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Introdução: A mineração é uma atividade que causa impactos negativos, poluindo e
contaminando o meio ambiente desde a sua existência. As formas de exploração
provocam alterações ambientais, impactos visuais e geração de áreas degradadas. O
procedimento mais usado pelas mineradoras para disposição destes é a construção de
barragens de rejeitos, e são reconhecidas por impacto ambiental significante. Em
novembro de 2015, ocorreu em Minas Gerais o maior dano ambiental da história, ou
até mesmo do Brasil, onde foram lançados no meio ambiente cerca de 60 milhões de
m³ de rejeitos, decorrente do rompimento das barragens em Minas Gerais da
Mineradora Samarco. Objetivo: O presente estudo tem como objetivo identificar os
métodos empregados para a construção de barragem de rejeitos provenientes do
processo de beneficiamento do minério e expor os impactos ambientais. Relatar as
consequências causadas pelo rompimento das barragens de Fundão e Santarém, em
Mariana – MG. Metodologia: Esta pesquisa foi realizada por meio de artigos
científicos, teses, dissertações e publicações digitais, buscando um melhor
entendimento sobre barragem de rejeitos. Estudou a forma de disposição dos rejeitos
em superfícies (céu aberto) que é a mais utilizada pelas mineradoras, e podem ser
feitas formas de pilhas de rejeitos ou barragem. Constatou neste estudo a existência de
três métodos possíveis utilizados na construção desse tipo de barragem: de montante,
de jusante e de linha de centro. Foram claramente entendidos os impactos ambientais e
os desastres ocasionados do rompimento de barragem.

 Resultados: A partir das questões analisadas, para os três métodos, inicialmente é feito
um dique de partida e ao longo do tempo são construídos os alteamentos. Os rejeitos
são lançados ao longo da crista do dique por ciclones ou por séries de pequenas
tubulações, para que haja uma formação uniforme da praia. 
As barragens de rejeitos apresentam impactos ambientais como: visual nas fases de
vida útil da barragem, desmatamento na fase de construção, poluição da água
superficial e subterrânea durante e após a operação da mina e geração de poeira na
praia de rejeito. No Brasil, existem muitos casos de negligência ou ineficiência dos
gestores públicos e das mineradoras em relação à segurança das barragens. Muita das
vezes é comum a prática de medidas para contornar ao invés de prevenir os problemas.
No caso da Samarco, houve grande devastação nas comunidades mais próximas. Hoje,
percebe-se o acúmulo de depósitos de lama na beira do Rio Doce, que secam e criam
desertos de lama. Algumas falhas ocorridas em barragens de rejeitos custaram vidas e
causaram danos ambientais consideráveis, como o rompimento das barragens em
Mariana, são incalculáveis e, em alguns casos, irreversíveis.
 Conclusão: O método de montante é mais utilizado nas barragens de rejeito, pois
consiste em deixar os rejeitos mais próximos à barragem secar. O melhor é o método
de jusante, que permite o aumento da drenagem conforme se vai construindo, e é o
mais seguro e três vezes mais caro. 
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