
Desastres

Barragens de mineração



Acidentes



Acidentes

Ano Local Pessoas

2007 Miraí e Muriaé (MG) 4mil desabrigados

2003 Cataguases (MG) 600mil sem água

2001 Macacos (MG) 5 mortos

1986 Itabirito (MG) 7 mortos



Barragens



Barragens – MG



Barragens – MG

Baixo potencial de dano Alto potencial de dano



Barragens – MG



Barragens – MG



Rompimento em Brumadinho



Tipos de barragens



Rompimento de barragens

• Infiltração de água
• Erosão
• Liquefação



Órgãos responsáveis
Federais Estaduais Municipais
ANA
ANM
IBAMA ..
.

SEMA 
(MG)

Brasil
Mais de 31 órgãos potenciais 
para fiscalização de barragens
154 funcionários em todos os 
órgãos
3% das barragens 
inspecionadas
ANM: orçamento: R$ 51 
milhões  

EUA
FEMA com 
orçamento de US$ 
18 bilhões



Desastres
• Os desastres são 

acontecimentos coletivos 
trágicos nos quais há perdas e 
danos súbitos e involuntários 
que desorganizam, de forma 
multidimensional e severa, as 
rotinas de vida (por vezes, o 
modo de vida) de uma dada 
coletividade. Isso implica a 
integração da situação em si, 
a crise social aguda, e o 
processo no qual a situação é 
produzida, isto é, a crise 
social crônica

• Desastre tecnológico, 
ou seja, um desastre 
atribuído em parte ou no 
todo a uma intenção 
humana, erro, 
negligência, ou 
envolvendo uma falha de 
um sistema humano, 
resultando em danos (ou 
ferimentos) significativos 
ou mortes

Clareza sobre os agentes 
sociais responsáveis 



Problemas e consequências
• In situ
– Inadequação das 

instalações da Vale
• Infraestrutura no 

trajeto dos rejeitos
• Inviabilidade de 

plano de 
emergência e 
evacuação

Inviabilização de alertas às 
demais populações

•Ampliação do desastre

Grande quantidade de 
funcionários atingidos



Problemas e consequências

• Trajeto da lama
– Áreas habitadas 

próximas
– Ausência de 

planos efetivos de 
evacuação
• Prejudicados pela 

destruição da 
área 
administrativa

• Destruição
– Mata
– Animais
– Patrimônio
– Áreas agrícolas

• Número ainda incerto de 
mortos e desaparecidos

• Contaminação das 
pessoas
– Casos de vômitos, 

dermatites entre as 
populações e socorristas



Problemas e consequências

• Solo-água
– Contaminação com 

rejeitos exóticos
– Extensa cobertura de 

sedimentos finos
– Redução da 

infiltração
– Aumento dos 

processos erosivos

– Redução da 
reposição de águas 
subterrâneas

– Contaminação dos 
cursos d’água
• Rio Parauapebas
• Problemas de 

abastecimento e 
outros usos da 
água 



Encaminhamento
• Mariana
– Gestão do processo pela Samarco (Vale-

BHP)
• Pessoas

– Espalhamento
– Isolamento
– Coagidas

• Confiança da empresa na ignorância dos 
vitimados: pessoas pobres, de baixa instrução 
formal

– Capacidade da Samarco frente aos órgãos 
públicos







Necessidade de reflexão sobre

• Modelo primário-
exportador
– Mercadorias de 

baixo valor 
agregado

– Baixo incremento 
de outros setores 
econômicos

– Potencialidades
• Fortes danos 

socioambientais
• Consumo de 

recursos naturais 
(água, solo



Necessidade de reflexão sobre

Acionistas

Presidente da 
empresa

Lucro máximo 
e imediato

•Valorização das ações

•Dividendos anuais

PRESSÃO

•Prestação de serviços precária com 
riscos para os funcionários 
(Eletropaulo)

•Descumprimento do objetivo 
básico (SABESP)

•Conflitos geopolíticos (“Multis” do 
petróleo)

•Danos socioambiental (Samarco, 
Vale, BHP)



Necessidade de reflexão sobre
Soluções falaciosas

Acionistas

Presidente da 
empresa

PRESSÃO

Prisão para o presidente, 
diretores e engenheiros 
responsáveis

?

•Engenheiros: “peões” do processo

•Presidente: funcionário de alta remuneração a 
serviço dos acionistas

• Fabio Schvartsman: R$ 1,6 milhão por mês



Necessidade de reflexão sobre
• Argumento:
– Necessidade de 

flexibilização da 
legislação ambiental

– Auto-fiscalização

• Justificativa:
– Facilidade de construção 

de novas barragens
– Redução do ônus estatal 

de fiscalização
– Imputação de pena em 

caso de desastre

Soluções falaciosas

•Vício neoliberal anti-estatizante

•Praticamente, formato atual pernicioso

•Caráter inócuo da imputação jurídica às pessoas jurídicas 
e físicas envolvidas



• Revisão do 
modelo primário-
exportador

• Forte tributação 
sobre o setor

• Uso dos recursos 
para:

– Prevenção de 
desastres

– Fiscalização pública
– Investimentos de 

mitigação dos danos 
socioambientais

– Investimentos de 
desenvolvimento 
regional-local

Necessidade de reflexão sobre
Uma solução possível

•Fundo Permanente do Alasca: investimento socioambiental e 
repasrtição de dividendos para população

•Fundo Soberano do Petróleo (Noruega): garantia de aposentadoria e 
pensões para a população



Necessidade de reflexão sobre

• Obrigatoriedade de 
direcionamento de 
recursos para novas 
tecnologias menos 
arriscadas ao meio e 
à sociedade
• Beneficiamento a 

seco

• Uso dos rejeitos 
tratados como 
recursos para outras 
atividades
• Construção civil

• Experiências das 
Universidades 
Federais de Minas

Uma solução possível
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