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1. Descrição da barragem

A barragem de terra de Santarém entrou em operação em 1994, tendo sido 

construída pela Samarco Mineração para a contenção de rejeitos de mina e 

também para utilização como reservatório de recirculação de água. Situada a 

jusante das barragens do Germano e do Fundão, a barragem de Santarém sofreu 

assoreamento de seu reservatório e foi alteada (SUPRAM-CM, 2009, pág. 2), 

chegando à capacidade de 7.000.000 de m3 de rejeitos e/ou água (Figura 2.565).
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Figura 2.565 – Barragens Santarém, Germano e Fundão antes do acidente (Google Earth, 
de 20/07/2015)



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

2. Descrição do acidente

Quando da ocorrência do acidente com a barragem do Fundão, em 5 de 

novembro de 2015, a barragem de Santarém se encontrava com cerca 

de 33 m de altura. A onda de rejeitos liberada pelo colapso da barragem 

de rejeitos de Fundão alcançou e galgou a barragem de Santarém, cujo 

reservatório acumulava água, erodindo o talude de jusante, descalçando 

seu pé e comprometendo a saída do dreno interno, assim como a própria 

estabilidade do maciço (Figura 2.566). O vertedouro da barragem teve a 

calha em escada completamente destruída.

Quando o material liberado pela rompida barragem de Fundão chegou 

a essa barragem, a água ali contida diluiu o rejeito, o que se refletiu em 

aumento da velocidade da lama. O fluxo de lama atingiu o rio Gualaxo do 

Norte por cerca de 55 km, até desaguar no rio do Carmo.

Figura 2.566 - Situação da barragem de Santarém após galgamento pelos rejeitos de 
Fundão (FEAM-MG-2016)
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3. Consequências do acidente

A barragem de Santarém, apesar de não ter rompido, deixou de ser funcional 

e passou a ser fonte de preocupação pela possibilidade de agravamento de 

sua situação.

4. Medidas de recuperação

Em decorrência do ocorrido, obras emergenciais de contenção e reforço 

passaram a ser realizadas com o objetivo de reduzir os riscos de rompimento 

da estrutura.

Um novo projeto de barragem foi desenvolvido e materializado, provido de 

dispositivos de descarga dos excessos de água, mas capaz de reter os sólidos 

no reservatório. A obra ganhou a denominação de Nova Santarém. Além dela, 

duas novas barragens foram implementadas mais a jusante, na região de 

Bento Rodrigues, com a função de auxiliar na retenção de sólidos porventura 

provenientes de um eventual novo acidente (Figuras 2.567 e 2.568).
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5. Causas do acidente 

As causas do acidente com a barragem de Santarém são conhecidas e se 

relacionam ao rompimento da barragem do Fundão. Trata-se, assim, de um 

caso de acidente em cascata.
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Figura 2.568 – A barragem 
de Nova Santarém 
(Google Earth, de 
13/03/2019)

Figura 2.567 – A barragem de 
Santarém após recuperação, 
denominada Nova Santarém. Duas 
outras barragens foram implantadas 
a jusante, em Bento Rodrigues 
(Google Earth, de 13/03/2019)




