to Mining Association of 
Canada and Mine Environment Neutral Drainage (MEND) Program, MEND Report 2.50.1, 164 p. 

Reassentamento Voluntário 

Transações voluntárias de terras (ou seja, transações de mercado em que o vendedor não é obrigado 
a vender e o comprador não pode recorrer à expropriação ou outros procedimentos sancionados 
pela lei do país no caso das negociações falharem) e que levam ao reassentamento de pessoas 
dispostas a vender. 

Fonte: Initiative for Responsible Mining Assurance, 2018. IRMA Standard for Responsible Mining IRMA-STD-001, 
Glossary of Terms. 

Sismo Máximo Provável (SMP) 

SMP é a magnitude máxima de um abalo sísmico que pode ocorrer ao longo de uma falha 
reconhecida, ou dentro de uma região sismotectônica ou de área fonte no enquadramento tectônico 
atual. 
Fonte: FEMA ((U.S.) Federal Emergency Management Agency), 2005. Federal guidelines for dam safety—
Earthquake analyses and design of dams: FEMA-65, 75 p.  
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Trabalhador 

Todo pessoal não gerencial, inclusive pessoal terceirizado e sub-contratado. 
Fonte: Adaptado de Initiative for Responsible Mining Assurance, 2018. IRMA Standard for Responsible Mining 
IRMA-STD-001, Glossary of Terms. 
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