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1. Descrição da barragem

A barragem do Fundão, situada no município de Mariana, Estado de Minas 

Gerais, é propriedade da empresa Samarco Mineração e acumulava um 

volume de rejeitos de mineração de ferro da ordem de 45.000.000 de m³. 

Sua localização está indicada na Figura 2.254. O reservatório de rejeitos do 

Fundão situava-se adjacente ao reservatório de rejeitos de Germano que, 

por sua vez, era contido pela barragem de Germano e pelos diques Sela, 

Tulipa e Selinha, como se pode ver na Figura 2.255. Eles não romperam, 

embora possam ter sido danificados pela ruptura da barragem do Fundão.

A barragem do Fundão era do tipo alteado para montante. O dique de partida e os 

diques de alteamento foram construídos com solos selecionados compactados. 

Os alteamentos eram promovidos com rejeitos da mineração lançados 

hidraulicamente. A Figura 2.256 mostra uma imagem da barragem do Fundão. 

As posições das seções típicas estão mostradas nas Figuras 2.257 e 2.258. 

O presente texto é integralmente baseado no relatório emitido pela junta de 

consultores composta por Morgenstern, Vick, Viotti e Watts (2016).
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Figura 2.254 - Localização da barragem do Fundão
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Figura 2.257 - Seção esquemática 
do projeto da barragem do Fundão 
(Modificado de Rezende, 2013)

Figura 2.256 - Vista geral da barragem do Fundão e posição das seções típicas  
(Imagem base capturada do filme que acompanha o Relatório Morgenstern e outros, 2016)

Figura 2.255 – Barragens do Complexo Germano
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Figura 2.258 - Seções realistas da barragem do Fundão à época da ruptura (A) Seção inferior (1-2 na Figura 3); (B) Seção superior (3-4 na 
Figura 3)(Seções obtidas no Apêndice H5-1 do Relatório Morgenstern e outros, 2016, com modificações)
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2. Histórico de eventos

O complexo de mineração de ferro de Germano produzia dois tipos separados 

de rejeitos saturados, um arenoso e outro argiloso, que eram conduzidos, em 

estado fluido, e seletivamente dispostos no reservatório de Germano. Em 

2005, o reservatório de Germano estava próximo da exaustão e o adjacente 

vale do Fundão foi escolhido para implantar um novo reservatório de rejeitos.

O projeto do novo reservatório de rejeitos preconizou dois diques. O Dique 

1, construído pelo método de alteamentos para montante, foi iniciado por 

um dique de partida com drenagem de base, objetivando acumular rejeito 

arenoso em condições drenadas. No Dique 2, posicionado a montante, 

Figura 2.259 - Posição dos diques e das galerias (Relatório Morgenstern e 
outros, 2016)

seriam lançados os rejeitos finos. Para esgotamento das águas superficiais 

foram concebidas duas galerias: a principal, do lado direito, e a secundária, 

do lado esquerdo. A Figura 2.259 mostra a posição dos diques e das 

galerias. A partir do final de 2008, com o dique de partida construído, teve 

início o lançamento de rejeitos no reservatório do Fundão. 

Em abril de 2009 foi observado um entubamento no talude de jusante 

do dique de partida, com fluxo de água (ver Figura 2.260). Considerando 

que o sistema de drenagem de base não estava funcionando, foi decidido 

implantar, na elevação em que o reservatório se encontrava (por volta 

de 826 m), um tapete drenante, indicado na Figura 2.258(A), constituído 

por camadas de brita e areia, tendo na saída tubulações de drenagem 

(cananetes). A Figura 2.261 mostra a implantação do tapete drenante em 

novembro de 2010. A vazão coletada por esse tapete foi monitorada a partir 

de agosto de 2010, como mostrado na Figura 2.262. 

Em julho de 2010 ocorreu um colapso na galeria principal, o que causou 

o aparecimento de um vórtice e resultou em uma depressão cônica em 

superfície, como mostrado na Figura 2.263. A fuga de material para a galeria 

não afetou os rejeitos além dos limites da depressão que se via em superfície.

Em novembro de 2012 foi observado o afundamento (sinkhole) associado a 

um colapso na galeria secundária (Figura 2.264).
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Figura 2.260 - Entubamento e fluxo na face de jusante do dique de partida  
(início de abril de 2009) (Relatório Morgenstern e outros, 2016)

Figura 2.261 - Foto de novembro de 2010 mostrando a fase final de construção 
do tapete drenante (Relatório Morgenstern e outros, 2016, Anexo B1 do 
Apêndice B, com acréscimos)
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Figura 2.262 - Monitoramento das vazões de saída no tapete drenante (Relatório 
da Polícia Federal, 2016, pág. 110, com modificações)

Figura 2.263 - Depressão 
em superfície resultante 
de colapso de trecho da 
galeria principal (Relatório 
Morgenstern & outros, 2016)

Figura 2.264 - Afundamento acima da galeria secundária  
(Apêndice K do Relatório Morgenstern & outros, 2016)

FUNDÃO MG



Acidentes e Incidentes em Barragens e Obras Anexas no Brasil | Relatos

Com os colapsos nas galerias, passou a existir preocupação com a sua 

capacidade de resistir às cargas que viriam com o prosseguimento do 

alteamento. Ambas as galerias foram inspecionadas. O trecho colapsado da 

galeria principal foi reparado e um projeto foi desenvolvido para reforçar e 

obturar (plugar) a galeria secundária.

Enquanto o reforço da galeria secundária não ficava pronto, foi promovido 

um “recuo” de 160 m para montante da crista do Dique 1 do lado esquerdo, 

em 2012 e 2013. Esse recuo pode ser visto em planta na Figura 2.265 e, em 

seção, na Figura 2.258 (B). 

Ao longo da operação, entre 2009 e 2015, foram observadas anomalias 

(surgências, percolações e trincamentos) em diversos pontos. Uma lista de 12 

dessas anomalias observadas e uma planta com sua posição (aproximada) 

estão apresentadas na Figura 2.266. Salvo nos casos considerados como mais 

graves (como o piping no dique de partida, as subsidências devido às falhas 

nas galerias, comentadas antes, e o trincamento no recuo, comentado adiante), 

esses eventos foram tratados convencionalmente (obturação das trincas e 

drenos invertidos nos pontos de surgência, por exemplo). Detalhes sobre esses 

eventos podem ser encontrados no Relatório de Morgenstern e outros, 2016.

Outro evento relevante ocorreu em agosto de 2014. Trincamentos intensos 

foram observados em superfície na crista, na face e a jusante do talude do recuo. 
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Figura 2.265 - Recuo no plateau do lado 
esquerdo (Imagem base capturada 
do filme que acompanha o Relatório 
Morgenstern & outros, 2016)
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A Figura 2.267 mostra a posição dessas trincas em planta (levantadas por 

topografia). A Figura 2.268 mostra uma seção (trata-se da Seção 2 ver Figura 
2.279 no item 6 adiante) com a posição das trincas em superfície. Com muita 

rapidez (em cerca de duas ou três semanas após o aparecimento das trincas) foi 

construída uma berma de equilíbrio que está indicada na Figura 2.268.

O projeto estipulou ainda que a “praia” de areia (indicada esquematicamente 

na Figura 2.257) tivesse uma largura da ordem de 200 m. Esta disposição 

nem sempre foi atendida, como mostrado na Figura 2.269, onde se pode 

ver a largura da praia em diversos momentos entre o início de 2011 e 

outubro de 2015. A Figura 2.269 mostra também a evolução da elevação da 

crista dos alteamentos e do nível do reservatório.

A ruptura da barragem do Fundão ocorreu em 5 de novembro de 2015 e está 

em item específico adiante.
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Figura 2.266 - Anomalias observadas durante a operação e sua posição 
aproximada (Informações reunidas de passagens do Relatório Morgenstern & 
outros, 2016)
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Figura 2.268 - Seção 2 com as trincas observadas 
em agosto de 2014. Também estão indicados o 
nível piezométrico em agosto de 2014 e a superfície 
do terreno em setembro de 2014 e em outubro de 
2015 (Sobre imagem do Apêndice B do Relatório 
Morgenstern & outros, 2016)

Figura 2.267 - Planta com o 
trincamento observado em 
agosto de 2014 (Relatório 
Morgenstern & outros, 2016)
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Figura 2.269 - Largura da praia e elevações da crista dos alteamentos e do nível do reservatório (Relatório Morgenstern & outros, 2016, 
com acréscimos)
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3. Características dos rejeitos

Ao longo dos anos de projeto e operação foi realizado um grande volume 

de prospecções de campo (sondagens com SPT, amostragens, ensaios de 

laboratório e ensaios de campo, como piezocones e palheta), cujos resultados 

estão apresentados no Apêndice C (e seus Anexos) do Relatório de Morgenstern 

e outros (2016). A maioria dos ensaios de campo e de laboratório foi realizada 

em rejeitos do reservatório de Germano. Aqui serão abordados apenas os 

resultados considerados essenciais para uma primeira compreensão dos 

aspectos geotécnicos da ruptura que ocorreu na barragem do Fundão. 

A aparência dos rejeitos grosso (sand tailing) e fino (slime) e os principais 

índices de caracterização estão reunidos na Figura 2.270. 

Em média (com ampla dispersão e sujeitos às conhecidas incertezas em 

sua determinação), os valores de índices de vazios extremos do rejeito 

arenoso são os seguintes: índice de vazios máximo (emax) = 1,04; índice 

de vazios mínimo (emin) = 0,55. Os valores de peso específico seco (γd) 

correspondentes (considerando a densidade dos grãos como igual a 1,93) 

são γdmax = 18,9 e γdmin = 14,4.
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Figura 2.270 - Rejeitos produzidos pelo 
Complexo de Mineração de Germano.  
(a) Rejeito arenoso seco; (b) Lama (rejeito 
argiloso); (c) Ensaios de caracterização 
(Relatório Morgenstern & outros, 2016)
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Os ensaios de resistência em laboratório (triaxiais, cisalhamento direto) 

realizados em amostras amolgadas e (supostamente) indeformadas podem 

ser encontrados no Apêndice D do Relatório de Morgenstern e outros (2016). 

Esses ensaios, em maioria convencionais, indicaram resistência efetiva do 

rejeito arenoso dada por uma coesão efetiva (c’) muito baixa (ou nula) e 

ângulo efetivo de resistência (φ’) entre 30° e 39°. Não foram encontrados 

resultados de ensaios triaxiais não drenados na areia de rejeito que 

indicassem ocorrência de colapso.

Existe grande quantidade de resultados de ensaios de campo realizados 

antes da ruptura nos reservatórios de Germano (a maioria) e de Fundão. 

Esses resultados estão apresentados no Apêndice C do Relatório de 

Morgenstern e outros (2016).

Foi selecionada, como exemplo, a vertical de ensaio de piezocone FUND 

15 B, cuja posição está indicada na Figura 2.271. Os principais resultados 

desta vertical de piezocone estão reproduzidos na Figura 2.272. Um 

estudo empírico da suscetibilidade à liquefação, com base nos resultados 

desse piezocone, apresentado no Anexo C1 do Apêndice C do Relatório 

de Morgenstern e outros (2016), está reproduzido na Figura 2.273. Como 

se pode ver, aplicando os procedimentos de Olson & Stark (2003) e de 

Robertson (2010), se verifica que a maioria dos pontos incide na zona de 

contração, indicando que a areia é passível de liquefação. Esta vertical de 

piezocone é representativa de diversas outras que também indicaram que 

havia camadas de rejeito arenoso suscetível à liquefação.
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Figura 2.271 - Posição do ensaio de piezocone FUND 15 B  
(Apêndice C Anexo C1 do Relatório Morgenstern & outros, 2016)
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Figura 2.273 - Verificação 
empírica da suscetibilidade à 
liquefação (piezocone FUND 
15 B) (Apêndice C Anexo C1 
do Relatório Morgenstern & 
outros, 2016)

Figura 2.272 - Principais 
resultados do piezocone 
FUND 15 B (Apêndice C 
Anexo C1 do Relatório 
Morgenstern & outros, 2016)
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4. Descrição da ruptura
A ruptura, ocorrida na tarde de 5 de novembro de 2015, liberou cerca 34 x 106 

m³ de rejeitos do reservatório de Fundão, com desastrosas consequências 
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Figura 2.274 - Etapas do início do movimento de ruptura (Relatório Morgenstern & outros, 2016)

em amplas áreas a jusante, como abordado adiante. O momento da ruptura 

foi caracterizado pelas quatro etapas indicadas na Figura 2.274, conforme 

relatos de testemunhas oculares. 
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5. Consequências da ruptura

O rompimento da barragem de Fundão causou efeito em cascata. 

Imediatamente a jusante, como se pode ver na Figura 2.275, a onda de lama 

atingiu o pé da barragem Germano causando erosões que, felizmente, não 

provocaram maiores danos. Em seguida, a onda atingiu o lago da barragem de 

Santarém misturando-se com a água ali acumulada, o que contribuiu para uma 

maior diluição do rejeito e para o aumento de sua velocidade. Os rejeitos então 

galgaram a barragem de Santarém e atingiram o povoado de Bento Rodrigues.

A massa de rejeitos seguiu avançando (incorporando mais material e água) 

e acabou por percorrer mais de 600 km pelos rios Gualaxo do Norte, Carmo 

e Doce até desembocar no Oceano Atlântico, no litoral norte do Estado do 

Espírito Santo, ao fim de 16 dias.
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Figura 2.275 - Imagens de satélite antes e depois da ruptura
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A enorme sequência de danos causados ao longo da bacia do rio Doce 

foi sumarizada pelo IBAMA (2015) da seguinte forma: a) desalojamento de 

populações; b) devastação de localidades e consequente desagregação dos 

vínculos sociais das comunidades; c) destruição de estruturas públicas e 

privadas (edificações, pontes, ruas etc.); d) destruição de áreas agrícolas e pastos, 

com perdas de receitas; e) interrupção da geração de energia elétrica pelas 

usinas hidrelétricas atingidas (Candonga, Aimorés e Mascarenhas); f) destruição 

de áreas de preservação permanente e vegetação nativa; g) mortandade de 

biodiversidade aquática e fauna terrestre; h) assoreamento de cursos d’água; 

i) interrupção do abastecimento de água; j) interrupção da pesca por tempo 

indeterminado; k) interrupção do turismo; l) perda e fragmentação de habitats; 

m) restrição ou enfraquecimento dos serviços ambientais dos ecossistemas; n) 

alteração dos padrões de qualidade da água doce, salobra e salgada; o) sensação 

de perigo e desamparo na população. A cidade de Bento Rodrigues foi a área 

urbana mais atingida pela massa de rejeito proveniente da ruptura da barragem, 

como pode ser observado na Figura 2.276. O povoado registrou quatro mortes. 

Perderam a vida ainda outras 13 pessoas, empregados da Samarco e prestadores 

de serviços, que se encontravam na área onde se iniciou a ruptura.
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Figura 2.276 – Distrito de 
Bento Rodrigues atingido pela 
onda de rejeitos (IBAMA, 2015)
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6. Causas da ruptura

A causa (final) da ruptura, segundo o Relatório de Morgenstern e outros 

(2016), foi a deformação por extrusão do rejeito fino, que teria sido 

espremido para frente ( jusante). Essa deformação da camada de lama 

teria sido transmitida para cima, reduzindo a tensão horizontal na camada 

sobrejacente de areia. Essa redução da tensão horizontal teria induzido a 

liquefação da areia (saturada e suscetível à liquefação). Uma explicação 

esquemática desse mecanismo está reproduzida na Figura 2.277.

Como tentativa de verificação do mecanismo imaginado, o Relatório de 

Morgenstern e outros (2016) realizou análises numéricas. O modelo utilizado 

está na seção superior da Figura 2.278. Cabe registrar aqui que a distribuição 

espacial e o tipo de material considerado em cada zona são interpretações 

passíveis de incertezas. Os deslocamentos horizontais calculados estão na 

seção inferior da Figura 2.278. Os maiores deslocamentos para jusante (na 

faixa dos 10 cm a 12,5 cm) coincidem com o trecho no qual as testemunhas 

oculares identificaram o início do movimento (ver Figura 2.274).

Ocorreram, na tarde de 5 de novembro de 2015, pequenos sismos que foram 

considerados pelo Relatório de Morgenstern e outros (2016) como causas 

acessórias.

Figura 2.277 - Explicação esquemática do mecanismo final da ruptura (Imagem base capturada do filme 
que acompanha o Relatório Morgenstern & outros, 2016)
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Uma causa inicial (remota) pode ter sido o esgotamento da capacidade de 

vazão do tapete drenante da El. 826,00 m, em meados de 2014, que pode ser 

percebida na Figura 2.262. Talvez, se o tapete drenante tivesse continuado 

eficiente, o nível de água não tivesse subido tanto e a areia não estivesse 

saturada nos locais em que a liquefação ocorreu. A posição dos instrumentos de 

monitoramento da piezometria, instalados em agosto de 2014, está mostrada 

em planta na Figura 2.279. A Figura 2.280 mostra em seção a subida da linha 

freática que ocorreu entre 26 de agosto de 2014 e 26 de outubro de 2015.

Figura 2.278 - Modelo utilizado e resultados de análise numérica de deslocamentos (Apêndice I do Relatório 
Morgenstern & outros, 2016)
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Figura 2.279 - Posição em 
planta dos instrumentos 
piezométricos (Apêndice 
E, Anexo E1 do Relatório 
Morgenstern & outros, 2016)

Figura 2.280 - Seção 3 indicando os níveis piezométricos em agosto de 2014 e em outubro de 2015  
(Sobre imagem do Apêndice B do Relatório Morgenstern & outros, 2016)
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