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 “As duas obras complementam as estruturas já 
construídas na fase emergencial, como o dique S3 
e as barreiras de contenção. Elas fortalecem e dão 
mais robustez e segurança ao sistema de conten-
ção de rejeitos construído durante o ano de 2016”, 
afirma Rodrigo Vilela, diretor de Operações e In-
fraestrutura da Samarco.
Nova Santarém foi finalizada em dezembro de 2016, 
com capacidade de contenção superior a 5 milhões 
de metros cúbicos. A estrutura tem um modelo cons-

Mineradora conclui obras do sistema de contenção de rejeitos;  
MG agiliza processo de licenciamento

SAMARCO PODE RETOMAR NO 
TERCEIRO TRIMESTRE

Com a expectativa de retomar as atividades no terceiro 
trimestre deste ano, a Samarco vem seguindo à risca o 
cronograma de ações acordado com órgãos ambientais. 
Em janeiro, com a barragem de Nova Santarém, no Com-
plexo Minerário de Germano, e o dique S4, em Bento 
Rodrigues, a mineradora concluiu as obras do sistema 
de contenção de rejeitos em Mariana (MG), elevando em 
aproximadamente 6 milhões de metros cúbicos a capaci-
dade de retenção de sedimentos remanescentes do rom-
pimento da barragem de Fundão. 
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trutivo diferenciado e a função de impedir o carre-
amento de material para fora da área da Samarco.
A obra do dique S4 tem o objetivo de evitar qual-
quer carreamento de sólidos da área impactada 
de Bento Rodrigues para o Rio Gualaxo. O S4 tem 
um caráter temporário e será desativado tão logo 
sejam definidos modelos de recuperação final da 
área de Bento. A área a ser alagada pelo dique S4 
não afeta as ruínas e edificações existentes, como 
a Capela de São Bento e o cemitério. 
Nova Santarém e o dique S4 integram um sistema 
composto também pelos diques S1, S2 e S3, estru-
turas que tiveram suas obras finalizadas no início 
de 2016. Enquanto os diques S1 e S2 atenderam 
às necessidades em janeiro do ano passado, ainda 
no pico do primeiro período chuvoso, o dique S3 
passou por obras de alteamento que foram encer-
radas no final de novembro.
O reinício da operação dependerá ainda de discus-
sões com órgãos públicos das diversas esferas de go-
verno e, provavelmente, de mais audiências públicas 
que vem sendo feitas com a comunidade local. 

Licenças
Um aspecto fundamental é a liberação das licen-
ças prévia e de instalação da cava de Alegria Sul. 

É onde a engenharia da Samarco planeja dispor os re-
jeitos gerados na mina de Mariana, por um período não 
superior a três anos, para, posteriormente utilizar uma 
cava das instalações de Timbopeba, da Vale, onde não é 
necessário utilizar barragens.
Uma iniciativa do Governo do Estado de Minas Gerais 
pode acelerar o processo de concessão de licenças, que 
poderão ser liberadas já em abril ou maio. O Decreto nº 
47.137/17, publicado em 25 de janeiro, estabelece que 
operações de grande escala, como a Samarco, podem re-
querer mais de uma licença ao mesmo tempo.No caso, 
não é preciso requerer a prévia e depois de concedida 
a licença de instalação. Outra novidade também é que 
a Secretaria de Meio Ambiente, estabelecido um prazo, 
ganha autonomia para conceder licenças em sua área de 
competência, independente do aval de outros órgãos que 
eventualmente devam ser consultados. 

LINHA DO TEMPO
JANEIRO
2016

FEVEREIRO
2016

NOVEMBRO
2016

DEZEMBRO
2016

JANEIRO
2017

Conclusão dos 
diques S1 e S2

Conclusão do 
dique S3, fase 1

Conclusão do 
dique S4

Conclusão do 
alteamento do 
dique S3, fase 2

Conclusão das 
primeiras barreiras 
de contenção

Conclusão de 
Nova Santarém

Conclusão de 
todas as barreiras 
de contenção.

Rodrigo Vilela: obras 
dão mais robustez e 
segurança ao sistema 
de contenção de rejeitos




