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ANÁLISE QUALITATIVA E BIBLIOGRÁFICA DO DESASTRE 

TECNOLÓGICO DA BARRAGEM DE FUNDÃO, MARIANA - MG  

Vitória Duarte Miranda1, Marina Aires2 

RESUMO 

A extração de recursos minerais se faz presente no território brasileiro desde o período colonial, 

destacando-se no estado de Minas Gerais. A atividade é marcada por diversos processos, sendo o 

principal o beneficiamento de minérios; que ocasiona a geração de rejeitos, acondicionados em 

barragens. Nessa perspectiva, a ocorrência de desastres tecnológicos relaciona-se à gestão, 

manutenção, regulamentação e fiscalização de barragens de rejeitos de mineração e caracteriza-se 

como tema abrangente, influenciando comunidades acadêmica e civil a questionarem o planejamento 

e a segurança desses empreendimentos, após deflagração do evento em Mariana, MG. Na ocasião do 

rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015, pertencente à empresa Samarco, 34 

milhões de metros cúbicos foram extravasados no meio ambiente.  
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INTRODUÇÃO 

A ocorrência de desastres gera imensuráveis consequências à sociedade e ao meio ambiente. 

De acordo com a Política Nacional da Defesa Civil (PNDC), conceitua-se desastre como efeito 

provocado por ocorrências de cunho natural ou antrópico, em ambiente suscetível à vulnerabilidade, 

gerando perdas de origem material, ambiental e até mesmo humanas (BRASIL, 2007). Conforme a 

PNDC, os desastres podem ser classificados de acordo com fatores evolutivos, a intensidade e sua 

origem. Quanto aos desastres associados às falhas tecnológicas e humanas, percebe-se que estes têm 

se intensificado em virtude do vigente modelo de desenvolvimento econômico. 

Nessa perspectiva, cita-se que a ocorrência de desastres tecnológicos envolvendo o rompimento 

de barragens de rejeitos de mineração no Brasil, tem se tornando cada vez mais frequente, com 

destaque para os eventos em Mariana (2015) e em Brumadinho (2019), em Minas Gerais. Tal estado 

é caracterizado por sua atribuição histórica no que tange à extração, beneficiamento e comercialização 

de minérios, apresentando em seu território maior parcela das barragens de rejeitos do país. 

A presença de riscos e a deflagração de impactos socioambientais representa aspectos negativos 

da mineração. Apesar de contribuir nos índices econômicos nacionais, a atividade é dotada de 

responsabilidade socioambiental inegável. A Constituição Federal, no Art. 225, § 2º, discorre que, 

“aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de 

acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei” (BRASIL, 

1988).  

Para Wanderley et al. (2016), a disposição de rejeitos minerais no país, é guiada pelas práticas 

de mercado e precária fiscalização e controle estatais, configurando-se como inadequadas quanto ao 

gerenciamento e redução de riscos socioambientais, permitindo sua ampliação. Assim, o presente 

estudo teve por objetivo realizar análise qualitativa bibliográfica sobre o desastre tecnológico de 

Mariana, através da abordagem dos impactos socioambientais decorrentes do rompimento da 

barragem bem como da apresentação das legislações vigentes que regulamentam mineração.  

Dessa forma, o presente estudo apresenta como objetivo analisar a contribuição do 

Planejamento Ambiental associado à temática do desastre tecnológico de Mariana, através de 

metodologias qualitativas e análise documental da legislação vigente e à regulamentação da indústria 
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mineradora, indicando a responsabilidade ambiental, no caso de desastres e à relevância do 

planejamento na redução de riscos ambientais e seus possíveis impactos. 

METODOLOGIA 

As pesquisas baseadas em metodologia qualitativa são configuradas pela busca da 

compreensão de determinado fenômeno: onde este ocorre bem como quais são as características deste 

objeto de estudo. Dentre seus procedimentos, cita-se a realização de entrevistas e questionários, 

grupos focais, observação além da análise documental de fontes primárias ou secundárias (KRIPKA 

et al., 2015).  

Dessa forma, o estudo aqui proposto recorreu à análise qualitativa bibliográfica como opção 

metodológica. Nessa perspectiva, foram verificados textos provindos de artigos científicos, laudos e 

pareceres técnicos de órgãos fiscalizadores e instituições de pesquisa, jornais e revistas publicados 

além disso realizou-se o acompanhamento dos desdobramentos referentes às medidas legais 

imputadas à empresa. 

RESULTADOS 

Na ocasião do rompimento da barragem do Fundão, pertencente ao Complexo de Germano, 

formado por outras duas barragens (de Germano e de Santarém), administrada pela empresa Samarco, 

joint-venture da BHP Billiton e da Vale, ocorrido em 05 de novembro de 2015, de um total de 50 

milhões de m³ de rejeitos de mineração de ferro, cerca de 34 milhões de m³ foram extravasados ao 

meio ambiente de maneira imediata. O evento é classificado pela Defesa Civil como de muito grande 

porte, visto que os efeitos adversos foram tão expressivos que se fez necessária ajuda das diversas 

escalas governamentais (municipal, estadual e federal) e até internacional (BRASIL, 2015). Convém 

ressaltar que a barragem, era estruturada pelo método à montante: àquele implantado quando se busca 

menores custos e mais rapidez na construção e, consequentemente, é menos seguro. 

De acordo com o Laudo Técnico Preliminar, a lama de rejeitos, apesar de ser considerada como 

‘não perigosa’ (NBR 10.004), impactou diretamente cerca de 663,2 km de corpos hídricos. O trajeto 

dos rejeitos atingiu a Barragem de Santarém, percorrendo o Rio Doce e seus afluentes até a sua foz 

em Linhares (Oceano Atlântico), no Espírito Santo. Além disso, ocasionou a destruição do subdistrito 

de Bento Rodrigues e alcançou Barra Longa, entre outras áreas.  

Os impactos ainda podem ser divididos em impactos às áreas de preservação permanente, à 

ictiofauna, à fauna, socioeconômicos e à qualidade hídrica (BRASIL, 2015). São atribuídas diversas 

causas para a ocorrência do desastre. Dentre as linhas de investigação sobre a perda de estabilidade 

da construção, cita-se: bloqueio ou obstrução do sistema de drenagem, interditando o funcionamento 

quanto à infiltrações e erosões, ocorrência de princípio de ruptura bem como expansão anual, na 

velocidade e no progresso de deposição de rejeitos (FREITAS et al., 2016).  

Conforme a Constituição, Art. 225, § 3º: “as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 

ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos causados” (BRASIL, 1998). Assim, após o 

evento, estabeleceu-se ações nas diferentes esferas a favor da reparação, compensação e remediação 

dos impactos. Duarte (2015), propõe aspectos da responsabilidade civil, administrativa e ambiental 

no contexto do desastre de Mariana conforme à analogia das legislações. Quanto as esferas civil e 

ambiental, destaca a responsabilidade dos envolvidos, conforme a Lei nº 6.938/81, Art. 14, § 1º:  

“Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, 

independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio 

ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos 

Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos 

causados ao meio ambiente.” (BRASIL, 1981) 

Quanto à responsabilidade administrativa determina o pagamento de multa prevista conforme 

o Decreto nº 6.514 de 22 de junho de 2008: 
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“Art. 61. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar 

em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição 

significativa da biodiversidade: Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 50.000.000,00 

(cinqüenta milhões de reais).” (BRASIL, 2008) 

No que se refere à responsabilidade penal, Duarte (2015), apresenta que ações penais podem 

ser realizadas em decorrência da magnitude do desastre e ressalta que é importante caracterizar o 

evento como um crime ambiental. Fica definido que é crime, na Lei nº 9.605/98: 

“Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar 

em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição 

significativa da flora. (...) Art. 55. Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais 

sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a 

obtida: Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas 

incorre quem deixa de recuperar a área pesquisada ou explorada, nos termos da autorização, 

permissão, licença, concessão ou determinação do órgão competente.” (BRASIL, 1998) 

Para além das diferentes esferas legais que envolvem o evento, foram e são necessárias medidas 

de curto, médio e longo prazos para promoção da justiça socioambiental. Assim, convém ressaltar a 

realização de acordo feito pela Justiça do Trabalho de Minas Gerais e a Samarco, em outubro de 2019, 

decretando o pagamento de multa de R$ 40 milhões de reais às coletividades impactadas pelo 

rompimento da barragem bem como afirmando a responsabilidade da empresa de estabelecer 

programas de recuperação das áreas degradadas e de apoio aos atingidos (BRASIL, 2019).  

Como medida de reparação, à longo prazo, dos impactos causados pelo desastre, prevista pelo 

Termo de Transação e Ajustamento de Conduta, foi criada a Fundação Renova com o intuito de 

promover estudos e programas de cunho socioambiental; a organização é guiada por 42 programas 

que tem como área de atuação o rio Doce e seus afluentes, ao longo de 670 km, e é formada por cerca 

de 7 mil colaboradores internos e externos (FUNDAÇÃO RENOVA, 2020). 

É importante pontuar que as ações contra a Samarco permanecem sendo prorrogadas na Justiça 

brasileira. O ciclo se mantém com a entrada de recursos na Justiça pela empresa, que tem negado a 

pagar multas aplicadas pelo IBAMA e por outros órgãos governamentais. O IBAMA aponta que a 

Samarco não havia quitado, em janeiro de 2019, nenhuma das multas aplicadas pelo órgão, que se 

somam em R$ 350,7 milhões de reais (COUTINHO, 2019). Em agosto, foi indeferido o pedido da 

Samarco de suspensão das multas realizadas pelo IBAMA, mantendo o caráter legal das cobranças 

realizadas. Na situação, a empresa teria alegado que o órgão responsável pela cobrança das 

penalidades seria a Secretaria do Estado de Meio Ambiente de Minas Gerais (RONAN, 2019). 

No contexto jurídico, reformas estão sendo realizadas nas legislações regulamentadoras dessas 

estruturas, através aprovação da Resolução nº 32 de maio de 2020 que altera a Portaria nº 70.389 de 

2017 (BRASIL, 2020a) e, da Lei nº 14.066 de setembro de 2020 que modifica a Lei nº 12.334/10, 

referente a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), a Lei nº 7.797/89, que cria o Fundo 

Nacional do Meio Ambiente (FNMA), a Lei nº 9.433/97, que institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, e o Decreto-Lei nº 227, de fevereiro de 1967 (Código de Mineração) (BRASIL, 2020b). 

CONCLUSÕES 

O presente trabalho buscou sintetizar impactos socioambientais decorrentes do desastre de 

Mariana, abordando o aspecto jurídico relacionado à vigente legislação ambiental. Conforme 

apresentado, entende-se que a justiça, só será alcançada, caso os envolvidos responsabilizem-se, 

assumindo o papel na deflagração do desastre: através do pagamento das multas e da realização dos 

programas e demais determinações governamentais.  

Além disso, cabe repensar a forma de apropriação do meio ambiente e dos recursos naturais, 

utilizando-se métodos seguros na construção de barragens, por exemplo, com o intuito de minimizar 

o risco de rompimento dessas estruturas. 
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