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RESUMO BREVE 

 

A proposta para a mina de lítio do Barroso no norte de Portugal pela Savannah Lithium 

não reconhece que o aterro de estéril que rodearia  os rejeitados filtrados constitua uma barragem 

e deva obedecer às normas de segurança de barragens. Não há considerações feitas  sobre as 

consequências da falha da barragem, embora o cenário mais provável seja a  libertação de 8,5 

milhões de metros cúbicos de resíduos de mina com uma distância de escoamento inicial de 86 

quilômetros, afetando numerosas comunidades ao longo dos rios Tâmega e Douro. 

 

RESUMO 

 

A Savannah Lithium LDA apresentou uma proposta para a mina de lítio de rocha dura no  

Barroso, no norte de Portugal. Ao longo do  período de 12 anos, a mina extrairia 2,16 milhões de 

toneladas de concentrado de lítio e deixaria para trás 83,792 milhões de toneladas de resíduos de 

mina, incluindo 14,0 milhões de toneladas de rejeitados de mina. Os rejeitados seriam filtrados, 

misturados com estéril, compactados numa  pilha de resíduos (escombreira) com altura final de 

193 metros e rodeados por um aterro de estéreis. A proposta é experimental porque não há 

nenhuma  mina de lítio em operação que armazene rejeitados filtrados, a altura da instalação de 

armazenamento de rejeitados filtrados mais alta para uma mina de lítio proposta é de 107 metros, 

e a instalação de armazenamento de rejeitados filtrados operacional mais alta de qualquer tipo 

tem uma altura de 70 metros. O teor de água pretendido nos  rejeitados filtrados para 

compactação adequada é <15%, o que excede a capacidade da tecnologia atual. Mesmo assim, os 

rejeitados podem ser re-humedecidos  por altas precipitações ocasionais, e não há nenhum plano 

para gerir  os rejeitados que estão demais húmidos para uma compactação adequada. Embora os 

rejeitados sejam suscetíveis à liquefação, não há análise de  circunstâncias em que a liquefação 

poderia ocorrer. A proposta não reconhece que o aterro de estéreis  que rodearia a mistura de 

rejeitados filtrados e estéreis constitua uma barragem e deva obedecer às normas de segurança de 

barragens. Mais especificamente, , não há cheia de projeto para a barragem, embora a barragem 

deva ser capaz de suportar uma inundação de 500 anos de acordo com a legislação de segurança 

de barragens em Portugal e pelo menos uma inundação de 1000 anos pela maioria das normas 

internacionais. O aterro de estéreis seria construído pelo método a montante, o que é ilegal no 

Brasil, Chile, Equador e Peru, devido à probabilidade de ruptura  da barragem em caso de 

liquefação dos rejeitados confinados. Mesmo sem liquefação, um deslizamento poderia 

transportar os rejeitados 2.000 metros com numerosos pontos de entrada no rio Covas (um 

afluente do rio Beça) ou no próprio rio Beça, de modo que a mistura dos rejeitados com corpos 

d'água a jusante se transformasse num fenômeno de fluxo. Embora a análise de estabilidade 

tenha indicado um fator de segurança mínimo aceitável FS = 1,5, as propriedades geotécnicas 
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dos rejeitados foram determinadas a partir de apenas uma amostra. Além disso, a análise de 

estabilidade assumiu a condição de carregamento “drenado” sem levar em consideração as 

circunstâncias em que os poros estariam saturados. Finalmente, a análise de estabilidade não 

incluiu nenhuma justificativa para a altura do lençol freático assumida, e nenhuma consideração 

da dependência do fator de segurança na altura do lençol freático ou as circunstâncias em que o 

lençol freático subiria mais alto do que a altura assumida. Embora as imagens de satélite e a 

própria proposta mostrem uma rede de córregos que flui através do local da própria  escombreira, 

não há nenhum plano aparente para qualquer infraestrutura de gestão de água que evite o re-

humedecimento dos rejeitados pelo  caudais  de córregos, o seu escoamento superficial ou a água 

subterrânea. É de suma importância salientar e que a proposta não inclui  nenhuma consideração 

sobre  consequências da uma possível falha da escombreira. Com base num  modelo estatístico 

de falhas de barragens de rejeitados anteriores, a falha da escombreira irá liberar 8,5 milhões de 

metros cúbicos de resíduos de mina com uma distância de escoamento inicial de 86 quilômetros 

com impacto em numerosas comunidades ao longo dos rios Tâmega e Douro. No pior cenário 

possível  (perda de 100% dos resíduos de mina armazenados), 30,5 milhões de metros cúbicos de 

resíduos de mina serão libertados e  chegarão ao oceano Atlântico (128 quilômetros) durante o 

escoamento inicial. 
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VISÃO GERAL 

 

Savannah Lithium LDA, filial da Savannah Resources Group, apresentou um Estudo de 

Impacto Ambiental para a proposta da mina de lítio de rocha dura no  Barroso, no norte de 

Portugal (Savannah Lithium LDA, 2020a-g; ver Figs. 1, 2, 3 e 4a -c). A mina a céu aberto 

operaria por 12 anos e extrairia uma média de 1,446 milhão de toneladas de minério de lítio por 

ano (total de 17,352 milhões de toneladas de minério de lítio). A planta de processamento de 

minério no local reduziria o minério de lítio para 180.000 toneladas de concentrado de lítio (5,5-

6,0% de dióxido de lítio) por ano, ou 2,16 milhões de toneladas de concentrado de lítio ao longo 

de 12 anos (Savannah Lithium LDA, 2021). O concentrado de lítio seria enviado para  um local 

não especificado para ser  posteriormente refinado. 

 

 
Figura 1. A Savannah Lithium LDA apresentou uma proposta para a mina de lítio de rocha dura no Barroso, no 

norte de Portugal. Ao longo de um período de 12 anos, a mina extrairia 2,16 milhões de toneladas de concentrado de 

lítio e deixaria para trás 83,792 milhões de toneladas de resíduos de mina, incluindo 14,0 milhões de toneladas de 

rejeitados de mina. 
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Figura 2. Com base no  modelo estatístico de falhas de barragens de rejeitados anteriores por Larrauri e Lall (2018), 

a falha da Escombreira Sul na mina do Barroso irá liberar 8,5 milhões de metros cúbicos de resíduos de mina com 

uma distância de escoamento inicial de 86,1 quilômetros. Após o escoamento inicial, os processos fluviais normais 

irão transportar os resíduos de mina para o oceano Atlântico. No pior cenário possível o (perda de 100% dos 

resíduos da mina armazenados), 30,5 milhões de metros cúbicos de resíduos de mina serão libertados e chegarão ao 

oceano Atlântico (128 quilômetros) durante o escoamento inicial, a menos que os rejeitados sejam apreendidos atrás 

de uma das grandes barragens ao longo da rota para o oceano. A falha da Escombreira Sul poderia afetar numerosas 

comunidades ao longo dos rios Tâmega e Douro. Análise baseada na Opção 3 (ver Tabela 1 e Figs. 4a-c). Rios de 

HydroSHEDS (2021), grandes barragens da Comissão Nacional Portuguesa das Grandes Barragens (2021), e 

comunidades de MapCruzin (2021). 
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Figura 3. O problema do armazenamento permanente seguro de rejeitados é especialmente grave na região do 

Barroso devido à designação dos municípios de Boticas e Montalegre como um Sistema Importante do Património 

Agrícola Mundial (GIAHS) pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (Savannah 

Lithium LDA, 2021). As escombreiras são baseados na Opção 3 (ver Fig. 4c). Infraestrutura de mina da Savannah 

Lithium LDA (2020g).  
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Figura 4a. De acordo com a Opção 1, a Escombreira Sul teria 149 metros de altura e armazenaria 26,8 milhões de 

toneladas de estéril e 14,0 milhões de toneladas de rejeitados. Mesmo que os rejeitados não sofressem liquefação, 

um deslizamento poderia transportar os resíduos de mina por 1500 metros (dez vezes a altura) com numerosos 

pontos de entrada no rio Covas (um afluente do rio Beça). Essa mistura com um corpo de água a jusante poderia 

fazer com que o deslizamento dos resíduos de mina se transforme numa  falha de escoamento , mesmo sem a 

liquefação dos rejeitados. De salientar que um  afluente do rio Covas emergiria por baixo da Escombreira Sul. O 

caminho do deslizamento de rejeitados (seta vermelha) tem uma direção geral a jusante, mas de outra forma é 

arbitrário. Infraestrutura de mina da Savannah Lithium LDA (2020g). O plano de fundo são as imagens do Google 

Earth de 5 e 24 de maio de 2019. 
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Figura 4b. De acordo com a Opção 2, a Escombreira Sul teria 193 metros de altura e armazenaria 46,6 milhões de 

toneladas de estéril e 14,0 milhões de toneladas de rejeitados. Mesmo que os rejeitados não sofressem liquefação, 

um deslizamento poderia transportar os resíduos de mina por 2000 metros (dez vezes a altura) com numerosos 

pontos de entrada no rio Beça o no rio Covas (um afluente do rio Beça). Essa mistura com um corpo de água a 

jusante poderia fazer com que o deslizamento dos resíduos de mina se transforme numa  falha de escoamento, 

mesmo sem a liquefação dos rejeitados. De salientar  que um afluente do rio Covas emergiria por baixo da 

Escombreira Sul. O caminho do deslizamento de rejeitados (seta vermelha) tem uma direção geral a jusante, mas de 

outra forma é arbitrário. Infraestrutura de mina da Savannah Lithium LDA (2020g). O plano de fundo são as 

imagens do Google Earth de 5 e 24 de maio de 2019. 
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Figura 4c. De acordo com a Opção 3, a Escombreira Sul teria 193 metros de altura e armazenaria 50,1 milhões de 

toneladas de estéril e 14,0 milhões de toneladas de rejeitados. Mesmo que os rejeitados não sofressem liquefação, 

um deslizamento poderia transportar os resíduos de mina por 2000 metros (dez vezes a altura) com numerosos 

pontos de entrada no rio Beça o no rio Covas (um afluente do rio Beça). Essa mistura com um corpo de água a 

jusante poderia fazer com que o deslizamento dos resíduos de mina se transforme numa  falha de escoamento, 

mesmo sem a liquefação dos rejeitados. De salientar  que um afluente do rio Covas emergiria por baixo da 

Escombreira Sul. O caminho do deslizamento de rejeitados (seta vermelha) tem uma direção geral a jusante, mas de 

outra forma é arbitrário. Infraestrutura de mina da Savannah Lithium LDA (2020g). O plano de fundo são as 

imagens do Google Earth de 5 e 24 de maio de 2019. 

 

Um aspecto fundamental de qualquer projeto de mineração é o plano de armazenamento 

permanente dos resíduos de mina. As principais categorias de resíduos de mina são a rocha 
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estéril (a rocha que deve ser removida para atingir o corpo de minério) e os rejeitados (as 

partículas de rocha britada que permanecem após o concentrado ter sido removido do minério). 

A mina de lítio do Barroso deixaria para trás 83,792 milhões de toneladas de resíduos de mina 

(Savannah Lithium LDA, 2021), incluindo 14,0 milhões de toneladas de rejeitados de mina 

(Savannah Lithium LDA, 2020a). No entanto, com base nos valores anteriores (1,446 milhões de 

toneladas de minério de lítio por ano menos 0,18 milhões de toneladas de concentrado de lítio 

por ano ao longo de 12 anos) disponíveis em Savannah Lithium LDA (2021), a massa de 

rejeitados remanescentes deve ser 15,192 milhões de toneladas. Nenhum documento esclareceu a 

contradição e o menor valor (14,0 milhões de toneladas) será assumido neste relatório. 

 O aspecto mais problemático da gestão de resíduos de mina é o armazenamento 

permanente acima do solo de materiais húmidas e de granulação fina, como rejeitados de mina, 

devido ao potencial de falha catastrófica da instalação de armazenamento de rejeitados. O 

problema é especialmente grave  na região do Barroso devido à designação dos concelhos de 

Boticas e Montalegre (ver Fig. 3) como o local de um Sistema Importante do Patrimônio 

Agrícola Mundial (SIPAM) pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação (Savannah Lithium LDA, 2021). O objetivo deste relatório é responder à seguinte 

questão: O Estudo de Impacto Ambiental fornece proteção adequada para as pessoas e o meio 

ambiente contra a possibilidade de falha da proposta da instalação de armazenamento de 

rejeitados? Antes de discutir a metodologia para abordar a questão acima, primeiro analisarei  

alguns tópicos importantes relacionados com rejeitados e barragens de rejeitados e, em seguida, 

fornecerei mais informações sobre o plano de armazenamento de rejeitados na mina do Barroso. 

De salientar  que o Estudo de Impacto Ambiental nunca usa a palavra “barragem”. A importância  

desta omissão será um aspecto fundamental deste relatório. 

 

ANÀLISE: REJEITADOS E BARRAGENS DE REJEITADOS 

 

          Liquefação 

 

Uma massa de rejeitados de mina consiste em partículas de rocha sólida em que os poros 

entre as partículas são preenchidos com uma mistura  de ar e água. Do ponto de vista da 

engenharia, uma massa de rejeitados de mina é um tipo de solo. Obviamente que, de uma 

perspectiva agrícola, um solo deve incluir matéria orgânica e organismos, e ser capaz de suportar 

o crescimento de plantas mais altas. No entanto, essas propriedades biológicas não são relevantes 

para fins de engenharia. Uma excelente referência para informações mais completas sobre as 

propriedades de engenharia dos solos é Holtz et al. (2011). As frases “solo” e “massa de 

rejeitados” serão usadas indistintamente nesta subseção, que segue em grande parte a 

apresentação em Holtz et al. (2011). 

Uma tensão normal significa qualquer tensão que atua perpendicularmente a uma 

superfície (ver Fig. 5). Uma tensão normal agindo em um solo pode ser parcialmente 

contrabalançada pela pressão da água dentro dos poros. A tensão efetiva é uma medida da 

extensão em que as partículas sólidas estão interagindo ou “tocando” umas nas outras (ver Fig. 

5). A tensão normal sem subtrair a pressão da água dos poros também é chamada de tensão total. 

O Princípio de Terzaghi afirma que a resposta de uma massa do solo a uma mudança na 

tensão se deve exclusivamente à mudança na tensão efetiva (Holtz et al., 2011). Por exemplo, 

suponhamos  que sedimentos sejam depositados numa planície de inundação de um rio, ou que  

rejeitados sejam descarregados hidraulicamente num  reservatório de rejeitados sem 
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compactação. O peso das partículas sólidas cria uma tensão normal, de modo que as partículas se 

consolidam sob seu próprio peso. A quantidade e a taxa de consolidação são determinadas pela 

tensão efetiva, ou seja, pela extensão em que as partículas sólidas estão interagindo umas nas 

outras. Uma pressão de água suficiente pode compensar a tensão normal, de modo que pode 

ocorrer pouca consolidação e em uma taxa lenta. 

 

 
Figura 5. A tensão efetiva no solo é igual ao total menos a pressão da água dos poros. A tensão efetiva é uma 

medida da extensão em que as partículas sólidas estão interagindo ou “tocando” umas nas outras. O Princípio de 

Terzaghi afirma que a resposta de uma massa do solo a uma mudança na tensão se deve exclusivamente à mudança 

na tensão efetiva. Figura de GeotechniCAL (2021) com sobreposição de legendas portuguesas. 

 

O fenômeno da liquefação, no qual um solo perde a sua resistência e se comporta como 

um líquido, pode ser explicado através da aplicação do Princípio de Terzaghi (ver Fig. 6). No 

diagrama do lado esquerdo da Fig. 6, embora as partículas sólidas estejam fracamente 

empacotadas e os poros estejam saturados de água, as partículas tocam-se.. Como há contato 

entre as partículas, a carga (o peso das partículas ou outros materiais acima das partículas 

mostradas no lado esquerdo da Fig. 6) é suportada pelas partículas sólidas. A carga também é 

parcialmente suportada pela água devido à pressão da água. O termo permeabilidade refere-se  à 

capacidade da água de fluir através dos poros. Uma mistura de partículas grossas e finas terá 

baixa permeabilidade porque as partículas mais finas preencherão os poros entre as partículas 

mais grossas e, assim, restringirão o espaço dos poros para o fluxo de água. 

A fraca compactação  significa que o solo está no estado contrátil, de modo que as 

partículas sólidas tenderão a se compactar de forma mais densa após um aumento de  carga ou 

uma perturbação (como por exemplo um terremoto). Se a água não puder escapar (devido à baixa 

permeabilidade ou à rapidez da incidência da perturbação), os sólidos não se podem compactar 

de forma que a tensão adicional é convertido num  aumento na pressão da água dos poros (ver o 
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lado direito da Fig. 6). O aumento da pressão da água pode diminuir a tensão efetiva  até quase 

zero ou ao ponto onde as partículas não mais se “tocam” (ver Fig. 5). Neste ponto, a massa do 

solo sofreu liquefação na qual a água suporta toda a carga e a massa de partículas e água se 

comporta como um líquido. 

 

 
Figura 6. No diagrama à esquerda, embora as partículas sólidas estejam fracamente compactadas  e os poros 

estejam saturados, as partículas se tocam, de modo que a carga é suportada pelas partículas (e parcialmente pela 

água). A fraca compactação significa que o solo está no  estado contrátil, de modo que as partículas sólidas tenderão 

a se compactar para um estado mais densamente compactado após um aumento na carga ou uma perturbação (como 

por exemplo  um terremoto). Se a água não puder escapar (devido à baixa permeabilidade ou à rapidez da incidência  

da perturbação), os sólidos não  se podem compactar de forma que a tensão adicional é convertida num aumento da 

pressão da água dos poros (ver o diagrama à direita). O aumento da pressão da água pode diminuir a tensão efetiva 

chegará quase a zero ou ao ponto onde as partículas não mais se “tocam” (ver Fig. 5). Neste ponto, a massa do solo 

sofreu liquefação na qual a água suporta toda a carga e a massa de partículas e água se comporta como um líquido. 

Esse fenômeno de liquefação é promovido por poros saturados e partículas fracamente compactadas . Se os poros 

estiverem insaturados antes da perturbação, pode ocorrer alguma compactação (diminuindo o tamanho dos poros), 

de forma que os poros se tornem saturados. Qualquer comportamento contrátil adicional irá então converter a tensão 

adicional em aumento da pressão da água dos poros. Tendo isto em conta, , a liquefação é possível mesmo se os 

poros estiverem apenas 80% saturados. Figura de DoITPoMS (2021) com sobreposição de legendas portuguesas.  

 

Esse fenômeno de liquefação é promovido por poros saturados e partículas fracamente 

compactadas . Mesmo que os poros entre as partículas fracamente compactadas  sejam 

insaturados antes da perturbação, pode ocorrer alguma compactação (diminuindo o tamanho dos 

poros), de modo que os poros se tornam saturados. Qualquer comportamento contrátil adicional 

irá então converter a tensão adicional em aumento da pressão da água dos poros. Com base nisso, 

a liquefação é possível mesmo se os poros estiverem apenas 80% saturados. Existem numerosos 

estudos   sobre métodos de avaliação da susceptibilidade do solo ou rejeitados à liquefação (Fell 

et al., 2015). Por exemplo, uma mistura de partículas finas e grossas poderia tornar os rejeitados 

mais suscetíveis à liquefação, reduzindo a sua permeabilidade (as partículas finas preencherão os 

poros entre as partículas grossas). 

 

Tecnologia de Rejeitados Filtrados 

 

A melhor prática atual para evitar a liquefação de uma pilha de rejeitados é filtrar os 

rejeitados antes do armazenamento, de modo a dessaturar os espaços de poros entre os rejeitados 

e reduzir a quantidade total de água na instalação de armazenamento de rejeitados (ver Fig. 7). 
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Os rejeitados filtrados se comportam mais como um solo húmido do que como uma lama 

molhada. Um teor de água de corte típico abaixo do qual os rejeitados assumem o 

comportamento de um solo húmido é de 25%, onde o teor de água é a razão entre a massa de 

água e a massa de rejeitados secos (Klohn Crippen Berger, 2017). No entanto, o limite entre 

rejeitados filtrados e não filtrados depende das propriedades físicas e químicas dos rejeitados e é 

definido pelo comportamento físico, não pelo teor de água. A redução do teor de água e a 

dessaturação dos rejeitados também possibilitam a compactação dos rejeitados dentro da 

instalação de armazenamento de rejeitados. Essa compactação reduz ainda mais a probabilidade 

de liquefação, colocando os rejeitados um estado dilatado  (o oposto de contrátil) no qual eles se 

expandirão ao invés de se consolidarem quando forem cortados ou perturbados. 

 

 
Figura 7. Com base na tecnologia atual de prensa de filtro, o teor de água de 15% (normalmente necessário para 

uma compactação adequada) não pode ser atingido de forma consistente. Mesmo que os rejeitados filtrados saiam 

das prensas de filtro com o teor de água desejado, eles podem ser re-humedecidos por precipitação. A resposta 

normal é colocar os rejeitados que estão demasiado húmidos para compactação adequada no centro da pilha de 

rejeitados filtrados e circundar os rejeitados húmidos com “zonas estruturais” construídas com rejeitados que têm o 

teor de água desejado para compactação adequada. A zona estrutural é um tipo de barragem e deve ser projetada  

para atender aos regulamentos de segurança de barragens. Savannah Lithium LDA (2020a-f; 2021) não apresenta 

nenhum plano para gerir os rejeitados que estarão demasiado húmidos para compactação adequada e nunca usa a 

palavra “barragem”. Figura de Klohn Crippen Berger (2017) com sobreposição de legendas portuguesas. 

 

O plano da mina do Barroso é armazenar uma mistura de rejeitados filtrados e estéreis. 

No entanto, o Estudo de Impacto Ambiental refere-se  repetidamente aos rejeitados como 

“secos”, o que não é a terminologia padrão. Os rejeitados não estão literalmente secos e, se 

estivessem, seria impossível compactá-los adequadamente para um armazenamento seguro. De 

acordo com Savannah Lithium LDA (2020a), “A Savannah optou por usar um conceito de 

deposição a seco dos rejeitados, para armazenamento dos rejeitados provenientes da lavaria, em 

oposição a um sistema de deposição de lamas, devido à topografia muito acidentada da área do 

projeto e à sensibilidade ambiental da área envolvente … A deposição de resíduos em qualquer 
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uma das escombreiras será realizada com materiais sólidos e secos, pelo que não existirão bacias 

de rejeitados na Mina do Barroso”. O projetista da instalação de armazenamento de rejeitados da 

mina do Barroso é a empresa de consultoria Knight-Piésold e os anexos do Estudo de Impacto 

Ambiental incluem numerosos memorandos e relatórios de Knight-Piésold (por exemplo, 

Savannah Lithium, 2020b-f). No  seu site, a própria Knight-Piésold inclui uma publicação de 

funcionários da Knight-Piésold que afirma, “Regarding terminology, the rather misleading term 

dry stack is generally not a good engineering term since the target moisture content coming from 

the filter plant is typically desired to be somewhere around the optimum moisture content based 

on the Proctor compaction procedure … Geotechnical engineers associate the optimum moisture 

content with moisture levels just below full saturation after compaction, thus terming such a 

facility as a dry stack is a misnomer. The present authors would encourage practitioners to 

abandon the use of the term dry stacking in favor of the more straightforward term, ‘filtered 

tailings.’ It is not desirable to unintentionally mislead the public at large with an industry term 

that is noticeably misused” [Em relação à terminologia, o termo muito  enganador pilha seca de 

forma geral  não é um bom termo de engenharia, uma vez que o teor de humidade alvo 

proveniente da planta de filtro é normalmente desejado para estar próximo ao teor de humidade 

ótimo com base no método  de compactação Proctor … Os engenheiros geotécnicos associam o 

teor de humidade ótimo com os níveis de humidade logo abaixo da saturação total após a 

compactação, portanto, denominar essa instalação como uma pilha seca é um equívoco. Os 

presentes autores encorajam os profissionais a abandonar o uso do termo empilhamento seco em 

favor do termo mais direto, ‘rejeitados filtrados’ … Não é desejável enganar o público em geral 

sem querer com um termo do setor que é visivelmente mal utilizado] (Ulrich and Coffin, 2017). 

Neste relatório, os rejeitados serão referidos como “filtrados” em vez de “secos”, exceto para 

citar o Estudo de Impacto Ambiental. 

Mais tipicamente, as instalações de armazenamento de rejeitados filtrados são construídas 

com um camada exterior  de rejeitados compactados (às vezes chamada de “zona estrutural”) 

rodeada de um núcleo interno de rejeitados não compactados ou levemente compactados (ver 

Fig. 7). Embora alguns planos de projetos de mineração recentes tenham afirmado que rejeitados 

filtrados não requerem uma barragem, a zona estrutural cumpre exatamente a mesma função de 

uma barragem, ou seja, é uma estrutura de engenharia que impede o fluxo de água ou outros 

materiais. Por exemplo, no que diz respeito à sua proposta para uma mina de cobre em 

Minnesota, EUA, Twin Metals Minnesota (2019) escreve, “Dry stacking filtered tailings means 

there is no need for a dam – dam failure is impossible” [O empilhamento seco de rejeitados 

filtrados significa que não há necessidade de uma barragem – a falha da barragem é impossível]. 

A resposta do Minnesota Department of Natural Resources [Departamento de Recursos Naturais 

de Minnesota] (2021) foi que uma barragem é um “structure that impounds water and/or waste 

materials containing water” [estrutura que retém água e/ou resíduos contendo água (ênfase no 

original). O Minnesota Department of Natural Resources (2021) ainda perguntou, “Is 

characterizing the tailings filter cake as being ‘dry’ a common terminology for a product 

exhibiting a 13% to 16% moisture content [A caracterização da torta de filtro de rejeitados como 

sendo 'seca' é uma terminologia comum para um produto que exibe um teor de humidade de 13% 

a 16%]? Klohn Crippen Berger (2017) também sublinhou que “if filtered tailings are placed in a 

stand-alone facility (pile/stack), the outer slopes must maintain structural stability (similar to a 

dam or a waste dump), particularly under seismic loading conditions” [se rejeitados filtrados são 

colocados numa  instalação autônoma (pilha/monte), os taludes externos devem manter a 

estabilidade estrutural (semelhante a uma barragem ou depósito de resíduos), particularmente sob 
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condições de carga sísmica ]. Finalmente, de acordo com A Segurança em Primeiro Lugar: 

Diretrizes para Gestão Responsável de Rejeitos de Mineração, “Zona estrutural de uma estrutura 

para armazenamento de rejeitados filtrados é um tipo de barragem de rejeitos” (Morrill et al., 

2020). 

O núcleo interno de uma instalação de armazenamento de rejeitados filtrados é, na 

verdade, uma necessidade para o armazenamento de rejeitados que deixaram as prensas de filtro 

com demasiada  água para compactação adequada. Crystal et al. (2018) sublinhando  que os 

teores de água alvo para rejeitados filtrados são raramente alcançados. De acordo com Crystal et 

al. (2018), “Commonly, projects are specifying (or promising) a target filter-cake moisture at the 

limit of the filter performance (including at the limit of the thickener’s ability to deliver feed at 

the required solids ratio). This has caused numerous examples where the operating performance 

does not consistently meet the target … Essentially, irrespective of site, ore body type, or filter 

press manufacturer, a 15% moisture content remains a typical target, while tracking of day-in 

and day-out moisture contents of filter cakes demonstrates that achievable moisture contents are 

often in the range of 17 to 18% when things are running smoothly and can be up to 20 to 23% 

when off-spec…‘Targets’ may be cited or promised, but achievable filter cake moisture contents 

and the variability of the process are not generally within the tailings engineer’s control 

[Normalmente, os projetos  especificam  (ou prometem ) um alvo de humidade da torta de filtro 

no limite do desempenho do filtro (incluindo no limite da capacidade do espessador para  

proporcionar  alimentação na proporção de sólidos necessária). Isso resultou em  numerosos 

exemplos em que o desempenho operacional não atinge os objetivos consistentemente … 

Essencialmente, independentemente do local, tipo de corpo de minério ou fabricante da prensa 

de filtro, um teor de humidade de 15% permanece um objetivo  típico, enquanto o rastreamento 

dia-a-dia  do teor de humidade das tortas de filtro demonstra que os teores de humidade 

alcançáveis estão frequentemente na faixa de 17 a 18% quando tudo corre  bem e pode chegar  

até 20 a 23% quando fora das especificações … As ‘metas’ podem ser citadas ou prometidas, 

mas os teores de humidade alcançáveis da torta de filtro e a variabilidade do processo geralmente 

não estão sob o controle do engenheiro de rejeitados]. Mesmo que os rejeitados saiam das 

prensas de filtro com o teor de água desejado, eles ainda podem ser re-humedecidos por 

precipitação. Até o momento, essas instalações de armazenamento de rejeitados filtrados têm 

sido em sua maioria pequenas e construídas principalmente em áreas com climas áridos (Klohn 

Crippen Berger, 2017). A restrição parcial às regiões áridas foi em parte motivada pela maior 

necessidade de reciclar a água em regiões com grande escassez de água. No entanto, um fator 

adicional tem sido os desafios em alcançar o teor de água apropriado para compactação adequada 

em climas húmidos. Atualmente, a solução padrão em climas áridos e húmidos é reservar um 

núcleo interno (uma região afastada das encostas externas) para a colocação de rejeitados que 

não podem ser compactados adequadamente. Crystal et al. (2018) continuam, “The tailings 

engineer can, however, specify acceptable moisture contents for different areas of the dry stack, 

depending on stacking strategies. For example, external structural zones may have more 

stringent criteria than non-structural zones, for which reduced constraints may be allowed [O 

engenheiro de rejeitados pode, no entanto, especificar teores de humidade aceitáveis para 

diferentes áreas da pilha seca, dependendo das estratégias de empilhamento. Por exemplo, as 

zonas estruturais externas podem ter critérios mais rigorosos do que as zonas não estruturais, 

para as quais condicionamentos mais  reduzidos podem ser permitidos].  

Embora os rejeitados filtrados possam ser insaturados quando depositados na instalação 

de armazenamento de rejeitados, ainda é necessário evitar a re-saturação dos rejeitados para 
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evitar liquefação futura. Os espaços de poros entre as partículas de rejeitado podem se tornar re-

saturados simplesmente por consolidação sob o peso de rejeitados sobrejacentes adicionais, o 

que reduz o volume dos poros para que eles se tornem preenchidos com água (Klohn Crippen 

Berger, 2017). Em climas húmidos, a água pode entrar na instalação de armazenamento de 

rejeitados filtrados através do escoamento superficial, infiltração ascendente da água subterrânea 

e precipitação direta sobre os rejeitados. As fontes de água anteriores requerem canais de desvio 

que isolam a instalação de armazenamento de rejeitados do resto da bacia hidrográfica e 

infraestrutura de drenagem apropriada para transportar qualquer excesso de água para fora dos 

rejeitados. 

É importante ressaltar que as instalações de armazenamento de rejeitados filtrados 

possuem outros possíveis mecanismos de falha além da liquefação. Por exemplo, o escoamento 

superficial fluindo sobre a zona estrutural pode erodi-la, expondo assim os rejeitados não 

compactados que estavam atrás da zona estrutural (ver Fig. 7). Assentamento irregular ou falha 

da fundação abaixo da instalação de armazenamento de rejeitados filtrados pode causar a  falha 

de toda a estrutura. Finalmente, a zona estrutural (barragem) pode falhar simplesmente por 

deslizamento sem liquefação ou outro comportamento de fluxo. De acordo com Klohn Crippen 

Berger (2017), devido ao baixo teor de água típico dos rejeitados filtrados, “Failure, if it occurs, 

would likely be local slumping and consequences would be restricted to the local area (or the 

distance equivalent to roughly 10 times the height [of the tailings dam]) … [A falha, se ocorrer, 

provavelmente seria um deslizamento local e as consequências seriam restritas à área local (ou a 

distância equivalente a cerca de 10 vezes a altura [da barragem de rejeitados])] … Por outro lado, 

o comportamento do fluxo dos rejeitados poderia se desenvolver se os rejeitados se misturassem 

com água suficiente após a falha da barragem. A citação  anterior continua, “ … unless the 

material slumps into a water body … When large water ponds are located downstream of high-

density thickened/paste facilities, cascading failures are possible and should be accounted for 

when developing the risk profile of tailings failure management” [a menos que o material caia 

num  corpo d'água … Quando grandes reservatórios  de água estão localizadas a jusante de 

instalações de alta densidade espessada/pasta, falhas em cascata são possíveis e devem ser 

levadas em consideração ao desenvolver o perfil de risco de gestão de falha de rejeitados (Klohn 

Crippen Berger, 2017). Com base nesta afirmação , os reservatórios  de drenagem e coleta de 

escoamento devem estar localizadas suficientemente longe e a jusante da barragem de rejeitados 

e deve ser evitada a acumulação excessiva de águas nesses reservatórios.  (Klohn Crippen 

Berger, 2017; ver Fig. 7). 

 

Cheias de Projeto 

 

Qualquer barragem de rejeitados, incluindo a zona estrutural de uma instalação de 

armazenamento de rejeitados filtrados, deve ser projetada  para resistir a uma inundação 

específica chamada a cheia de projeto. Sem o conhecimento da cheia de projeto, não há base para 

determinar as dimensões dos canais de desvio ou qualquer outro aspecto de uma instalação de 

armazenamento de rejeitados. Normalmente, a cheia de projeto depende do potencial de perigo 

ou das consequências da falha. Nesta subseção, serão consideradas três diretrizes amplamente 

reconhecidas para determinar cheias de projeto, que são as diretrizes da (U.S.) Federal 

Emergency Management Agency [(EUA) Agência Federal de Gerenciamento de Emergências] 

(FEMA, 2013), U.S. Army Corps of Engineers [Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA] 

(USACE, 1991, 2014) e Canadian Dam Association [Associação Canadense de Barragens] 
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(2013). Todas as diretrizes acima se referem a barragens em geral, ao invés de barragens de 

rejeitados em particular. As diretrizes complementares da Canadian Dam Association (2019) 

consideram a aplicação de diretrizes gerais de segurança de barragens para barragens de 

rejeitados. Duas diretrizes recentes que buscam o reconhecimento como padrões globais (Morrill 

et al., 2020; ICMM-UNEP-PRI, 2020) também serão consideradas. Por último, serão tidas em 

consideração as normas de segurança de barragens em Portugal e Espanha, que não são 

específicas para barragens de rejeitados. 

A Federal Emergency Management Agency classifica as barragens em três categorias, de 

acordo com o potencial de perigo (FEMA, 2013). Potencial de alto perigo significa “probable 

loss of life due to dam failure or misoperation” [provável perda de vida devido à falha ou 

operação incorreta da barragem]. É esclarecido que “probable loss of life” [provável perda de 

vida] se refere a “one or more expected fatalities” [uma ou mais fatalidades esperadas] e que 

“economic loss, environmental damage or disruption of lifeline facilities may also be probable 

but are not necessary for this classification” [perda econômica, dano ambiental ou interrupção 

das instalações de salvação de vida também podem ser prováveis, mas não são necessárias para 

esta classificação]. Potencial de perigo significativo significa “no probable loss of human life but 

can cause economic loss, environmental damage, or disruption of lifeline facilities due to dam 

failure or misoperation [nenhuma provável perda de vida humana, mas pode causar perda 

econômica, dano ambiental ou ruptura de infraestruturas vitais devido à falha ou operação 

incorreta da barragem]. Potencial de baixo perigo significa “no probable loss of human life and 

low economic and/or environmental losses due to dam failure or misoperation” [nenhuma 

provável perda de vida humana e baixas perdas econômicas e/ou ambientais devido à falha ou 

operação incorreta da barragem].  

Cada uma das classificações de potencial de perigo corresponde a uma cheia afluente de 

projeto (FEMA, 2013). Uma barragem com um potencial de baixo perigo deve ser projetada  

para uma inundação de 100 anos (inundação com uma probabilidade de excedência de 1% em 

qualquer ano) ou “a smaller flood justified by rationale” [uma inundação menor justificada pela 

lógica] (FEMA, 2013). Uma barragem com potencial de perigo significativo deve ser projetada  

para uma inundação de 1.000 anos (inundação com uma probabilidade de excedência de 0,1% 

em qualquer ano). No entanto, uma barragem cuja falha pode  resultar na perda de pelo menos 

uma vida (Potencial de alto perigo) deve ser projetada  para a Inundação Máxima Provável 

(IMP), que é definida como “the flood that may be expected from the most severe combination of 

critical meteorologic and hydrologic conditions that are reasonably possible in the drainage 

basin under study” [a inundação que pode ser esperada da combinação mais severa de condições 

meteorológicas e hidrológicas críticas que são razoavelmente possíveis na bacia de drenagem em 

estudo] (FEMA, 2013). A magnitude da IMP é geralmente derivada da Precipitação Máxima 

Provável (PMP), que é definida como “the theoretical greatest depth of precipitation for a given 

duration that is physically possible over a particular drainage area at a certain time of year” 

[teoricamente, a  maior profundidade de precipitação para um determinado período que é 

fisicamente possível numa  área de drenagem específica numa  determinada época do ano 

(FEMA, 2013). É importante notar que, de acordo com o U.S. Army Corps of Engineers, “the 

PMF does not incorporate a specific exceedance probability, but is generally thought to be well 

beyond the 10,000 year recurrence interval” [a IMP não incorpora uma específica probabilidade 

de excedência , mas é geralmente considerado ser bem para além do intervalo de recorrência de 

10.000 anos (USACE-HCE, 2003). 
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Em termos de cheias de projeto, as diretrizes de segurança para barragens projetadas pelo 

U.S. Army Corps of Engineers são, em alguns casos, ainda mais rigorosas  do que as 

recomendadas pela FEMA (2013). Para todas as barragens projetadas  ou mantidas pelo U.S. 

Army Corps of Engineers, “APF [Annual Probability of Failure] ≥ 1 in 10,000 (0.0001) Per 

Year. Annual probability of failure in this range is unacceptable except in extraordinary 

circumstances” [APF [probabilidade anual de falha] ≥ 1 em 10.000 (0,0001) por ano. A 

probabilidade anual de falha neste intervalo é inaceitável, exceto em circunstâncias 

extraordinárias (USACE, 2014). O U.S. Army Corps of Engineers tem quatro categorias de 

padrões de segurança de barragens, semelhantes aos três potenciais de perigo da Federal 

Emergency Management Agency. O mais rigoroso  “Standard 1 applies to the design of dams 

capable of placing human life at risk or causing a catastrophe, should they fail” [O Padrão 1 se 

aplica ao projeto de barragens capazes de colocar vidas humanas em risco ou causar uma 

catástrofe, caso falhem (USACE, 1991). Para este padrão, “structural designs will be such that 

the dam will safely pass an IDF [Inflow Design Flood] computed from probable maximum 

precipitation (PMP) occurring over the watershed above the dam site” [projetos  estruturais 

serão tais que a barragem passará com segurança uma CAP [Cheia Afluente de Projeto] 

calculada a partir da precipitação máxima provável (PMP) ocorrendo sobre a bacia hidrográfica 

acima do local da barragem] (USACE, 1991). Para as terceiras mais rigorosa barragens de 

Padrão 3, “the base safety standard will be met when a dam failure related to hydraulic capacity 

will result in no measurable increase in population at risk and a negligible increase in property 

damages over that which would have occurred if the dam had not failed” [o padrão de segurança 

básico será atingido  quando uma falha de barragem relacionada à capacidade hidráulica não 

resulte em aumento medível  de população em risco e um aumento insignificante em danos à 

propriedade em relação ao que teria ocorrido se a barragem não tivesse falhada (USACE, 1991). 

Para barragens de Padrão 3, “one-half of the PMF is the minimum acceptable IDF” [metade da 

IMP é a IDI aceitável mínimo (USACE, 1991). 

As diretrizes da Canadian Dam Association (2013) incluem cinco classes de barragens, 

classificadas de acordo com as consequências da falha. O perigo para qualquer população 

permanente coloca uma barragem nas três categorias de maior consequência, nas quais as 

categorias de alta consequência, muito alta consequência e extrema consequência, correspondem 

a mortes esperadas de dez ou menos, 100 ou menos e mais de 100, respectivamente. Mesmo sem 

população permanente em risco, a categoria de alta consequência se aplicaria se as 

consequências da falha incluíssem “significant loss or deterioration of important fish or wildlife 

habitat” [perda ou deterioração significativa de importante habitat de peixes ou vida selvagem] 

ou “high economic losses affecting infrastructure, public transportation and commercial 

facilities” [grandes perdas econômicas afetando infraestrutura, transporte público e instalações 

comerciais] enquanto a categoria menos rigorosa de consequências significativas se aplicaria 

apenas se as consequências envolvidas “no significant loss or deterioration of fish or wildlide 

habitat” [nenhuma perda ou deterioração significativa de habitat de peixes ou vida selvagem] e 

“losses to recreational facilities, seasonal workplaces, and infrequently used transportation 

routes” [perdas em instalações recreativas, locais de trabalho sazonais e rotas de transporte 

usadas com pouca frequência] (Canadian Dam Association, 2013). As diretrizes consideram os 

critérios de cheia de projeto com base numa  abordagem informada sobre riscos e uma 

abordagem tradicional baseada em padrões. De acordo com a abordagem informada pelo risco, a 

mínima probabilidade anual de excedência da cheia de projeto na categoria de altas 

consequências deve ser 1/2475 (correspondendo a um período de retorno de 2.475 anos), 
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enquanto a mínima probabilidade anual de excedência na categoria de muitos altas ou extremas 

consequências deve ser 1/10.000 (correspondendo a um período de retorno de 10.000 anos). De 

acordo com a abordagem tradicional baseada em padrões, para uma barragem na categoria de 

altas consequências, a cheia de projeto deve ser 1/3 entre a inundação de 1000 anos e a IMP. 

Para a categoria de muitos altas consequências, a cheia de projeto deve ser 2/3 entre a inundação 

de 1.000 anos e a IMP. Para uma barragem na categoria de extremas consequências, a cheia de 

projeto deve ser a IMP. A aplicação em barragens de rejeitados segue a abordagem baseada em 

padrões e faz as mesmas recomendações (Canadian Dam Association, 2019). 

O recente A Segurança em Primeiro Lugar: Diretrizes para Gestão Responsável de 

Rejeitos de Mineração (Morrill et al., 2020) segue geralmente as diretrizes das agências 

governamentais dos EUA ao solicitar um projeto  para a IMP se houver perda potencial de uma 

única vida e a inundação de 10.000 anos (probabilidade anual de excedência de 0,01%) caso 

contrário. O ainda mais recente Padrão Global da Indústria para a Gestão de Rejeitos (PGIGR) 

(ICMM-UNEP-PRI, 2020) é modelado nas diretrizes da Canadian Dam Association (2013, 

2019) com cinco categorias de consequências de falha de barragens em que Altas, Muitas Altas e 

Extremas referem-se à perda potencial de 1-10, 10-100 e mais de 100 vidas, respectivamente. A 

categoria de altas consequências também inclui “Perda ou deterioração significativa de habitat 

crítico ou de espécies raras e ameaçadas de extinção. Possível contaminação de fontes de água 

para animais/fauna sem efeitos para a saúde” ou “500 a 1.000 pessoas afetadas pela interrupção 

de atividades comerciais, serviços ou deslocamento social. Transtornos para ativos do patrimônio 

regional, de lazer, comunitários ou culturais. Possíveis efeitos de curto prazo para a saúde 

humana” ou “Altas perdas econômicas que afetam a infraestrutura, os transportes públicos, 

instalações comerciais ou empregos. Transferência/compensação moderada para comunidades”. 

De acordo com o ICMM-UNEP-PRI (2020), as barragens de rejeitados nas categorias de alta 

consequências, muito alta consequência e extrema consequência devem ser projetadas  para 

resistir a inundação de 2.475 anos, 5.000 anos e 10.000 anos, respectivamente. Note-se  a 

dificuldade em  comparar diferentes padrões de cheia de projeto devido aos diversos usos de 

“potencial”, “provável” e “esperado” com relação à perda de vidas. 

Embora ambos os padrões recentes acima busquem reconhecimento como padrões 

globais, ainda não existe uma agência reguladora governamental que os  tenha adotado,  Por 

outro lado, Morrill et al. (2020) foi adoptado  por 142 organizações civis, bem como um partido 

político espanhol, e o Conselho Internacional de Mineração e Metais (CIMM) espera que  as suas 

27 empresas membras implementem o PGIGR até agosto de 2023 (ICMM, 2020a; ICMM-

UNEP-PRI, 2020). Nem a Savannah Lithium LDA nem o Savannah Resources Group são 

empresas membros do CIMM, mas é digno de nota que os Membros da Associação incluem o 

Eurometaux e o Euromines (ICMM, 2020b). 

Como é óbvio, , a legislação de segurança de barragens Portuguesa é a mais relevante 

para uma barragem de rejeitados em Portugal. É preocupante que Portugal pareça ter os critérios 

de cheia de projeto mais fracos do mundo desenvolvido. De acordo com o Diário da República 

(2018), “Para cálculo da cheia de projeto deve ser adotado um período de retorno mínimo de 500 

anos, exceto para as obras da classe III com albufeiras de capacidade de armazenamento inferior 

a 100 000 m3, para as quais pode ser adotado um período de retorno mínimo de 100 anos”. 

Barragens de Classe III são aquelas para as quais, em caso de falha da barragem, não haveria 

perigo para “edificações fixas com carácter residencial permanente” (Diário da República, 2018). 

Os atuais critérios de cheia de projeto em Espanha são equivalentes aos encontrados em 

Portugal. Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado [Diário Oficial da Agência do Estado] 
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(1996) distingue entre a “avenida de proyecto” [cheia de projeto], que é a “máxima avenida que 

debe tenerse en cuenta para el dimensionado del aliviadero, los órganos de desagüe y las 

estructuras de disipación de energía, de forma que funcionen correctamente [inundação máxima 

que deve ser levada em consideração para o dimensionamento do vertedouro, dos órgãos de 

drenagem e das estruturas de dissipação de energia, para que funcionem corretamente] e a 

“avenida extrema [inundação extrema], que é “la mayor avenida que la presa puede soportar” [a 

maior inundação que a barragem pode suportar]. Ministerio de Medio Ambiente [Ministério do 

Meio Ambiente] (1996) então afirma, “En la actualidad, la avenida de proyecto es, en la mayor 

parte de los casos, la correspondiente a un período de retorno de 500 años” [Atualmente, a 

cheia de projeto é, na maioria dos casos, aquela correspondente a um período de retorno de 500 

anos]. Tal como em Portugal, a cheia de projeto parece ter o mesmo período de retorno 

(probabilidade anual de excedência) quase independente das consequências da falha da 

barragem. Além disso, o Ministerio de Medio Ambiente (1996) não declara  nenhum período de 

retorno ou forma de cálculo da magnitude da “inundação extrema”. No entanto, no caso de 

barragens de rejeitados, a inundação de projeto e a inundação extrema não são conceitos 

realmente diferentes, uma vez que são poucas as circunstâncias em que uma barragem de 

rejeitado poderia sobreviver a falha do vertedouro. 

A nova legislação proposta para a segurança de barragens Espanhola visa acompanhar a 

do resto do  mundo desenvolvido (Ministerio para la Transición Ecológica [Ministério para a 

Transição Ecológica], 2018a-b). Esta legislação propõe períodos de retorno de 10.000 anos, 

5.000 anos e 1000 anos para a “inundação extrema” para barragens de terra nas categorias A, B e 

C, respectivamente (Ministerio para la Transición Ecológica, 2018b). A legislação de segurança 

de barragens na Espanha já reconhece três categorias de potencial de perigo (Agencia Estatal 

Boletín Oficial del Estado, 1996; Ministerio de Medio Ambiente, 1996). A Categoria A 

“corresponde a las presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede afectar gravemente a 

núcleos urbanos o servicios esenciales, o producir daños materiales o medioambientales muy 

importantes” [corresponde a barragens cuja falha ou operação incorreta pode afetar gravemente 

centros urbanos ou serviços essenciais, ou causar danos materiais ou ambientais muito 

significativos] (Ministerio de Medio Ambiente, 1996). A Categoria B “corresponde a las presas 

cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede ocasionar daños materiales o medioambientales 

importantes o afectar a un reducido número de viviendas” [corresponde a barragens cuja falha 

ou operação incorreta pode causar danos materiais ou ambientais significativos ou afetar um 

pequeno número de residências] (Ministerio de Medio Ambiente, 1996). A Categoria C 

“corresponde a las presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede producir daños 

materiales de moderada importancia y sólo incidentalmente pérdida de vidas humanas” 

[corresponde a barragens cuja falha ou operação incorreta pode causar danos materiais de 

importância moderada e apenas acidentalmente a perda de vidas humanas] (Ministerio de Medio 

Ambiente, 1996). Ministerio de Medio Ambiente (1996) esclarece ainda que um “centro urbano” 

requer apenas 50 habitantes. Nessa base, a Categoria A corresponde aproximadamente ao 

Potencial de Alto Perigo (Federal Emergency Management Agency), Padrão 1 (US Army Corps 

of Engineers) e barragens de consequências Muito Altas ou Extremas (Canadian Dam 

Association, 2013, 2019; ICCM-UNEP-PRI, 2020). A legislação acima seria bastante semelhante 

às diretrizes da Canadian Dam Association (2013), especialmente usando sua abordagem 

informada sobre o risco. Não tenho conhecimento de qualquer intenção semelhante para atualizar 

os regulamentos de segurança de barragens em Portugal. 

 



20 
 

PROJETO DA INSTALAÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE REJEITADOS DA MINA 

DO BARROSO 

 

O Estudo de Impacto Ambiental descreve três planos alternativos para a mina Barroso 

(ver Figs. 4a-c). Uma característica comum de todos os planos é o armazenamento permanente 

de 14,0 milhões de toneladas de rejeitados na Escombreira Sul junto com quantidades variáveis 

de estéreis (ver Figs. 4a-c). A Opção 1 maximizaria o armazenamento de rocha estéril nas cortas 

e armazenaria 26,8 milhões de toneladas na Escombreira Sul, que atingiria uma altura final de 

149 metros (ver Tabela 1). As Opções 2 e 3 armazenariam 46,6 e 50,1 milhões de toneladas de 

estéril, respectivamente, na Escombreira Sul, que atingiria uma altura final de 193 metros em 

ambos os casos (ver Tabela 1). As alturas finais não foram explicitamente declaradas no Estudo 

de Impacto Ambiental, mas foram calculadas a partir da diferença entre as elevações máximas e 

mínimas das escombreiras propostas. Savannah Lithium LDA (2020f) afirma. “A opção 3 … 

é considerada a mais viável nesta fase”. No entanto, a citação anterior vem de um anexo do 

Estudo de Impacto Ambiental que é um memorando para a Savannah Resources da empresa de 

consultoria Knight-Piésold datado de 20 de dezembro de 2019. Não parece haver nenhuma frase 

no Estudo de Impacto Ambiental que esclareça qual é a opção preferida pela empresa de 

mineração.   

 

Tabela 1. Distâncias de escoamento inicial mais prováveis e de pior caso após a falha da 

barragem de rejeitados 

 Opção 1 Opção 2 Opção 3 

Altura da Barragem2 (m) 149 193 193 

Massa de Rejeitados (Mt) 14,0 14,0 14,0 

Massa de Estéreis (Mt) 26,8 46,6 50,1 

Volume de Rejeitados/Estéreis (Mm3) 19,4 28,9 30,5 

 Cenário mais provável3 

Volume de Derramamento (Mm3) 5,6 8,1 8,5 

Distância de Escoamento Inicial (km) 59,9 83,7 86,1 

 Cenário de pior caso4 

Volume de Derramamento (Mm3) 19,4 28,9 30,5 

Distância de Escoamento inicial (km) 234,1 334,5 344,9 
1Dados de entrada de Savannah Lithium (2020b), incluindo a suposição de que a densidade da mistura de rejeitados 

e estéril será de 2,1 t/m3. 
2Calculado a diferença entre a elevação máxima e mínima da pilha de rejeitados/estéril. 

3 Cenário mais provável com base em falhas anteriores em barragens de rejeitados (Larrauri e Lall, 2018).  
4 O cenário de pior caso é baseado em falhas anteriores em barragens de rejeitados (Larrauri e Lall, 2018) mais a 

suposição de perda de 100% dos rejeitados e estéreis armazenados. A distância máxima real do escoamento inicial é 

limitada pela distância ao oceano Atlântico de 128 quilômetros (ver Fig. 2).  

 

Todas as alternativas envolveriam a compactação de uma mistura homogênea de estéril e 

rejeitados filtrados na Escombreira Sul em uma proporção de 3:1 de estéril para rejeitados 

(Savannah Lithium LDA, 2020a). Não foi esclarecido se a proporção é baseada na massa ou no 

volume. Antes da compactação, os rejeitados seriam filtrados para atingir um teor de água <15% 

(Savannah Lithium LDA, 2020a). Uma parede de estéril rodearia a mistura de estéril e rejeitados 

por  todos os lados (ver Fig. 8). Conforme mencionado anteriormente, o Estudo de Impacto 

Ambiental não se refere à parede de estéril como uma “barragem”, nem explica por que não é 
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uma barragem ou usa a palavra “barragem” em qualquer contexto. Deve-se notar que, com um 

teor de água de 15%, a parede de estéril confinaria 14,0 milhões de toneladas de rejeitados e 2,1 

milhões de metros cúbicos de água.  

 

 
Figura 8. Embora Savannah Lithium LDA (2020a-e) nunca use a palavra “barragem”, o aterro de estéril que 

confinaria a mistura de estéril e rejeitados filtrados tem a função de barragem e deve ser projetado  para ir de 

encontro aos regulamentos de segurança de barragens. O exposto acima é particularmente válido porque, com base 

na tecnologia atual de rejeitados filtrados e alta precipitação ocasional, uma proporção significativa dos rejeitados 

ficará húmida em demasia  para uma compactação adequada. A barragem de estéril seria construída usando o 

método a montante, no qual a barragem é construída sobre os rejeitados que está confinando. No caso de liquefação 

dos rejeitados, a barragem desmoronará nos rejeitados subjacentes. Por esse motivo, o método de construção a 

montante é ilegal no Brasil, Chile, Equador e Peru. Figura da Savannah Lithium (2020b) com sobreposição de 

legendas inglesas. 

 

Uma análise de estabilidade foi realizada para determinar o fator de segurança da 

Escombreira Sul (ver Figs. 9a-b). O fator de segurança FS é o valor mínimo da razão entre a 

resistência ao cisalhamento da escombreira e a tensão de cisalhamento que atua na escombreira, 

considerada sobre todas as superfícies de falha possíveis, de modo que FS = 1,0 indica uma 

escombreira na cúspide de falha. O fator de segurança é baseado nos parâmetros de resistência ao 

cisalhamento assumidos (coesão e ângulo de fricção) dos resíduos e na altura assumida do lençol 

freático dentro da escombreira (ver Fig. 9b). O fator de segurança FS foi encontrado como FS = 

1,5, que é o valor aceitável mínimo de um fator de segurança, de acordo com a maioria das 

normas internacionais (por exemplo, ANCOLD, 2012; Canada Dam Association, 2013). O 
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Estudo de Impacto Ambiental refere-se à norma australiana (ANCOLD, 2012) e Portugal não 

parece ter uma norma própria para um fator de segurança mínimo. 

 

Figura 9a.  Ao final da construção, a pilha de estéril e rejeitados (chamada  escombreira) teria um fator de 

segurança (FS) de FS = 1,5, onde o fator de segurança é a razão entre a resistência ao cisalhamento da escombreira e 

a tensão de cisalhamento atuante na escombreira, de modo que FS = 1,0 indica uma escombreira à beira da falha. De 

acordo com a maioria das normas internacionais, FS = 1,5 é o valor aceitável mínimo. O fator de segurança da 

escombreira foi calculado com base nas propriedades geotécnicas de apenas uma amostra de rejeitados de mina. A 

condição de carregamento “drenado” significa que foi assumido que a água poderia escapar dos poros durante a 

deformação. Porém, se a perturbação fosse suficientemente rápida ou se os poros estivessem saturados, a condição 

de carregamento “não drenado” se aplicaria, o que levaria a um menor fator de segurança. Savannah Lithium LDA 

(2020a-f) não inclui nenhuma consideração de carregamento não drenado ou as condições sob as quais os poros 

seriam saturados. Figura da Savannah Lithium (2020a). 

 

Vale ressaltar que o plano de armazenamento de rejeitados da mina de lítio do Barroso, 

principalmente o armazenamento de rejeitados até 193 metros de altura, é altamente inovador 

(ver Tabela 2). De acordo com o Projeto Global do Portal das Barragens de Rejeitados (GRID-

Arendahl, 2021), a barragem de rejeitados mais alta do mundo é a barragem Linga, no Peru, com 

uma altura de 265 metros, enquanto a barragem de rejeitados mais alta da Europa é a Instalação 

de Gestão de Resíduos Integrada Skouries na Grécia com uma altura de 220 metros. A segunda 

barragem de rejeitados mais alta da Europa é a barragem Saint Cyr na França com 75 metros de 

altura, enquanto a barragem de rejeitados mais alta de Portugal é a Instalação de Rejeitados 

Cerro do Lobo com uma altura de 42 metros. Em resposta à falha da barragem de rejeitados perto 

de Brumadinho, Brasil, a China proibiu a construção de quaisquer barragens de rejeitados com 

mais de  200 metros de altura (Zhang e Daly, 2019; Zhang e Singh, 2020). De acordo com Klohn 

Crippen Berger (2017), a maior instalação de armazenamento de rejeitados filtrados do mundo 

está na mina La Coipa, no Chile, com uma altura de 70 metros. Não tenho conhecimento de 

nenhuma mina de lítio em operação com uma instalação de armazenamento de rejeitados 

filtrados. No entanto, além da proposta da  mina do Barroso, existem pelo menos sete outras 

propostas para instalações de armazenamento de rejeitados filtrados em  minas de lítio (ver 

Tabela 2). A mina de lítio proposta com a instalação de armazenamento de rejeitados filtrados 

mais alta seria a mina Thacker Pass de Lithium Americas em Nevada, EUA (U.S. Bureau of 

Land Management [Escritório de Gestão de Terras dos EUA], 2020). Em resumo, de acordo com 

os bancos de dados atuais e o conhecimento do autor, a barragem de rejeitados na mina do 

Barroso seria a primeira barragem de rejeitados filtrados em uma mina de lítio em operação, a 

barragem de rejeitados filtrados mais alta de todas as atuais minas de lítio propostas, a mais alta 

em operação barragem de rejeitados filtrados do mundo, a barragem de rejeitados mais alta de 

Portugal e a segunda  barragem de rejeitados mais alta da Europa. Mais informações sobre a 

instalação de armazenamento de rejeitados serão fornecidas na seção Resultados. 
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Figura 9b. Ao final da construção, a pilha de estéril e rejeitados (chamada a escombreira) teria um fator de 

segurança (FS) de FS = 1,5, onde o fator de segurança é a razão entre a resistência ao cisalhamento da escombreira e 

a tensão de cisalhamento atuante na escombreira, de modo que FS = 1,0 indica uma escombreira à beira da falha. De 

acordo com a maioria das normas internacionais, FS = 1,5 é o valor aceitável mínimo. O fator de segurança da 

escombreira foi calculado com base nos parâmetros assumidos de resistência ao cisalhamento dos rejeitados, do 

estéril e da fundação, e o lençol freático assumido (linha azul tracejada). Presumivelmente, parâmetros de resistência 

ao cisalhamento mais baixos ou um lençol freático mais alto resultariam em FS < 1,5. Não havia nenhuma 

justificativa para a altura do lençol freático presumida, e nenhuma consideração da dependência do fator de 

segurança da altura do lençol freático ou das circunstâncias nas quais o lençol freático subiria mais alto do que a 

altura assumida. Não há nenhum documento que descreva qualquer teste geotécnico da rocha estéril ou da fundação, 

nem há nenhum documento que explique como os parâmetros de resistência ao cisalhamento do estéril e da 

fundação foram estimados. De notar que a fatia verde-escura na figura indica a região que falharia, ou seja, a parte 

inferior da fatia é a superfície com o menor fator de segurança. É a resistência ao cisalhamento assumida da 

fundação que evita que a superfície de ruptura migre para a fundação ou mais a montante da crista do alto 

topográfico que está por baixo da escombreira (em direção à direita da figura). Em outras palavras, uma fundação 

mais fraca resultaria em uma falha que incorporaria uma fração maior da escombreira. De notar também que a 

análise de estabilidade assume que o estéril tem um ângulo de fricção maior (phi = 35°) do que a fundação (phi = 

32°). Isso é surpreendente, uma vez que, sem mais informações, deve-se presumir que o estéril é simplesmente o 

material da fundação, mas numa  forma triturada e menos densa. Figura da Savannah Lithium (2020c) com 

sobreposição de legendas  inglesas. A figura em Savannah Lithium LDA (2020c) está disponível apenas em inglês. 

 

METODOLOGIA 

 

Com base nas seções anteriores, o objetivo deste relatório pode ser subdividido nas 

seguintes questões relativas ao Estudo de Impacto Ambiental: 

1) Existe uma consideração adequada das consequências da falha da escombreira? 

2) Existe uma escolha adequada para a cheia de projeto para a escombreira? 

3) Existe um plano adequado de prevenção da liquefação dos rejeitados? 

4) Existe uma análise de estabilidade adequada para a escombreira? 

5) Existe um plano adequado para a infraestrutura de gestão da água para a escombreira? 
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Tabela 2. Alturas das instalações de armazenamento de rejeitados filtrados nas minas de 

lítio  

Data da 

Proposta 

Empresa Mina Local Altura (m) 

2016 Bacanora Minerals1 Sonora México 20 

2017 Critical Elements2 Rose Quebec, Canadá 80 

2018 Nemaska Lithium3 Whabouchi Quebec, Canadá 30 

2019 Galaxy Lithium4 James Bay Quebec, Canadá 100 

2019 Sigma Lithium5 Grota do Cirilo Minas Gerais, Brasil 28, 70 

2020 Cypress Development6 Clayton Valley Nevada, EUA 30 

2020 Lithium Americas7 Thacker Pass Nevada, EUA 107 

2020 Savannah Lithium8 Barroso Portugal 193 
1Bacanora Minerals Ltd (2016) 
2Critical Elements Corporation (2017) 
3Nemaska Lithium (2017) 
4Galaxy Lithium (Canada) (2019) 
5Sigma Lithium (2019) 
6Cypress Development Corp. (2020) 
7U.S. Bureau of Land Management (2020) 
8Savannah Lithium LDA (2020a) 

 

As questões acima foram respondidas em grande parte por comparação do Estudo de 

Impacto Ambiental com a literatura publicada sobre rejeitados filtrados e com as normas 

internacionais e portuguesas de segurança de barragens. É  surpreendente que muitas das 

informações sobre armazenamento de rejeitados no Estudo de Impacto Ambiental estejam 

disponíveis apenas em inglês. Por exemplo, o Anexo III-1 (Savannah Lithium, 2020f) consiste 

num  documento de 104 páginas em inglês (escrito por Knight-Piésold) e apenas um resumo de 

sete páginas em português. É preocupante que a Agência Portuguesa do Ambiente não exija  que 

os documentos submetidos a consulta pública sejam escritos em língua nacional. Na verdade, 

alguns diagramas fundamentais  do Estudo de Impacto Ambiental estavam disponíveis apenas 

em inglês, sem versão em português (ver Figs. 9b e 12). Na versão em português deste relatório, 

todos os diagramas em inglês são reproduzidos com sobreposição de legendas  em português. 

A subseção na seção Resultados sobre as consequências da falha da escombreira inclui 

uma análise original das consequências, devido à ausência de uma análise adequada no Estudo 

de Impacto Ambiental. A análise das consequências foi baseada no modelo estatístico mais 

recente de falhas de barragens de rejeitados anteriores (Larrauri e Lall, 2018). O modelo 

estatístico prevê o volume de rejeitados derramados e a distância de escoamento inicial de 

rejeitados após a falha da barragem. A distância de escoamento inicial é a distância percorrida 

pelos rejeitados devido à libertação  de energia potencial gravitacional conforme os rejeitados 

caem do reservatório  de rejeitados. Após a cessação do escoamento inicial, os processos fluviais 

normais poderiam transportar os rejeitados a jusante indefinidamente até que os rejeitados 

atinjam um grande lago ou o oceano. Quando o escoamento inicial atinge um rio importante, 

como ocorrerá na falha da barragem de rejeitados da mina do Barroso, pode ser difícil separar o 

escoamento inicial dos processos fluviais normais subsequentes. Por exemplo, a falha da 

barragem de rejeitados na mina Samarco em Minas Gerais, Brasil, derramou rejeitados no rio 

Doce, de modo que a distância de escoamento inicial se estendeu por 637 quilômetros até o 

oceano Atlântico (Larrauri e Lall, 2018). 
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De acordo com (Larrauri e Lall, 2018), o melhor indicador  da distância de escoamento 

inicial de rejeitados liberados é o fator de barragem Hf, definido como 

 

 𝐻𝑓 = 𝐻 (
𝑉𝐹
𝑉𝑇
)𝑉𝐹 (1) 

 

onde H é a altura da barragem (metros), VT é o volume total de rejeitados confinados e água 

(milhões de metros cúbicos) e VF é o volume do derramamento (milhões de metros cúbicos). As 

previsões mais prováveis para o volume do derramamento e da distância de escoamento inicial 

Dmax (quilômetros) são então 

 

 𝑉𝐹 = 0.332 × 𝑉𝑇
0.95 (2) 

 

 𝐷𝑚𝑎𝑥 = 3.04 × 𝐻𝑓
0.545 (3) 

 

Deve-se  notar que as Eqs. (2- (3) expressam as consequências mais prováveis da falha da 

barragem. Em particular, a consequência mais provável é que a falha da barragem resultará na 

libertação de cerca de um terço dos rejeitados armazenados (ver Eq. (2)). No entanto, o pior 

cenário é que a falha da barragem resultará na libertação  de 100% dos rejeitados armazenados, 

para os quais existem exemplos (Larrauri e Lall, 2018). Portanto, a distância de escoamento 

inicial do pior cenário (VF = VT) deve ser calculada usando a Eq. (3) com 

 

 𝐻𝑓 = 𝐻𝑉𝑇 (4) 

 

Para uso nas equações acima, uma vez que o plano é criar uma mistura homogênea de rejeitados 

e estéril na Escombreira Sul, VT foi assumido como o volume combinado de rejeitados 

armazenados e estéril armazenado (ver Tabela 1). 

O banco de dados de falhas em barragens de rejeitados de Larrauri e Lall (2018) não 

inclui nenhum exemplo de falhas de escombreiras que armazenem  uma mistura de rejeitados e 

estéril. Por outro lado, Hawley e Cunning (2017) apresentam fórmulas empíricas para a distância 

de escoamento inicial após a falha de escombreiras que armazenavam apenas estéril sem 

rejeitados. Há uma dispersão considerável nos dados de distância de escoamento inicial de 

Hawley e Cunning (2017) e os autores concluem, “In summary, the use of empirical correlations 

offers only very approximate means of predicting the runout of waste dump landslides. Perhaps 

the best approach is to seek precedents from data on failures observed in a given region and 

from physical and geomorphological settings comparable to those of the case being analysed. It 

is essential to make maximum use of local experience” [Em resumo, o uso de correlações 

empíricas oferece apenas meios muito aproximados de prever a distância inicial de 

deslizamentos de escombreiras. Talvez a melhor abordagem seja procurar  precedentes em dados 

sobre falhas observadas em uma determinada região e de configurações físicas e 

geomorfológicas comparáveis àquelas do caso que está sendo analisado. É essencial aproveitar 

ao máximo a experiência local]. Em contraste, com base em 35 falhas de barragem de rejeitados, 

Larrauri e Lall (2018) encontram R2 = 0,887 e R2 = 0,53 para prever o volume do derramamento 

e a distância de escoamento inicial, respectivamente, a partir da altura da barragem e do volume 
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de rejeitados armazenados. (O anterior significa que a variação na altura da barragem e no 

volume dos rejeitados armazenados prevê 88,7% e 53% da variação no volume do derramamento 

e na distância de escoamento inicial, respectivamente.) Com base no exposto, optou-se por 

contar com o banco de dados da falha de barragens de rejeitados de Larrauri e Lall (2018) para 

previsão das consequências da falha da escombreira da mina do Barroso.  

Foi dada atenção especial às comunidades que estão dentro de 10 quilômetros a jusante 

da Escombreira Sul, conforme medido ao longo do caminho do fluxo. Não houve muitas 

medições das velocidades das inundações de rejeitados, mas elas variaram de 20 a 160 

quilômetros por hora (Jeyapalan, 1981). De acordo com Petley (2019), a inundação de rejeitados 

após a falha recente da barragem perto de Brumadinho no Brasil em 2019 acelerou para 120 

quilômetros por hora e depois diminuiu para 66 quilômetros por hora. Com base na velocidade 

mínima do fluxo de rejeitados de 20 quilômetros por hora, as comunidades dentro de 10 

quilômetros poderiam ser alcançadas pela inundação de rejeitados num tempo máximo de 30 

minutos. 

Também em resposta ao desastre da barragem de rejeitados perto de Brumadinho, Brasil, 

a nova legislação de barragens de rejeitados no Brasil avançou o conceito de “zona de 

autossalvamento”. De acordo com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (2019), “Fica 

vedada a concessão de licença ambiental para construção, instalação, ampliação ou alteamento 

de barragem em cujos estudos de cenários de rupturas seja identificada comunidade na zona de 

autossalvamento. § 1º – Para os fins do disposto nesta lei, considera-se zona de autossalvamento 

a porção do vale a jusante da barragem em que não haja tempo suficiente para uma intervenção 

da autoridade competente em situação de emergência. § 2º – Para a delimitação da extensão da 

zona de autossalvamento, será considerada a maior entre as duas seguintes distâncias a partir da 

barragem: I – 10km (dez quilômetros) ao longo do curso do vale; II – a porção do vale passível 

de ser atingida pela onda de inundação num prazo de trinta minutos. § 3º – A critério do órgão ou 

da entidade competente do Sisema, a distância a que se refere o inciso I do § 2º poderá ser 

majorada para até 25km (vinte e cinco quilômetros), observados a densidade e a localização das 

áreas habitadas e os dados sobre os patrimônios natural e cultural da região”. Embora não 

declarado, a velocidade mínima geralmente aceite para o fluxo de rejeitados de 20 quilômetros 

por hora é a base aparente para a equivalência entre 10 quilômetros e 30 minutos.  

O Equador adotou o mesmo conceito no ano seguinte. De acordo com o Ministerio de 

Energía y Recursos Naturales No Renovables (Ecuador) [Ministério de Energia e Recursos 

Naturais Não Renováveis (Equador)] (2020a), “Se prohíbe el diseño y construcción de depósitos 

de relave en los casos que se identifique una zona poblada ubicada aguas abajo del mismo que 

pudiera ser afectada por la onda de inundación, la cual queda limitada por la mayor de las dos 

distancias: • A diez (10) kilómetros de distancia aguas abajo del pie de la presa a lo largo del 

curso del valle, o; • La porción de territorio que sea alcanzada por la onda de inundación en un 

plazo de 30 minutos [É proibida a projeção  e construção de depósitos de rejeitados nos casos em 

que seja identificada uma área povoada localizada a jusante dos mesmos que possa ser afetada 

pela onda de inundação, que é limitada pela maior das duas distâncias: • Dez (10) quilômetros a 

jusante do pé da barragem ao longo do curso do vale, ou; • A porção do território que é atingida 

pela onda de inundação em 30 minutos]. Morrill et al. (2020) criticaram as distâncias acima e os 

tempos de chegada ao escrever, “Apesar desses limites representarem progresso quando 

comparados com a falta total de qualquer regulamento, eles são arbitrários e não garantem 

necessariamente uma evacuação segura em todas as situações. Portanto, a distância mínima entre 

comunidades e novas barragens deve ser definida caso a caso”. 
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RESULTADOS 

 

Adequação da Análise das Consequências da Falha da Barragem 

 

A resposta simples é que o Estudo de Impacto Ambiental não inclui nenhuma 

consideração sobre as consequências da falha da escombreira. Na verdade, o Estudo de Impacto 

Ambiental adota a abordagem oposta ao negar qualquer possibilidade de falha. De acordo com 

Savannah Lithium LDA (2020a), “Com base numa avaliação de rutura, é provável que o risco 

esteja confinado apenas aos operadores nas proximidades da estrutura nesse momento e o risco 

geral seja baixo ou insignificante”. Savannah Lithium LDA (2020a) continua a rejeitar  a 

possibilidade de falha de uma forma ainda mais firmemente quando escreve , “não se perspetiva 

a perda de vidas humanas, uma vez que a integridade estrutural e o bom funcionamento da 

instalação de resíduos se encontram assegurados”. É óbvio que , é muito perigoso presumir que a 

integridade estrutural e o bom funcionamento de qualquer estrutura de engenharia estejam 

“assegurado”.  

É improvável que a falha da escombreira resulte na deposição de rejeitados derramados a 

uma extensa distância  (como sejam  dezenas de quilômetros), a menos que os rejeitados 

derramados desenvolvam um comportamento de fluxo. De acordo com Klohn Crippen Berger 

(2017), um deslizamento de rejeitados filtrados pode se estender por dez vezes a altura da 

instalação sem liquefação ou outro comportamento de fluxo. Com base nisso, um deslizamento 

de rejeitados pode-se estender por cerca de 1500 metros se a Opção 1 for escolhida e cerca de 

2000 metros se as Opções 2 ou 3 forem escolhidas (ver Figs. 4a-c). No caso da Opção 1, o 

caminho de rejeitados proporcionará numerosos pontos de entrada no rio Covas (um afluente do 

rio Beça) (ver Fig. 4a). No caso das Opções 2 ou 3, o caminho de rejeitados proporcionará 

numerosos pontos de entrada no rio Covas ou no próprio rio Beça (ver Figs. 4b-c). Dessa forma, 

independentemente do teor de água dos rejeitados filtrados antes da falha, a mistura dos 

rejeitados com os corpos d'água a jusante poderia permitir o desenvolvimento do comportamento 

do fluxo. Nas Figs. 4a-c, o caminho de deslizamento de rejeitados é traçado em uma direção 

geral a jusante, mas de outra forma é arbitrário. Deve-se notar que um afluente do rio Covas, 

com efeito, emerge debaixo do lado oeste da Escombreira Sul (ver Figs. 4a-c), de modo que, se 

os  rejeitados  forem derramados  do lado oeste da escombreira, a mistura dos rejeitados com 

água ocorrerá  imediatamente após a falha da escombreira. 

Com base no modelo estatístico de Larrauri e Lall (2018), a previsão mais provável é que 

o escoamento inicial de rejeitados se estenda por 59,9, 83,7 e 86,1 quilômetros para as Opções 1, 

2 e 3, respectivamente (ver Tabela 1). Com base na Opção 3 preferida, no evento inicial, os 

rejeitados derramados irão fluir ao longo do rio Beça para o rio Tâmega e descer para a 

confluência com o rio Douro com o potencial de impactar numerosas comunidades ao longo dos 

rios, incluindo (em ordem a jusante) Vila Nune, Mondim de Basto, Celorico de Basto, Amarante, 

Marco de Canaveses, Rio de Moinhos e Torrão (ver Fig. 2). Após o evento inicial, os processos 

fluviais normais continuarão a transportar os rejeitados derramados ao longo do rio Douro, 

passando pelas comunidades de Aldeia São Miguel, Porto e Vila Nova de Gaia até ao oceano 

Atlântico (ver Fig. 2). As comunidades acima são apenas representativas e não pretendem ser 

vistas como uma lista completa. 

Usando o mesmo modelo estatístico (Larrauri e Lall, 2018), as previsões mais prováveis 

para os volumes de resíduos de mina derramados são 5,6, 8,1 e 8,5 milhões de metros cúbicos 

para as Opções 1, 2 e 3, respectivamente (ver Tabela 1), correspondendo a 28-29% dos resíduos 
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de mina armazenados (19,4, 28,9 e 30,5 milhões de metros cúbicos para as Opções 1, 2 e 3, 

respectivamente). O pior cenário será a libertação  de 100% dos resíduos armazenados da mina (. 

Nesse caso, de acordo com as Eqs. (3) - (4), no evento inicial, os rejeitados derramados 

percorrerão 234,1, 334,5 e 344,9 quilômetros para as Opções 1, 2 e 3, respectivamente (ver 

Tabela 1). No entanto, no pior cenário, o evento inicial real será limitado pela distância de 128 

quilômetros até o oceano Atlântico (ver Fig. 2). 

Uma exceção que poderia impedir a chegada dos rejeitados ao oceano Atlântico, quer 

seja no caso do mais provável, quer seja  do pior cenário, poderia ser o represamento dos 

rejeitados nos reservatórios atrás de uma das grandes barragens ao longo da rota para o oceano. 

A International Commission on Large Dams [Comissão Internacional de Grandes Barragens] 

(2021) define uma grande barragem como “a dam with a height of 15 metres or greater from 

lowest foundation to crest or a dam between 5 metres and 15 metres impounding more than  3 

million cubic metres” [uma barragem com uma altura de 15 metros ou mais acima da fundação 

mais baixa à crista, ou uma barragem entre 5 metros e 15 metros contendo mais de 3 milhões de 

metros cúbicos]. Nesta base, surgem duas grandes barragens ao longo da rota, que são a 

barragem do Torrão ao longo do rio Tâmega e a barragem de Crestuma-Lever ao longo do rio 

Douro (ver Fig. 2; Comissão Nacional Portuguesa das Grandes Barragens, 2021). A barragem do 

Torrão tem uma altura de 69 metros acima da fundação, capacidade bruta de 124 milhões de 

metros cúbicos, armazenamento efetivo de 77 milhões de metros cúbicos e uma cheia de projeto 

com um período de retorno de 500 anos. A barragem de Crestuma-Lever tem uma altura de 65 

metros acima da fundação, capacidade bruta de 110 milhões de metros cúbicos, armazenamento 

efetivo de 22,5 milhões de metros cúbicos e uma cheia de projeto com um período de retorno de 

1000 anos (Comissão Nacional Portuguesa das Grandes Barragens, 2021). Não se pode presumir 

que qualquer uma dessas grandes barragens impediria o transporte posterior de resíduos de mina 

derramados a partir da mina do Barroso. Em primeiro lugar, a mesma inundação extrema ou 

evento de precipitação que destrói a Escombreira Sul também pode resultar em fluxo sobre a 

crista ou o vertedouro da barragem do Torrão ou barragem de Crestuma-Lever. Em segundo 

lugar, é digno de notar que, com base na Opção 3 preferida, o volume de resíduos de mina que 

seria armazenado na Escombreira Sul já é 40% do armazenamento efetivo da barragem do 

Torrão e 136% do armazenamento efetivo da barragem de Crestuma-Lever (ver Tabela 1). 

 

Adequação da Cheia de Projeto 

 

Como na subseção anterior, a resposta simples é que o Estudo de Impacto Ambiental não 

inclui nenhuma consideração sobre uma cheia de projeto. Em outras palavras, a Escombreira Sul 

não foi projetada  para resistir a qualquer inundação ou evento de precipitação em particular. Em 

termos da escolha adequada para a cheia de projeto, a questão importante é se há perda de vida 

potencial no caso de falha da escombreira. Não é possível responder a esta questão sem uma 

análise rigorosa das consequências da falha de escombreira, que não fez parte do Estudo de 

Impacto Ambiental. 
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Figura 10. Existem duas comunidades (Torneiro e Cunhas) dentro de 10 quilômetros a jusante da barragem de 

rejeitados ao longo do caminho do fluxo (ver Tabela 3). Supõe-se que a inundação de rejeitados percorrerá em linha 

reta numa  direção geral a jusante (chamada de caminho de deslizamento de rejeitados) até atingir o rio Beça, após o 

que irá fluir a jusante ao longo do rio Beça. Na legislação brasileira e equatoriana, a “zona de autossalvamento” é 

definida como 10 quilômetros a jusante da barragem de rejeitados ao longo do vale ou na região que pode ser 

alcançada pela inundação de rejeitados em 30 minutos, o que for mais distante. No Brasil e no Equador, é proibida a 

construção ou expansão de uma barragem de rejeitados onde houver população residente na zona de 

autossalvamento. Infraestrutura de mina baseada na Alternativa 3 da Savannah Lithium LDA (2020g). O plano de 

fundo e os locais das comunidades são das imagens do Google Earth de 5 e 24 de maio de 2019. 

 

Existem duas comunidades (Torneiro e Cunhas) dentro de 10 quilômetros a jusante da 

barragem de rejeitados ao longo do caminho do fluxo (ver Tabela 3 e Fig. 10), não incluindo 
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propriedades isoladas. Supõe-se que a inundação de rejeitados percorrerá em linha reta numa  

direção geral a jusante (chamada de caminho de deslizamento de rejeitados em Fig. 10) até 

atingir o rio Beça, após o que irá fluir a jusante ao longo do rio Beça. Com base na velocidade 

mínima de fluxo de rejeitados de 20 quilômetros por hora, a inundação de rejeitados atingirá 

Torneiro e Cunhas em no máximo 19 e 28 minutos, respectivamente (ver Tabela 3). No entanto, 

com base nas informações disponíveis atualmente, não é óbvio se haveria perda potencial de 

vidas no caso de falha da escombreira. Devido à topografia acidentada, as elevações médias de 

Torneiro e Cunhas situam-se, respetivamente, a 99 e 170 metros acima do rio Beça (ver Tabela 

3). Um estudo mais  rigoroso seria necessário para determinar se as três comunidades dentro de 

10 quilômetros da Escombreira Sul (ver Fig. 10) ou qualquer uma das comunidades ainda mais a 

jusante (ver Fig. 2) poderiam ser ou deveriam ser evacuadas antes da chegada da inundação de 

rejeitados. No entanto, deve-se notar que o Estudo de Impacto Ambiental não inclui nenhuma 

consideração de um sistema de alarme para as comunidades a jusante ou qualquer outro plano de 

emergência de qualquer tipo. 

 

Tabela 3. Tempos de chegada máximos previstos para inundação de rejeitados 

Comunidade População1 Elevação acima 

do Rio Beça (m) 

Distância ao longo 

do Caminho de 

Inundação2 (m) 

Tempo de 

Chegada Máximo3 

(min) 

Torneiro <50 99 6459 19 

Cunhas 79 170 9251 28 
1Populações de City Population [População de Cidade] (2021). Comunidades com menos de 50 habitantes não são 

listadas em City Population (2021), mas são rotuladas na imagem do Google Earth datada de 24 de maio de 2019. 
2Ver Fig. 10 para o caminho de inundação de rejeitados assumido. 
3Com base na velocidade mínima de inundação de rejeitados de 20 km/h. 

 

Para simplificar este debate, será assumido que não há perda de vida potencial no caso de 

falha da escombreira. Com base nisso, no mínimo, as consequências serão Significativas para as 

diretrizes da Federal Emergency Management Agency (2013) e Altas para as diretrizes da 

Canadian Dam Association (2013, 2019) e do Padrão Global da Indústria para a Gestão de 

Rejeitos (ICMM-UNEP-PRI, 2020). Em comparação com os padrões de cheia de projeto 

discutidos anteriormente, no mínimo, a Escombreira Sul deve ser projetada para resistir a um 

evento de precipitação correspondente a uma tempestade de 1.000 anos (FEMA, 2013), metade 

da Inundação Máxima Provável (USACE, 1991 ), uma tempestade de 2.475 anos ou um terço 

entre uma tempestade de 1.000 anos e a Inundação Máxima Provável (Canadian Dam 

Association, 2013, 2019), uma tempestade de 10.000 anos (Morrill et al., 2020), ou uma 

tempestade de 2475 anos (ICMM-UNEP-PRI, 2020). Mesmo para os padrões muito fracos de 

Portugal e Espanha, a escombreira deve ser projetada  para resistir a uma tempestade de 500 

anos. Os padrões acima serão considerados mais adiante na subseção Adequação da 

Infraestrutura de Gestão da Água. 

 

Adequação do Plano de Prevenção de Liquefação 

 

Como nas subseções anteriores, não há nenhum plano para prevenir  a liquefação além do 

conceito geral de que rejeitados filtrados terão uma menor  probabilidade de liquefação do que 

rejeitados não filtrados. Foi mencionado anteriormente que um solo ou uma massa de rejeitados 

com uma mistura de partículas finas e grossas tendem a ser liqueficáveis. As partículas mais 
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finas preencherão os espaços entre as partículas grossas e, assim, evitarão a fuga  de água durante 

o cisalhamento ou outra deformação (ver Fig. 6). O Estudo de Impacto Ambiental reconhece que 

os rejeitados terão a mistura de tamanhos de partículas que tenderão a levar à liquefação (ver Fig. 

11). De acordo com Savannah Lithium LDA (2020a), “A curva de classificação indica que a 

amostra da Savannah cai dentro dos limites de solos potencialmente liqueficáveis e, portanto, a 

liquefação da massa de rejeitados precisa ser considerada no projeto”. No entanto, o restante do 

Estudo de Impacto Ambiental não inclui nenhuma consideração sobre as circunstâncias em que a 

liquefação ocorrerá e simplesmente rejeita  a possibilidade de liquefação. . Savannah Lithium 

LDA (2020a) continua, “Foram tidos em conta os seguintes pressupostos para a modelação de 

estabilidade … Nenhuma desagregação decorrente da carga ou materiais com potencial de 

liquefação estarão presentes nas estruturas avaliadas ou nas suas fundações … Os materiais de 

construção são considerados não suscetíveis à liquefação”. 

 

 
Figura 11. Uma mistura de partículas finas e grossas pode ter uma baixa permeabilidade porque as partículas mais 

finas preencherão os espaços entre as partículas mais grossas. Esta baixa permeabilidade pode fazer com que uma 

massa de rejeitados seja suscetível à liquefação porque a água não será capaz de escapar dos poros durante a 

deformação (ver Fig. 6). De acordo com Savannah Lithium LDA (2020a), “A curva de classificação indica que a 

amostra da Savannah cai dentro dos limites de solos potencialmente liqueficáveis e, portanto, a liquefação da massa 

de rejeitados precisa ser considerada no projeto”. No entanto, o restante do Estudo de Impacto Ambiental não inclui 

nenhuma consideração sobre as circunstâncias em que a liquefação ocorrerá e simplesmente rejeita  a possibilidade 

de liquefação. Savannah Lithium LDA (2020a) continua, “Foram tidos em conta os seguintes pressupostos para a 

modelação de estabilidade … Nenhuma desagregação decorrente da carga ou materiais com potencial de liquefação 

estarão presentes nas estruturas avaliadas ou nas suas fundações … Os materiais de construção são considerados não 

suscetíveis à liquefação”. Figura da Savannah Lithium (2020a). 

 

O plano da mina do Barroso é filtrar os rejeitados até um teor de água inferior a 15%. 

Com base na citação anterior (“um teor de umidade de 15% permanece um alvo típico, enquanto 

o rastreamento do teor de humidade no dia-a-dia das tortas de filtro demonstra que os teores de 

humidade alcançáveis estão frequentemente na faixa de 17 a 18% quando tudo corre  bem e pode 

ser de até 20 a 23% quando fora das especificações”) na revisão de Crystal et al. (2018), o plano 

parece estar um pouco além dos limites da atual tecnologia das prensas de filtro. No entanto, o 

Estudo de Impacto Ambiental não inclui nenhuma consideração sobre um plano de como gerir os 

rejeitados que estão demasiado  húmidos para uma compactação adequada, seja porque eles 
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saíram das prensas de filtro com teor de água excessivo ou porque foram re-humedecidos pela 

precipitação. Por exemplo, não há nenhum plano para armazenar rejeitados num  abrigo durante 

períodos de chuvas fortes. O plano implícito parece ser simplesmente tentar compactar os 

rejeitados e a rocha estéril juntos na escombreira, independentemente do real teor de água dos 

rejeitados. Com base nisso, deve-se presumir que a mistura de rejeitados e estéril não será 

totalmente compactada. 

A natureza liqueficável dos rejeitados e a provável falta de compactação adequada dos 

rejeitados reforça a ideia de  que a parede de estéril que rodearia os rejeitados (ver Fig. 8) deve 

ser considerada como uma barragem e deve estar em conformidade com os padrões de segurança 

de barragens. É importante notar que a parede de estéril (a barragem) seria construída sobre a 

mistura de rejeitados e estéril, que é conhecido como o método de construção a montante (ver 

Fig. 8). O método de construção a montante é o método mais barato de construção de barragens 

porque usa a quantidade mínima de material de construção (estéril). Por outro lado, o método de 

construção a montante é perigoso porque, se os rejeitados subjacentes sofrerem liquefação, a 

barragem simplesmente cairá para trás e para baixo nos rejeitados liquefeitos, mesmo que a 

própria barragem não se liquefaça. Por esse motivo, o método de construção a montante de 

barragens de rejeitados é ilegal no Brasil (Agência Nacional de Mineração, 2019), no Chile 

(Ministerio de Minería (Chile) [Ministério de Minas (Chile)], 2007), no Equador (Ministerio de 

Energía y Recursos Naturales No Renovables (Ecuador), 2020b) e no Peru (Sistema Nacional de 

Información Ambiental (Perú) [Sistema Nacional de Informação Ambiental (Peru)], 2014). 

 

Adequação da Análise de Estabilidade 

 

A análise de estabilidade rendeu um fator de segurança FS para resistência contra 

deslizamento sem liquefação de FS = 1,5 (ver Figs. 9a-b), que é o fator de segurança mínimo  

aceitável de acordo com a maioria dos padrões internacionais (por exemplo, ANCOLD, 2012; 

Canadian Dam Association, 2013, 2019). O fator de segurança foi calculado com base nos 

parâmetros de resistência ao cisalhamento assumidos (coesão e ângulo de fricção) dos rejeitados 

(ver Figs. 9a-b), de modo que, presumivelmente, parâmetros de resistência ao cisalhamento mais 

baixos resultariam em um fator de segurança FS < 1,5, o que seria inaceitavelmente baixo. Os 

parâmetros de resistência ao cisalhamento dos rejeitados foram estimados com base na condição 

drenada (ver Fig. 9a), o que significa que a água está livre para escapar dos poros durante o 

cisalhamento ou outra deformação. O teste sob condição não drenada significa que a amostra é 

selada de forma que a água não possa escapar durante o cisalhamento da amostra. Os parâmetros 

de resistência ao cisalhamento não drenados são quase sempre mais baixos do que os parâmetros 

de resistência ao cisalhamento drenados e, portanto, quase sempre produzem um fator de 

segurança mais baixo. Os parâmetros de resistência ao cisalhamento não drenados são 

tipicamente relevantes para situações de campo em que os poros estão saturados e/ou os 

rejeitados têm baixa permeabilidade. A suposição de que os poros estariam insaturados durante o 

carregamento de campo não foi acompanhada de nenhuma explicação quanto às circunstâncias 

em que os poros estariam saturados. Além disso, a descrição anterior dos rejeitados como tendo 

baixa permeabilidade (e, portanto, alto potencial de liquefação) com base na distribuição do 

tamanho de partículas (ver Fig. 11) parece inconsistente com a suposição de carregamento 

drenado. Savannah Lithium LDA (2020e) confirma, por escrito,  que as propriedades dos 

rejeitados foram medidas para apenas uma única amostra, “Uma amostra de rejeitados foi … 

enviada ao laboratório da KP [Knight-Piésold] em Perth em novembro de 2019”. Savannah 
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Lithium LDA (2020e) também confirma que os parâmetros de resistência ao cisalhamento não 

foram realmente medidos, mas apenas estimados a partir da distribuição do tamanho de 

partículas. De acordo com Savannah Lithium LDA (2020e), “O ângulo de atrito e coesão 

efetivos foram estimados com base nos testes limitados de classificação concluídos até o 

momento e nas relações empíricas”. Com base no exposto, deve-se presumir que as propriedades 

geotécnicas dos rejeitados são mal conhecidas. 

A análise de estabilidade também foi baseada em parâmetros assumidos de resistência ao 

cisalhamento da barragem de estéril e da fundação subjacente (ver Fig. 9b). No entanto, não há 

nenhum documento que descreva qualquer teste geotécnico da rocha estéril ou da fundação, nem 

há qualquer documento que explique como os parâmetros de resistência ao cisalhamento do 

estéril e da fundação foram estimados. Como acima, deve ser assumido que valores mais baixos 

dos parâmetros de resistência ao cisalhamento do estéril ou da fundação resultariam num  FS < 

1,5, o que seria  inaceitavelmente baixo. De notar  que a fatia verde-escura na Fig. 9b indica a 

região que falharia, ou seja, a parte inferior da fatia é a superfície com o menor fator de 

segurança. É a resistência ao cisalhamento assumida da fundação que evita que a superfície de 

ruptura migre para a fundação ou mais a montante da crista do alto topográfico que está por 

baixo da escombreira (em direção à direita da Fig. 9b). Em outras palavras, uma fundação mais 

fraca resultaria numa  falha que incorporaria uma fração maior da escombreira. Notar que a 

análise de estabilidade assume que o estéril tem um ângulo de fricção maior (phi = 35°) do que a 

fundação (phi = 32°) (ver Fig. 9b). Isso é surpreendente, uma vez que, sem mais informações, 

deve-se presumir que o estéril é simplesmente o material da fundação, mas numa  forma triturada 

e menos densa. 

O cálculo do fator de segurança foi finalmente baseado em uma altura assumida do lençol 

freático, de modo que, presumivelmente, um lençol freático mais alto resultaria num  fator de 

segurança FS < 1,5, que novamente seria inaceitavelmente baixo (ver Fig. 9b). No entanto, a 

análise de estabilidade não incluiu nenhuma justificativa para a altura assumida do lençol 

freático. Também não foi considerada a dependência do fator de segurança em relação à altura 

do lençol freático, nem uma consideração das circunstâncias em que o lençol freático subiria 

mais alto do que a altura assumida. Deve-se notar que os lençóis freáticos altos podem resultar 

de qualquer combinação de água excessiva nos rejeitados, precipitação na escombreira, 

escoamento superficial para a escombreira ou infiltração ascendente de água subterrânea na 

escombreira. Em resumo, à luz de suas numerosas suposições injustificadas, a análise de 

estabilidade não pode ser considerada fiável . Na verdade, o cálculo final de FS = 1,5 com base 

em dados de entrada não justificados sugere que os dados de entrada foram escolhidos apenas 

para garantir que o fator de segurança seria o valor aceitável mínimo. 
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Figura 12. A figura esclarece que um córrego existente flui através do local planejado da Escombreira Sul, entrando 

pelo lado leste e saindo pelo lado oeste. Não há plano aparente para qualquer infraestrutura de gestão de água que 

transportaria o córrego e outro escoamento superficial ao redor da escombreira, de modo a evitar o re-

humedecimento dos rejeitados. O contorno da Escombreira Sul corresponde à Opção 3 (ver Tabela 1 e Fig. 4c). 

Figura da Savannah Lithium (2020d) com sobreposição de legendas em inglês. A figura em Savannah Lithium LDA 

(2020d) está disponível apenas em inglês. 
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Figura 13. A imagem do Google Earth de 24 de maio de 2019 esclarece que uma rede de córregos existente flui 

através do local planejado da Escombreira Sul. Não há nenhum plano aparente para quaisquer canais que 

transportariam os córregos e outros escoamentos superficiais ao redor da escombreira, nem quaisquer planos para 

quaisquer drenos que transportariam água subterrânea de debaixo da escombreira. Normalmente, essa infraestrutura 

de gestão de água é necessária para evitar o re-humedecimento dos rejeitados. “Corgo do Chão de André” é o nome 

local para o córrego que corre para oeste no local da escombreira planejada. O contorno da Escombreira Sul 

corresponde à Opção 3 (ver Tabela 1 e Fig. 4c). Infraestrutura de mina da Savannah Lithium LDA (2020g). 

 

Adequação da Infraestrutura de Gestão da Água 

 

Conforme discutido na subseção anterior, uma infraestrutura de gestão de água adequada 

é crucial para evitar um aumento excessivo do lençol freático dentro da Escombreira Sul, o que 

poderia levar à instabilidade da escombreira. No entanto, não há consideração no Estudo de 

Impacto Ambiental da inundação ou evento de precipitação em particular (ou seu período de 
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retorno correspondente) que a infraestrutura de gestão de água deve ser capaz de acomodar. De 

acordo com o Estudo de Impacto Ambiental, a existência de uma infraestrutura de gestão da água 

foi um pressuposto para o cálculo do fator de segurança. Savannah Lithium LDA (2020a) 

escreve, “Foram tidos em conta os seguintes pressupostos para a modelação de estabilidade … A 

drenagem superficial será instalada para desviar a água superficial para longe das estruturas e a 

sub-drenagem será construída para manter os níveis freáticos baixos”. No entanto, não há 

essencialmente nenhuma outra reflexão  sobre a infraestrutura de gestão da água para a 

escombreira, de forma que nem sequer  está claro se existe algum plano para construir uma 

infraestrutura de gestão da água, além da simples declaração de intenção. Por exemplo, Savannah 

Lithium LDA (2020d) confirma que um córrego entraria no lado leste da Escombreira Sul e 

sairia do lado oeste (ver Fig. 12 e comparar com Figs. 4a-c). A superposição do contorno da 

Escombreira Sul nas imagens de satélite mostra uma rede de córregos no local proposta da 

escombreira, com córregos entrando pelos lados leste e sul (ver Fig. 13). No entanto, não há 

diagramas para canais de desvio que transportariam tanto o fluxo do córrego quanto o 

escoamento superficial ao redor da Escombreira Sul, embora os diagramas disponíveis indiquem 

canais de desvio de controle de sedimentos e barragens de controle de sedimentos (ver Fig. 12). 

Além disso, o Estudo de Impacto Ambiental não fala  nem mostra nenhuns diagramas para 

supra-drenos (canais que seriam colocados no topo de um revestimento para transportar a água 

drenada da pilha de rejeitados) ou sub-drenos (canais construídos sob um revestimento para o 

transporte de águas subterrâneas). Também não há menção de um revestimento que impediria a 

troca de água (em qualquer direção) entre a pilha de rejeitados e o solo subjacente. 

 

REFLEXÃO 

 

Não há como negar que o projeto da instalação de armazenamento de rejeitados para a 

mina do Barroso proposta é altamente criativo. A instalação de armazenamento de rejeitados 

seria a primeira instalação de armazenamento de rejeitados filtrados numa  mina de lítio em 

operação, quase cinco vezes mais alta do que a barragem de rejeitados mais alta de Portugal, e a 

segunda barragem de rejeitados mais alta da Europa. A co-deposição de estéril e rejeitados pode 

não ser completamente nova, mas certamente está longe de ser comum. Hawley e Cumming 

(2017) relatam testes de campo de armazenamento de misturas homogêneas de estéril e 

rejeitados que foram engrossados em uma pasta na mina Porgera em Papua Nova Guiné e na 

mina Copper Cliff em Sudbury, Canadá. Eles não descreveram nenhum teste de campo para a 

criação de misturas de rejeitados filtrados e estéril, nem nenhumas minas em operação que 

usaram co-disposição de rejeitados e estéril em escala operacional. Klohn Crippen Berger (2017) 

escreve, “Co-deposition of tailings and waste rock involves encapsulating tailings within waste 

rock dumps” [A co-deposição de rejeitados e estéril envolve o encapsulamento de rejeitados em 

depósitos de estéril]. Após listar numerosas vantagens possíveis, Klohn Crippen Berger (2017) 

conclui, “Despite its potential advantages, the authors were not able to identify examples of 

practical application of co-deposition technologies” [Apesar de suas vantagens potenciais, os 

autores não foram capazes de encontrar exemplos de aplicação prática de tecnologias de co-

deposição]. De  momento, o autor deste relatório tem conhecimento de outras propostas para o 

armazenamento de misturas homogêneas de estéril e rejeitados, mas não de qualquer minas em 

operação que utilize  essa tecnologia. 
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Ao mesmo tempo, embora a criatividade seja geralmente considerada um esforço humano 

positivo, a criatividade não é um bem absoluto. Na verdade, existe um outro conceito de 

“Criatividade Temerária”, que é prejudicial ao bem-estar humano. Por exemplo, uma proposta de 

substituição imediata de todos os automóveis de Lisboa por veículos sem condutor seria uma 

espécie de Criatividade Temerária. A Criatividade Temerária tem uma ou mais das seguintes 

características: 

1) Não há andaimes, o que significa que a nova inovação não se baseia em inovações anteriores 

por meio de uma série de etapas intermediárias com teste e verificação adequados de cada 

etapa. 

2) Uma ou mais das tecnologias necessárias para realizar a inovação não existem atualmente. 

3) As previsões são baseadas em valores de entrada únicos ou cenários de melhor caso, sem 

considerar a variedade de inputs possíveis. 

4) Embora problemas potenciais sejam reconhecidos, eles são rapidamente descartados como 

irrelevantes sem justificativa. 

5) Precauções básicas não são tomadas, o que seria rotina para inovações anteriores. 

6) Não há consideração das consequências de estar errado, isto é, das consequências da falha. 

A proposta da instalação de armazenamento de rejeitados da mina do Barroso atende a todas as 

características da Criatividade Temerária. Isso não significa que nenhuma versão da instalação 

de rejeitados proposta poderá ser possível, mas esta proposta não deve ser permitida neste local 

neste momento. 

A primeira característica é satisfeita  porque a proposta aparece  como um salto quântico 

sem etapas intermediárias. Cada projetista de instalações de armazenamento de rejeitados e da 

indústria de mineração na totalidade precisa ganhar experiência com a construção e operação 

seguras de escombreiras que armazenam uma mistura de estéril e rejeitados filtrados em alturas 

cada vez maiores. Seria reconfortante se já houvesse uma mina de lítio de rocha dura em 

operação com uma escombreira que armazenasse uma mistura de rocha estéril e rejeitados 

filtrados com uma altura de, digamos, 154 metros (80% da altura planejada da escombreira na 

mina do Barroso). No entanto, nada perto disso existe atualmente. Não tenho conhecimento de 

nenhuma mina de lítio em operação que use tecnologia de rejeitados filtrados. Não tenho 

conhecimento de nenhuma mina em operação que armazene uma mistura homogênea de estéril e 

rejeitados (filtrados ou não) numa única escombreira. Em 2017, a instalação de armazenamento 

de rejeitados filtrados mais alta de qualquer tipo tinha apenas 70 metros de altura (Klohn Crippen 

Berger, 2017). Mesmo que instalações de armazenamento de rejeitados filtrados mais altas 

tenham surgido nos últimos quatro anos, ainda leva tempo para que  a indústria de mineração 

aprender como manter a estabilidade de instalações mais altas. Em particular, os projetistas de 

cada nova instalação de armazenamento de rejeitados filtrados precisam aprender com os erros 

das instalações anteriores. Em resumo, é preocupante que o Estudo de Impacto Ambiental não 

apresente nenhum historial  de seu conceito para um novo tipo de instalação de armazenamento 

de rejeitados. Como é óbvio , qualquer historial  deve destacar que aprendizagem foi feita desse 

historial.  

A segunda característica é satisfeita  porque o plano assume que os rejeitados podem ser 

filtrados até um teor de água inferior a 15%. A literatura mais recente sobre rejeitados filtrados 

confirma que, atualmente, embora um teor de água de 15% seja uma meta típica, teores de água 

de 17-23% são mais realistas. A proposta para a mina do Barroso não tem explicação de como 

ela alcançará teores de água inferiores a qualquer instalação de armazenamento de rejeitados 
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filtrados em operação. Além disso, a proposta não inclui nenhum plano auxiliar de como irá gerir  

os rejeitados que não atingem  ao teor de água desejado. 

A terceira característica é satisfeita porque os valores de entrada para a análise de 

estabilidade são uma  combinação de um cenário da melhor das hipóteses, , pensamento ilusório 

ou valores que foram deliberadamente escolhidos de modo a atingir o valor aceitável mínimo do 

fator de segurança (FS = 1,5). A altura assumida do lençol freático não foi justificada de forma 

alguma. Os parâmetros geotécnicos dos rejeitados foram deduzidos de uma única amostra e 

assumiram que o carregamento ocorreria na condição drenada. Os parâmetros de resistência ao 

cisalhamento nem sequer  foram medidos, mas foram estimados a partir da distribuição do 

tamanho de partículas. Não houve tentativa de determinar como a variação dos valores de 

entrada resultaria em resultados diferentes para o fator de segurança. 

A quarta característica é satisfeita  porque o Estudo de Impacto Ambiental reconhece que, 

a partir da distribuição do tamanho de partículas, os rejeitados devem ser suscetíveis à 

liquefação. No entanto, o Estudo de Impacto Ambiental simplesmente descarta a possibilidade de 

que a liquefação possa realmente ocorrer. Não há nenhuma análise das circunstâncias, por mais 

improváveis que sejam, em que a liquefação poderia ocorrer. A liquefação pode ocorrer como 

resultado do excesso de água nos rejeitados filtrados, compactação inadequada dos rejeitados ou 

água excessiva na escombreira por precipitação, escoamento superficial ou infiltração de água 

subterrânea. 

A quinta característica é satisfeita por causa do uso do método de construção a montante 

(desde já ilegal em quatro países devido à sua suscetibilidade à falha), por causa da falta de 

projeto  para qualquer inundação ou evento de precipitação em particular, e por causa da falta de 

descrição de uma infraestrutura de gestão de água para a escombreira. Com base nas informações 

do Estudo de Impacto Ambiental, nem sequer é claro que haja um plano de construção de 

infraestrutura de gestão da água, além da simples afirmação de que a existência dessa 

infraestrutura foi assumida na análise de estabilidade. Qualquer outro plano para uma instalação 

de armazenamento de rejeitados filtrados incluiria uma descrição detalhada dos canais de desvio, 

supra-drenos e sub-drenos (ver Fig. 7) para evitar o re-humedecimento dos rejeitados filtrados. 

Certamente não há especificação de um evento de precipitação em particular que a infraestrutura 

de gestão de água deva ser capaz de acomodar, assim como não há especificação de um evento 

de precipitação em particular que a escombreira na totalidade deva ser capaz de acomodar. 

A sexta característica é satisfeita porque não há absolutamente nenhuma consideração de 

qualquer tipo de consequências de falha da escombreira. Não há consideração sobre a perda 

potencial de vidas humanas, os impactos potenciais sobre o habitat aquático ou da vida 

selvagem, os impactos potenciais sobre a pecuária, as perdas econômicas potenciais ou quaisquer 

outros tipos de impactos. A análise rigorosa das consequências da falha, por mais improvável 

que seja, é prática padrão em indústrias de alto risco, como aviação, oleodutos e energia nuclear. 

Em vez disso, o Estudo de Impacto Ambiental simplesmente descarta a possibilidade de falha 

por escrito, “não se perspetiva a perda de vidas humanas, uma vez que a integridade estrutural e 

o bom funcionamento da instalação de resíduos se encontram assegurados” (Savannah Lithium 

LDA, 2020a). Simplesmente escrever a frase acima deve ser motivo suficiente para rejeitar a 

proposta. 
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CONCLUSÕES 

 

As principais conclusões deste relatório podem ser resumidas da seguinte forma: 

1) A proposta de uma mina de lítio de rocha dura com uma escombreira que armazena uma 

mistura homogênea de estéril e rejeitados filtrados com altura final de 193 metros é 

altamente experimental. Tanto quanto é do conhecimento do  autor, não há mina de lítio em 

operação que armazene rejeitados filtrados, a altura da instalação de armazenamento de 

rejeitados filtrados mais alta para uma mina de lítio proposta é de 107 metros, não há mina 

em operação que armazene uma mistura homogênea de rocha estéril e rejeitados filtrados, e 

a instalação de armazenamento de rejeitados filtrados em operação mais alta de qualquer 

tipo tem uma altura de 70 metros. 

2) O teor de água alvo dos rejeitados filtrados para compactação adequada é  <15%, o que 

excede a capacidade da tecnologia atual. Mesmo assim, os rejeitados podem ser re-

humedecidos por altas precipitações ocasionais, e não há nenhum plano para gerenciar os 

rejeitados que estão demasiado húmidos para uma compactação adequada. 

3) Embora, com base na distribuição do tamanho de partículas, os rejeitados sejam suscetíveis 

à liquefação, não há análise das circunstâncias em que a liquefação poderia ocorrer. 

4) A proposta não reconhece que o aterro de estéril que rodearia a mistura de rejeitados 

filtrados e estéril constitua uma barragem e deva obedecer aos padrões de segurança de 

barragem. Em particular, não há cheia de projeto para a barragem, embora a barragem deva 

ser capaz de suportar uma inundação de 500 anos de acordo com a lei de segurança de 

barragens em Portugal e pelo menos uma inundação de 1.000 anos pela maioria dos padrões 

internacionais. 

5) O aterro de estéril seria construído pelo método a montante, o que é ilegal no Brasil, Chile, 

Equador e Peru, devido à probabilidade da falha da barragem em caso de liquefação dos 

rejeitados confinados. 

6) Mesmo sem liquefação, o deslizamento poderia transportar os rejeitados por 2.000 metros 

com numerosos pontos de entrada no rio Covas (um afluente do rio Beça) ou no próprio rio 

Beca, de modo que a mistura dos rejeitados com corpos d'água a jusante se pudesse  

transformar num  fenômeno de fluxo. 

7) Embora a análise de estabilidade indique  um fator de segurança mínimo aceitável  FS = 1,5, 

os parâmetros de resistência ao cisalhamento dos rejeitados foram determinados a partir de 

apenas uma amostra e não foram realmente medidos, mas estimados a partir da distribuição 

do tamanho de partículas. Além disso, a análise de estabilidade assumiu a condição de 

carregamento “drenado” sem levar em consideração as circunstâncias em que os poros 

estariam saturados. Não há nenhum documento que descreva qualquer teste geotécnico da 

rocha estéril ou da fundação, nem há nenhum documento que explique como os parâmetros 

de resistência ao cisalhamento do estéril e da fundação foram estimados. Finalmente, a 

análise de estabilidade não incluiu nenhuma justificativa para a altura assumida do lençol 

freático, e nenhuma consideração da dependência do fator de segurança da altura do lençol 

freático ou das circunstâncias nas quais o lençol freático subiria mais do que a altura 

assumida. 

8) Embora as imagens de satélite e a própria proposta mostrem uma rede de córregos que fluem 

através do local da escombreira, não há plano aparente para qualquer infraestrutura de 

gestão de água que evite o re-humedecimento dos rejeitados por fluxo de córrego, 

escoamento superficial ou água subterrânea. 
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9) A proposta não inclui nenhuma consideração sobre as consequências da falha da 

escombreira. Com base num  modelo estatístico de falhas de barragens de rejeitados 

anteriores, a falha da escombreira irá liberar 8,5 milhões de metros cúbicos de resíduos de 

mina com uma distância de escoamento inicial de 86 quilômetros com impacto em 

numerosas comunidades ao longo dos rios Tâmega e Douro.  

10) No pior cenário (perda de 100% dos resíduos de mina armazenados), 30,5 milhões de metros 

cúbicos de resíduos de mina serão liberados e  chegarão ao oceano Atlântico (128 

quilômetros) durante o evento inicial. Não se pode presumir que as grandes barragens ao 

longo dos rios Tâmega e Douro irão reter os resíduos de mina derramados porque o volume 

de resíduos derramados da mina do Barroso já seria de 40% e 136% do armazenamento 

efetivo da barragem do Torrão e de Crestuma-Lever, respectivamente.  

 

RECOMENDAÇÕES 

 

A recomendação deste relatório é rejeitar a proposta para a mina Savannah Lithium 

Barroso sem maiores considerações. 
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