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Palavras iniciais

Este livro foi organizado a partir de estudos e pesquisas de 
autores de diversas partes do Brasil, entre eles professores 

e pesquisadores de várias áreas de conhecimento, membros do Mi-
nistério Público, historiadores, jornalistas, economistas, médicos, 
farmacêuticos, juristas, entre outros profissionais. Trata-se de uma 
obra interdisciplinar cuja abordagem busca conhecer, analisar e 
dimensionar, sob vários ângulos, o desastre da Barragem da Mina 
do Córrego do Feijão, de propriedade da Vale S.A., localizada no 
município de Brumadinho, Minas Gerais. 

Tal desastre aconteceu no dia 25 de janeiro de 2019 e matou 
270 pessoas e mais de uma dezena ainda estão desaparecidas. 
Considerado o maior desastre ambiental do Brasil, as suas con-
sequências são imensuráveis do ponto de vista social, humano 
e ambiental. A tragédia, além das mortes e destruição de vasta 
área ambiental, contaminou rios e mudou por completo várias 
paisagens da localidade. A barragem, construída na modalidade 
alteamento a montante, para contenção de rejeitos do ferro, ar-
mazenava 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos e possuía 86 
metros de altura. 

A motivação para a organização desta obra deu-se a partir 
do momento que pesquisadores do Programa de Pós-graduação 
em Desenvolvimento Local do Centro Universitário Augusto 
Motta (PPGDL-UNISUAM) – mestrado e doutorado –, ensejados 
pelos debates da disciplina Justiça e Sustentabilidade, ministrada 
pela professora doutora Maria Geralda de Miranda e pelo pro-
fessor Reis Friede, foram a Brumadinho e aos povoados direta-
mente atingidos pela tragédia (Córrego do Feijão e Parque das 
Cachoeiras), em visita técnica, para verificar as consequências de 
tal acontecimento trágico na vida da população das áreas direta-
mente atingidas.

 A chegada foi no dia 1º de novembro de 2019, data em 
que se celebra o dia dos mortos. Na entrada da cidade os pes-
quisadores encontraram várias mães e parentes das vítimas com 
velas e fotos de seus entes queridos, caminhando em direção 
ao monumento, com o nome Brumadinho, onde as fotos foram  



penduradas em um varal de barbante. Era Dia de Finados e as 
famílias se mobilizaram para rezar e protestar.

Aquelas cenas da chegada e todas as outras observadas e 
sentidas nas visitas aos locais mais atingidos pela tragédia (o dis-
trito de Córrego do Feijão e Parque das Cachoeiras) marcaram 
indelevelmente os pesquisadores da UNISUAM, e deram-lhes a 
certeza de que a Vale S/A só se voltou apenas para o aspecto 
econômico (o lucro) e negligenciou dois aspectos fundamentais 
da sustentabilidade: o social e o ambiental. Deram também a 
certeza de que desastres como esse e como o do SAMARCO, 
em 2015 – que destruiu o povoado de Bento Rodrigues e po-
luiu o Rio Doce –, não podem voltar a acontecer, porque não há 
indenização no mundo que devolva a vida às pessoas e o meio 
ambiente sem poluição e destruição.

A observação nos locais afetados diretamente pela tragédia 
e a visita à Estação de Tratamento de Águas Fluviais (ETAF) Ira-
cema, que canalizou o riacho Córrego do Feijão, mostrou mais 
claramente a dimensão do desastre para o meio ambiente. Todo 
o leito do riacho foi canalizado para dentro da estação, que foi 
implantada com o objetivo de tratar os efluentes de suas águas e 
devolvê-las, por meio do Córrego Casa Branca, ao Rio Paraope-
ba. Na verdade, o leito do riacho foi totalmente desviado e as 
propriedades margeadas pelo seu curso estão sem água para o 
gado e para as plantações. O Rio Paraopeba tem uma importân-
cia grande na região, assim como seus afluentes, e o Córrego 
do Feijão é um deles. Antes da estação de tratamento todos os 
rejeitos da barragem foram parar no Paraopeba. 

Professora doutora Maria Geralda de Miranda.



Apresentação

O livro DOSSIÊ BRUMADINHO: impactos do pior desastre hu-
mano e ambiental do Brasil traz 18 capítulos com estudos e 

pesquisas de diversos pesquisadores de várias partes do Brasil.
O capítulo 1 – “Rompimento da barragem de rejeitos de Bru-

madinho em 2019: possíveis causas e impactos do pior desastre hu-
mano e ambiental no Brasil” – traduz uma amostragem da reper-
cussão nos meios científicos da tragédia de Brumadinho a partir da 
análise bibliométrica de publicações nacionais e estrangeiras. 

Os capítulos seguintes estão organizados em cinco eixos, 
nos quais se inserem os trabalhos com reflexões acerca de ques-
tões econômicas relacionadas à mineração, suas implicações no 
Produto Interno Bruto (PIB) nacional e a dependência dos muni-
cípios das mineradoras. No primeiro eixo se inserem os Capítu-
los 2 e 3, denominados “Atividades minerárias no Brasil: depen-
dência econômica e insustentabilidade ambiental” e “Desenvol-
vimento econômico e sociedade de risco: questões para pensar a 
tragédia de Brumadinho, história da mineração e aspectos eco-
nômicos”, respectivamente. 

No segundo eixo se inserem os trabalhos voltados para as 
questões sociojurídicas relacionadas ao desastre, a atuação do 
Ministério Público e ações movidas contra a Vale S.A. Nesse gru-
po de textos se inserem os seguintes estudos: Capítulo 4, “Defi-
ciências nas leis sobre barragens, desastres ambientais em Ma-
riana e Brumadinho e novas frentes de atuação do Ministério 
Público Brasileiro”; Capítulo 5, “Os desastres do Rio Doce e de 
Brumadinho: uma perspectiva de processo ambiental a partir 
da experiência prática”; Capítulo 6, “História da mineração, as-
pectos econômicos e marcos legais”; e Capítulo 7, “Os riscos da 
mineração da Vale S.A.: dor e a falta de perspectivas dos sobre-
viventes da tragédia de Brumadinho”. 

O terceiro eixo de estudos aborda problemas relacionados 
ao Rio Paraopeba, com ênfase no Comitê da Bacia do Paraopeba 
e análise de dados da Agência Nacional das Águas (ANA), Insti-
tuto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) e Serviço Geológico 
do Brasil (CPRM). Em tal eixo estão os trabalhos: Capítulo 8, 



“Impactos socioambientais do desastre de Brumadinho na Bacia 
do Paraopeba: aspectos hidrológicos, sedimentométricos e geo-
químicos”; Capítulo 9, “Os impactos do desastre de Brumadinho 
para o Rio Paraopeba”; e Capítulo 10, “Impactos dos rejeitos na 
qualidade da água e seus efeitos na saúde do ecossistema: uma 
revisão do desastre de Brumadinho, MG, Brasil e capítulo 11“Vi-
sita técnica a Brumadinho após desastre da Barragem da Mina 
Córrego do Feijão: relato de experiência”. 

No quarto eixo se inserem trabalhos que refletem sobre o im-
pacto do desastre no turismo de Brumadinho, atividade que é o 
segundo maior motor da economia da região e, também, estudos 
sobre o Museu de Inhotim e todo o aporte de capital cultural, artís-
tico e ambiental que esse museu fornece à região, afetada profun-
damente pelo desastre. Os trabalhos são os seguintes: Capítulo 12, 
“A atividade turística de Brumadinho e a tragédia da Barragem da 
Vale S.A.”; Capítulo 13, “O Museu Inhotim na ótica do desastre de 
Brumadinho”; e, fechando, Capítulo 14, “Brumadinho, uma tragé-
dia anunciada: educação patrimonial, memórias e histórias”. 

O quinto eixo traz estudos relacionados à saúde, sobretudo 
mental, da população de Brumadinho, principalmente dos ha-
bitantes das áreas diretamente atingidas – Córrego do Feijão e 
Parque das Cachoeiras –, e também trabalhos que refletem sobre 
a mudança da paisagem e da realidade das pessoas da localida-
de, a saber: Capítulo 15, “Saúde da população de Brumadinho 
após o desastre da Barragem IV da Mina Córrego do Feijão”; 
Capítulo 16, “O rompimento da Barragem da Mina do Córrego 
do Feijão em Brumadinho”; e Capítulo 17, “Território e tragédia: 
reflexões acerca do desastre da Vale S.A. em Brumadinho”. 

Fechando o volume, o trabalho intitulado “Território e res-
ponsabilidade social de grandes empresas poluidoras: estudo 
de casos”, Capítulo 18, reflete, como o nome já diz, sobre a res-
ponsabilidade social de empresas poluidoras como a Vale S.A. 
e o grupo ORSA da área de papel e celulose. 

Esperamos contribuir com as reflexões, debates, projetos de 
pesquisa e estudos voltados para o meio ambiente e para o desen-
volvimento sustentável. 

Os organizadores.
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caPítuLO 1

Rompimento da barragem de rejeitos  
de Brumadinho em 2019: possíveis causas  

e impactos do pior desastre humano  
e ambiental no Brasil

Arlinda Cantero Dorsa 
Antonio Carlos Cantero Dorsa

Debora Fittipaldi Gonçalves 
Michel Constantino de Oliveira

Introdução

Há exatamente dois anos, no dia 25 de janeiro de 2019, 
ocorreu o rompimento da barragem da empresa Vale 

S.A. na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais. Figurando 
como um dos maiores desastres ambientais no mundo envolvendo 
minerações, junto ao outro desastre ocorrido em novembro de 
2015 em Mariana. Há entre os dois locais uma relação estabele-
cida em torno de consequências trazidas após a tragédia, eviden-
ciando a lógica da impunidade existente em nosso país, frente aos 
responsáveis, naturalizando-se a extinção de direitos daqueles que 
sofreram na pele toda essa tragédia. Nesse contexto, este artigo 
pretende evidenciar as temáticas evidenciadas nos artigos publi-
cados em revistas cientificas no período pós-tragédia (2019-2020).

Objetiva, assim, demonstrar, a partir da análise bibliométri-
ca dos artigos publicados em revistas internacionais, a tragédia 
ocorrida em Brumadinho e considerada um dos piores desastres 
em termos dos custos humanos, sociais, ambientais e econômicos. 

No entanto, a ciência pode e deve responder às necessi-
dades concretas sociais e aos desafios globais por meio da con-
tribuição de informações e conhecimentos sobre os impactos e 
danos decorrentes desse rompimento. Cabe à ciência a análise, o 
monitoramento relacionado às alterações ocorridas para orien-
tações posteriores nas tomadas de decisão nas diversas ações e 
políticas de reparação às populações atingidas. 
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A metodologia utilizada ocorreu a partir de uma pes-
quisa com abordagem quantitativa e análise textual, de cunho  
bibliográfico, e de uma revisão teórica na busca de dados na Web 
of Science a partir da seguinte filtragem: uso do descritor Bru-
madinho no resumo (AB=Brumadinho), com filtro para os anos 
de 2019 e 2020, todas as línguas e apenas artigos científicos.

Resultados obtidos 

Do mapeamento geral

De acordo com o mapeamento geral, 30 artigos foram pu-
blicados relacionados à literatura do desastre de Brumadinho 
(MG). O número de revistas diferentes com os artigos publicados 
foi de 23 periódicos. Identificamos 128 autores distintos no total, 
com uma média de 4,27 autores por documento, dos quais ape-
nas dois artigos de autoria única. 

As publicações analisadas apresentaram por documento 
uma média de 2,1 citações, 4,27 autores e 4,63 coautores e um 
índice de colaboração de 4,5 por documento. 

De acordo com os dados, foram detectadas 114 palavras-
chave do autor (DE) e 76 Palavras-chave Plus (ID) e a Figura 1 
apresenta as 10 mais frequentes dos dois tipos analisados. As 
três palavras-chave do conjunto “DE”, mais frequentes, foram: 
Brumadinho em seis publicações, mining (mineração) em três, e 
Remote sensing (sensoriamento remoto) em três artigos. 

 Em relação às Palavras-chave Plus, ou seja, do conjunto “ID”, 
que são exclusivas do banco de dados Web of Science (Figura 
1), quatro palavras foram utilizadas em dois artigos: heavy-metals 
(metais pesados), impacts (impactos), surface deformation (defor-
mação da superfície) e water (água); as Figuras 2a e 2b apresen-
tam os termos mais relevantes e a Figura 3, a nuvem das palavras 
demonstra aquelas mais frequentes nos artigos. 
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 Figura 1– Principais informações do banco de dados.

Revistas 23

Documentos 30

Média em anos da publicação 1,38

Média de citações por documentos 2,1

Referências 1053

Palavras-chave Plus (ID) 76

Palavras-chave do Autor (DE) 114

Autores 128

Autores de autoria única 2

Autores de múltipla autoria 126

Documentos de autoria única 2

Documentos por autor 0,234

Autores por documento 4,27

Coautores por documentos 4,63

Índice de colaboração 4,5
 

Figuras 2a e 2b – Termos mais relevantes.
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Fonte: elaboração autoral. 

Figura 3 – Nuvem das palavras mais frequentes nos artigos.

 
Fonte: elaboração autoral. 
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Elaboração do mapa temático 

A elaboração do mapeamento temático na Figura 4, de acor-
do com Caust e Vecco (2017) e Della Corte et al. (2019), objetiva 
visualizar quatro diferentes tipologias de temas de pesquisa; ex-
ploramos o Abstract (resumo), onde o quadrante superior direi-
to mostra os temas motores e são caracterizados pela alta centra-
lidade e densidade, e, dentre esses temas mais desenvolvidos na 
literatura, a palavra dam (barragem) foi o destaque.

No quadrante inferior direito, os temas básicos, “Brumadi-
nho”. No quadrante inferior esquerdo, temas emergentes – disas-
ters (desastre) – e no quadrante superior esquerdo são os temas 
muito especializados, os temas gerais. Os resultados comprovam 
nosso objetivo e escolha por análise transversal e interdisciplinar 
para esse tema complexo de proporções mundiais.

Figura 4 – Mapa Temático.

Fonte: elaboração autoral. 
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Os periódicos mais utilizados e o fator de impacto 

As Figuras 5a e 5b apresentam os periódicos mais utilizados 
nas publicações e seu fator de impacto, e mostram a Science of 
the Environment com três publicações e fator impacto (IF) de 2.0, 
e cinco periódicos com duas publicações cada: Environmental 
Monitoring and Assessment com (IF) de 1.0; Extractive Industries and 
Society-Na International com (IF) de 1.0; Remote Sensing, com (IF) 
de 1.0; Resources Policy com (IF) de 2.0; e Revista Agroambiental, 
sem resultado de fator de impacto. 

 Figuras 5a e 5b – Os periódicos mais utilizados nas publicações. 

 

Fonte: elaboração autoral.  
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Os países com maior número de publicações 

Selecionamos e ranqueamos os oito principais países pelo 
número total de publicações na Figura 6. Os resultados estão de 
acordo com a ideia dos autores, que mostra o Brasil com domínio 
absoluto das publicações com 22 artigos, sendo apenas um com 
colaboração de autores externos. Em seguida, a Austrália, com 
dois artigos publicados e todos eles com colaboração externa.

Figura 6 – Produção científica por países.

Fonte: elaboração autoral. 

Do mapeamento e temáticas obtidas 

Na pesquisa realizada, selecionamos a contribuição dos dez 
artigos mais citados e os artigos mais citados e escritos em inglês, 
com tradução nossa, conforme Quadro 1 abaixo:
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 Título Autoria Revista científica 

1. Rompimento da barragem de 
rejeitos de Brumadinho em 2019: 
possíveis causas e impactos do 
pior desastre humano e ambien-
tal no Brasil.

Rotta, LHS; Alcantara, E;  
Park, E; Negri, RG; Lin,  
YN; Bernardo, N; 
Mendes, TSG; Souza, CR

INTERNATIONAL 
JOURNAL OF 
APPLIED EARTH 
OBSERVATION AND 
GEOINFORMATION

2. Por que tantas barragens de 
rejeitos falharam nos últimos 
anos?

Armstrong, M; Petter, R;  
Petter, C

RESOURCES POLICY

3. Levantamento GPR em Área 
de Mineração de Ferro após o 
Rompimento da Barragem de 
Rejeitos I da Mina Córrego do 
Feijão em Brumadinho-MG, 
Brasil.

Porsani, JL; de Jesus, FAN;  
Stangari, MC

REMOTE SENSING

4. Graves impactos do rompimen-
to da barragem de Brumadinho 
(Minas Gerais, Brasil) na qualida-
de da água do rio Paraopeba.

Thompson, F; de Oliveira, 
BC; Cordeiro, MC; Masi, 
BP; Rangel, TP; Paz, P; 
Freitas, T; Lopes, G; Silva, 
BS; Cabral, AS; Soares, M; 
Lacerda, D; Vergilio, CD; 
Lopes-Ferreira, M; Lima, 
C; Thompson, C; de Rezen-
de, CE

SCIENCE OF 
THE TOTAL 
ENVIRONMENT

5. Concentrações de metais e 
efeitos biológicos de um dos 
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Com relação às temáticas analisadas, os artigos apontam as 
seguintes abordagens:  

O artigo 1 – “Rompimento da barragem de rejeitos de 
Brumadinho em 2019: possíveis causas e impactos do pior de-
sastre humano e ambiental no Brasil” – apresenta um contexto 
da tragédia ocorrida e reitera de forma clara e objetiva a falha 
ocorrida, assim como a ausência de uma investigação sistemática 
sobre a causa e o efeito da falha. O artigo apresenta um estudo 
aprofundado do índice de umidade do solo por meio de satéli-
tes e imagens multiespectrais de alta resolução como forma de 
avaliar as causas diretas do desastre ocorrido. Por fim, evidencia 
a importância do Rio Paraopeba como um importante afluente 
do Rio São Francisco, o segundo maior rio do Brasil a atingir 
o Oceano Atlântico, prevendo as repercussões ambientais dessa 
infiltração tóxica

O artigo 2, tendo por título “Por que tantas barragens de 
rejeitos falharam nos últimos anos?”, reforça em seu questiona-
mento o número de falhas ocorridas em barragens nos últimos 
20 anos. Analisa os quatro rompimentos recentes de barragens 
de rejeitos em países com forte tradição de mineração: Los Frai-
les, na Espanha; Mt Polley, no Canadá; Samarco e Brumadinho, 
no Brasil. Evidenciam dentre as causas das falhas o aumento da 
produção e a consequente medida de corte de custos visando ao 
aumento dos bônus anuais, provocando com isso o número de 
acidentes graves. Reforça que os riscos são agravados pela ausên-
cia de pessoal experiente, devido à natureza cíclica do setor e à 
aposentadoria da geração baby-boomer.

Com relação ao artigo 3 – “Levantamento GPR em Área de 
Mineração de Ferro após o Rompimento da Barragem de Rejei-
tos I da Mina Córrego do Feijão em Brumadinho-MG, Brasil” –, 
o texto apresenta os resultados pioneiros do esforço de pesquisa-
dores do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosfé-
ricas da Universidade de São Paulo (IAG/USP) em uma investi-
gação geofísica, no uso de radar de penetração no solo para fins 
humanitários na orientação do resgate de vítimas na tragédia 
de Brumadinho. Esse desabamento provocou não só o derrama-
mento de cerca de 11,7 milhões de metros cúbicos de lama de 
mineração, enterrando corpos, equipamentos, edifícios, ônibus 
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e automóveis como também percorreu mais de 300 quilômetros 
ao longo do Rio Paraopeba. Os resultados obtidos indicaram a 
detecção de estruturas do subsolo, como concentrações de miné-
rio de ferro e acúmulos de ferro e acúmulos de areia do filtro da 
barragem. Serviram também para eliminar as áreas estudadas 
de futuras escavações, redirecionando as equipes de resgate e 
otimizando o processo de busca.

O artigo 4 – “Graves impactos do rompimento da barragem 
de Brumadinho (Minas Gerais, Brasil) na qualidade da água do Rio 
Paraopeba” – apresenta análises biogeoquímicas, microbiológicas e 
ecotoxicológicas em 464km do rio Paraopeba na semana seguinte 
ao desastre (1º de fevereiro de 2019) e quatro meses depois (27-29 
de maio de 2019). Dentre os resultados obtidos, foi observado um 
aumento de até 60 vezes nas unidades formadoras de colônias mi-
crobianas tolerantes ao ferro. O estudo sugere que programas de 
monitoramento independentes são necessários para quantificar a 
extensão dos impactos potenciais causados   pelo uso antrópico do 
rio e para promover a recuperação da área impactada.

O artigo 5 – “Concentrações de metais e efeitos biológicos 
de um dos maiores desastres de mineração do mundo (Bruma-
dinho, Minas Gerais, Brasil)” – objetivou a avaliação das concen-
trações de múltiplos elementos e os efeitos biológicos nas águas e 
sedimentos do Rio Paraopeba após o rompimento da barragem 
de Brumadinho. As diferenças nas concentrações de metais na 
água e nos sedimentos entre os lados a montante e a jusante da 
barragem ilustram o efeito dos rejeitos no Rio Paraopeba, e os 
testes toxicológicos demonstraram que a água e os sedimentos 
eram tóxicos para diferentes níveis tróficos. O artigo evidencia a 
necessidade de monitoramento de longo prazo na área afetada.

O artigo 6 – “Avaliação de risco para barragens de rejeitos 
em Brumadinho, no Brasil, usando abordagem de série tempo-
ral InSAR” – apresenta uma nova abordagem de série tempo-
ral Synthetic Aperture Radar Interferometry (InSAR), proposta 
para derivar mapas de deslocamento do solo para uso no moni-
toramento de segurança de barragens. Os resultados mostram 
que o método Simulated Annealing (SA) normalmente tem uma 
estimativa mais precisa quando comparado ao método Quasi-
Newton (QN), apesar de seu maior tempo de processamento.
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O artigo 7 – “Mapeamento de enchentes usando imagens 
de sensoriamento remoto e técnicas de inteligência artificial: um 
estudo de caso em Brumadinho, Brasil” – apresenta um estudo 
sobre o sensoriamento remoto utilizado para mapeamento e cál-
culo das dimensões da inundação. Imagens pré e pós-inundação 
do Landsat-8 e Sentinel-2 foram empregadas para conceber uma 
classificação baseada em pixels usando duas técnicas de Inteli-
gência Artificial (IA): rede neural artificial (RNA) e máquina de 
vetor de suporte (SVM). A área de inundação foi determinada 
com sucesso usando os dois classificadores. O mapa de danos 
pós-inundação resultante deve ser benéfico para mitigar os da-
nos de um evento futuro de inundação.

Com relação ao artigo 8 – “Estratégias corporativas incor-
poradas e poder: o caso da Vale S.A. em Itabira, Brasil” –, os au-
tores aplicaram a estrutura da Rede de Produção Global, assim 
como a noção de estratégia corporativa com foco na mineração, 
buscando avaliar a capacidade da Vale S.A. na influência das 
decisões políticas. A partir da análise de documentos e trabalho 
de campo em Itabira (MG). Os resultados aplicaram este quadro 
de análise para vincular as conclusões do caso ocorrido em Bru-
madinho e apontaram que as relações envolvendo corporações, 
instituições e movimentos sociais enquadram-se em condições 
de imersão, capacidades de poder e captura contínua de valor, a 
partir de um discurso estabelecido sobre desenvolvimento. 

O artigo 9 – “Contabilização de falhas em barragens de re-
jeitos na avaliação de projetos de mineração” – apresenta um 
quadro de opções reais para avaliar projetos de mineração en-
volvendo barragens de rejeitos e seus riscos associados. Duas op-
ções são consideradas além das medidas de segurança usuais: 
manutenção reforçada de barragens e adaptação de um proces-
so de tratamento que reduz o volume de rejeitos não consoli-
dados. A pesquisa realizada fornece aos tomadores de decisão 
seniores ferramentas para avaliar diferentes opções em relação à  
segurança de barragens de rejeitos do ponto de vista financeiro 
e fornece evidências financeiras em favor de processos de trata-
mento mais seguros para resíduos de mineração.

Finalmente, o artigo 10 – “A qualidade ambiental de se-
dimentos de rios próximos a áreas de prospecção de rochas  
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semipreciosas” – reforça inicialmente que as áreas de exploração 
mineral são reconhecidas por afetar negativamente a qualidade 
ambiental do local, e que as contaminações recentes nas cidades 
de Brumadinho, Mariana, Santo Antônio do Grama (Minas Ge-
rais) e Barcarena (Pará) apontam para a gravidade do problema 
no Brasil. Evidencia, no entanto, que os estudos sobre a influên-
cia dos rejeitos de mineração da extração de rochas semiprecio-
sas na qualidade dos sedimentos dos sistemas hídricos são raros. 
Nesse contexto, avaliou a influência das atividades de mineração 
(ametista, quartzo, ágata, calcita e gesso) na qualidade dos sedi-
mentos do Rio de Várzea, Sul do Brasil, maior região de extração 
de rocha ametista do mundo. A análise estatística com o uso 
de ANOVA, teste de Tukey e análise de componentes principais 
revelou diferenças significativas nas concentrações das espécies 
químicas dos sedimentos na saída da zona de mineração em re-
lação às demais áreas de estudo.

Considerações finais 
No Brasil existem cerca de 769 barragens de mineração, e 

as duas que provocaram um dos maiores desastres ambientais 
no mundo – Samarco e Brumadinho – eram consideradas de 
menor risco. A partir dessa realidade e da análise dos trabalhos 
científicos publicados sobre o desastre ambiental ocorrido em 
Brumadinho, reflexões emergem como substanciais para um en-
tendimento do ocorrido. 

Os desastres, com certeza propiciam a instauração de novos 
contextos, muitas vezes desconhecidos, assim como um tempo 
permeado pela perda irreparável de seres humanos aliado a um 
sentimento de dúvida e de incertezas frente ao momento pre-
sente e medo em relação ao futuro. Com relação a Brumadinho, 
algumas questões se voltam às seguintes interrogações: i) o que 
e como recuperar ecossistemas, habitats, habitantes atingidos 
pelo desastre ambiental; ii) que planos de emergências existiam 
e eram cumpridos; iii) quais foram as principais mudanças ao 
longo da história da barragem?

Algumas respostas precisam ser reavaliadas como forma 
de minimizar o ocorrido e prevenir novas ocorrências, dentre 
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elas a criação de mecanismos que evitem que esse tipo de tra-
gédia venha a se repetir. Outro assunto importante relacionado 
a questões levantadas volta-se à responsabilização da Vale S.A. 
na reparação das perdas e danos, lembrando, outrossim, que a 
solução exige construção coletiva e não feita por um único ator 
ou instituição. 

Os artigos publicados deixam claro que o rompimento da 
barragem foi um causador potencial de fatalidades humanas 
além de ambientais a partir do momento que rompeu a barra-
gem, contaminou e assoreou rios e córregos, provocando a seca 
das nascentes e degradando a flora e fauna.

Resta à academia uma atenção especial aos projetos de pre-
venção de desastres ambientais de forma integrada e interdisci-
plinar, focando principalmente em dois assuntos importantes, 
recuperação e restauração, buscando apoio de órgãos ambien-
tais, do Ministério Público, para poder ser um porta-voz de co-
branças efetivas das empresas nesse processo preventivo e restau-
rativo do ecossistema e do respeito às vidas humanas. 

Com relação às empresas mineradoras, impõe-se uma mu-
dança de mentalidade relacionada aos modelos que utilizam, 
tanto informacionais, comunicacionais e de gestão, aliados ao 
desenvolvimento com responsabilidade e diálogo social e princi-
palmente com valores éticos. 
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Introdução 

O presente capítulo tem como foco discutir questões eco-
nômicas inerentes à indústria da mineração, sobretudo 

no que tange aos recursos vinculados às localidades municipais. 
A preocupação fundamental é com a economia dos municípios 
em que as minas são instaladas, uma vez que estes não parecem 
prescindir de outras cadeias produtivas para a sua própria sobre-
vivência. Os desastres da Samarco, em 2015 e de Brumadinho, 
em 2019, despertaram a atenção sobre a dependência econômica 
das municipalidades nas quais as mineradoras estão instaladas. 

Para a realização deste estudo, buscaram-se informações so-
bre a economia da mineração em órgãos públicos, fiscais e regu-
ladores. Analisaram-se os dados a partir de uma prévia seleção 
das informações obtidas a respeito da economia de Brumadinho 
antes do desastre de janeiro de 2019. Também foram considera-
dos textos sobre a economia primária (neoextrativismo) no Bra-
sil, analisando o impacto desse tipo de economia e sua relação 
com os conceitos de sociedade de risco. Além da coleta de dados 
sobre a economia atual de Brumadinho, de fevereiro de 2019 até 
os dias de hoje, por meios bibliográficos, também realizaram-
se visitas in loco em tal município e nas comunidades Córrego 
do Feijão e Parque da Cachoeira, tornando possível uma análise 
com a contraposição dos dados obtidos. 

1 Este artigo, inicialmente publicado no livro Qual o caminho do Brasil? Instituições, 
cultura e política no século XXI, organizado pela professora doutora Maria Alice 
Costa (Editora Appris, Curitiba), foi atualizado e acrescido de reflexões.


