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RESPONSABILIDADE CIVIL E AMBIENTAL EM ROMPIMENTO DE 

BARRAGEM DE REJEITOS COM ENFOQUE NA CIDADE DE CORUMBÁ-MS 

 

 CIVIL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY IN BREACH OF TAILING DAM WITH 

FOCUS ON THE CITY OF CORUMBÁ-MS 

 

                                                                                                                 Katia Rodrigues Costa.  

 

 

RESUMO: O trabalho em tela, visa proporcionar ao leitor, um montante de conteúdos 

acerca do que é, de como é e como é tratada a questão de responsabilidade de pessoas jurídicas 

que possuem barragens de rejeitos em suas instalações industriais. Com o fito de abordar 

temáticas sobre o assunto e demonstrar como a responsabilidade é aplicada no âmbito civil e 

ambiental de áreas afetadas em um desastre de rompimento de barragens de rejeitos. O intuito 

deste trabalho é demonstrar de forma clara e coesa, como o ordenamento jurídico brasileiro 

lidou em outros episódios em desastres naturais causados pela ação humana, e como ocorreu a 

responsabilização civil e ambiental em cada desastre.  

 

Palavras-chave: Barragens. Rompimento. Responsabilização. Ecossistema.  

 

ABSTRACT: The work on screen aims to provide the reader with a lot of content 

about what it is, how it is and how the issue of liability of legal entities that have tailings dams 

in their industrial facilities is dealt with. In order to address issues on the subject and 

demonstrate how responsibility is applied in the civil and environmental spheres of affected 

areas in a tailings dam failure disaster. The purpose of this work is to demonstrate, in a clear 

and cohesive way, how the Brazilian legal system dealt in other episodes in natural disasters 

caused by human action, and how civil and environmental liability occurred in each disaster.  
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01 - INTRODUÇÃO  

 

O trabalho em tela, visa proporcionar ao leitor, um montante de conteúdos acerca do 

que é, de como é e como é tratada a questão de responsabilidade de pessoas jurídicas que 

possuem barragens de rejeitos em suas instalações industriais. Com o fito de abordar 

temáticas sobre o assunto e demonstrar como a responsabilidade é aplicada no âmbito civil 

e ambiental de áreas afetadas em um desastre de rompimento de barragens de rejeitos de 

mineradoras.  

Inicialmente, as barragens são utilizadas como depósito de rejeitos. Rejeito é todo o 

material descartado no processo de beneficiamento do minério de ferro, a fim de colocá-lo 

à disposição do mercado. Existem várias formas de organização e manuseio das barragens 

e será tratada futuramente.  

A empresa Vale S/A em todo o Brasil possui, aproximadamente, 143 (cento e 

quarenta e três) barragens em suas instalações funcionando com licença ambiental. 

Infelizmente têm exemplos de desastres, ocorridos nas cidades de Mariana-MG no distrito 

de Bento Rodrigues e em Brumadinho-MG, respectivamente nos anos de 2015 e 2019, 

causando mortes, danos materiais e danos ambientais irreparáveis ao ecossistema.  

As duas tragédias estimam aproximadamente 300 (trezentos) mortes 19 (dezenove) 

mortes em Mariana-MG e 270 (duzentos e setenta) mortos em Brumadinho-MG e 10 (dez) 

desaparecidos. Em Mariana-MG, no distrito de Bento Rodrigues, a empresa que comandava 

a extração de metais em minas era a mineradora Samarco Mineração S/A, comandada pela 

mineradora Vale S/A e pela empresa BHP Billiton.  

A barragem denominada Fundão se rompeu e a lama passou por cima da barragem 

de Santarém criando um tsunami de lama, destruindo extensões de quilômetros do bioma 

existente na cidade e tirando vidas humanas. Em suma, danos materiais, morais e ambientais 

ocorreram, vamos discutir toda a reparação do dano usando a jurisdição brasileira.  

Sendo assim, se faz necessário discorrer sobre o assunto usando como base o 

dispositivo legal primordial nessa demanda, a Lei nº 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais), 

e analisar quais foram as condutas adotadas no caso da cidade de Mariana-MG e também 

na cidade de Brumadinho-MG, onde foram palco para os maiores desastres ambientais da 

história do Brasil, bem como analisar a situação da cidade Corumbá-MS, que por mais que 
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não houve nenhum estouro de barragens na cidade, houveram acidentes consideráveis na 

região que merecem uma atenção.   

Discutir questões ambientais é de suma importância e atual, pois no século em que 

encontra-se a humanidade, a  extrema urgência na análise de um todo, de que recursos 

ambientais são finitos, de que o meio ambiente está sofrendo, seres humanos estão sendo 

afetados diretamente com as ações industriais, o consumo excessivo de produtos, alta 

produção de lixo descartado incorretamente, assoreamento de rios, escassez de água, dentre 

outros fatores que auxiliam, gradativamente, na devassidão do planeta terra.    

Outro vértice na questão ambiental é o preço que o poluidor, seja pessoa física ou 

jurídica, paga por contribuir direta ou indiretamente na devastação do ecossistema e de que 

forma a jurisdição brasileira atua nesses casos. As leis que regulam essa matéria são, de 

alguma forma, eficazes? Como se aplicam de forma preventiva? 

O intuito deste trabalho é demonstrar de forma clara e coesa, como o ordenamento 

jurídico brasileiro lidou em outros episódios em desastres naturais causados pela ação 

humana, e como ocorreu a responsabilização civil e ambiental em cada desastre.  

O objetivo central do trabalho está voltado em fundamentar a responsabilização da 

pessoa jurídica ao causar danos reparáveis e/ou irreparáveis ao meio ambiente causado por 

ação humana, voltado para o rompimento de barragens de rejeitos.  

Partindo do pressuposto que a mineração é considerada primordial para a 

industrialização, sendo ela, em muitas cidades, como Corumbá/MS por exemplo, um vértice 

da economia, voltada para a mineração, pela cidade ter uma vasta área rica em minerais e 

geradora de empregos.    

O intuito da pesquisa não é condenar as mineradoras e nem a extração e manejo 

dos metais, mas sim conscientizar sobre a extração e manuseio adequados, para não haver 

danos irreparáveis ao meio ambiente, causar mortes de trabalhadores, bem como destruir 

lares de famílias que moram nas redondezas das minerações.  

 

02 – METODOLOGIA 

 

Quanto ao método científico dessa pesquisa, foi utilizado o método explicativo 

aplicado à pesquisa qualitativa e bibliográfica. 
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A metodologia utilizada se baseou na colheita de dados de acontecimentos 

passados de rompimentos de barragens, de forma a qualificar os meios de responsabilização 

ocorridos à época, trazendo ao trabalho documentos, fotos e até mesmo um inquéritos civil 

elaborado na cidade de Corumbá/MS sobre o tema.  

A pesquisa de campo foi necessária para instruir o trabalho e expor um dos 

inquéritos civis instaurados na cidade de Corumbá-MS, ao todo foram protocolizados 4 

inquéritos com a finalidade de fiscalização de barragem de rejeitos e como os 

procedimentos de segurança acontecem caso haja um rompimento na cidade de 

Corumbá/MS.  

Com base na prática executada em Corumbá/MS, pode-se tentar, de alguma forma 

entender o rompimento ocorrido em Mariana-MG e em Brumadinho-MG, bem como ter 

uma percepção lógica de que a estrutura oferecida pelas indústrias mineradoras que 

possuem barragens são suficientes para lidar com vazamentos e/ou rompimentos.  

Dados de antigos acontecimentos e de relatos do Ministério Público Federal, 

usando como base as leis ambientais, os inquéritos civis e principalmente a Constituição 

Federal, é possível fundamentar e descrever como o Direito lida em desastres humanitários 

e ambientais. 

A colheita de dados de acidentes nos rompimentos de barragens, como foi 

qualificado os meios de responsabilização ocorridos à época. 

O trabalho contém documentos, fotos e até mesmo peças do inquérito instaurado 

pelo Ministério Público Federal na cidade de Corumbá/MS.  

 

03 - PRINCÍPIOS AMBIENTAIS E LEIS AMBIENTAIS 

3.1 – PRINCÍPIOS AMBIENTAIS:  

 

A responsabilização dos danos ambientais causados pela ação humana norteia-se 

nos princípios que regem a matéria do direito ambiental, como por exemplo, o princípio da 

prevenção, do poluidor-pagador, da solidariedade intergeracional, da reparação integral, do 

pagamento pecuniário e o princípio do desenvolvimento sustentável.  

Conceitua-se princípio da prevenção, o ato de prevenir estragos irreparáveis para o 

meio ambiente, como por exemplo, o desmatamento de uma área com espécies raras, 

assoreamento de rios, extinção de uma espécie rara. Esse princípio aplica-se ao risco 
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conhecido, sabido por meio de pesquisas, dados e informações ambientais e, através destes 

riscos medidas são elaboradas a fim de sanar e/ou minimizar impactos ambientais.  

O princípio do poluidor-pagador é um princípio de modo econômico que atua sobre 

custos ambientais para o empreendedor. Em outras palavras, caso haja um dano que 

necessite ser reparado, o causador desse dano terá que arcar com os custos, mas isso não 

significa que ele (empreendedor) pode poluir e simplesmente pagar pelos danos causados.  

O princípio da solidariedade intergeracional, explica-se na obrigação do poluidor 

em restaurar de forma integral o ambiente em que foi danificado, o mais próximo possível 

de antes. Se relaciona com o artigo 225 da Constituição Federal de 1988, com o dever de 

defender e preservar o meio ambiente para o presente e para futuras gerações, estabelecendo 

uma ética intergeracional. 

O enfoque principal do princípio é desfrutar de condições de vida dignas e gozar 

de bem-estar com a obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente para as gerações 

futuras.  

Um dos princípios de maior relevância no direito ambiental é o do pagamento 

pecuniário, que consiste no pagamento de multa e reparo do dano causado, mas isso não 

atribui ao proprietário das terras de extração o poder de danificá-las. Imputa-se ao poluidor 

a obrigação de pagar, em valores, pelos danos e esse valor será destinado a projetos 

ambientais que corroboram com o bem-estar social.  

O princípio do desenvolvimento sustentável tem como objetivo principal 

harmonizar a preservação dos recursos ambientais e o desenvolvimento econômico. Nesse 

âmbito, a fim de alcançar um equilíbrio, buscando soluções para não causar o esgotamento 

dos recursos naturais, que são riquezas finitas. É um princípio do direito ambiental ligado 

ao direito econômico, que é elemento de fundamental importância para a utilização dos 

recursos naturais de maneira racional.  

Ademais, é nesse princípio que a legislação ambiental funciona como instrumento 

de intervenção na ordem financeira e econômica. O alicerce do princípio é manter uma 

relação harmônica entre os homens e os recursos naturais para que as futuras gerações 

tenham também oportunidade de ter os recursos que existem atualmente, em comum 

equilíbrio. 

 

3.2 – DANO:  
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O dano ambiental ainda é muito abstrato e amplo, sendo considerado pelos manuais 

de direito como aberto e dinâmico, mas pode ser definido como: a degradação da qualidade 

ambiental.  

Conforme o está disposto no artigo 3°, inciso II da Lei nº 6.938/81:  

II - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das 

características do meio ambiente; 

No mesmo diploma legal, o inciso IV do artigo 3º, discorre sobre a pessoa 

poluidora:  

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou 

privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade 

causadora de degradação ambiental; 

Poluição é a consequência de toda a ação humana, direta ou indireta, que gera 

degradação da qualidade ambiental afetando a saúde, o bem-estar e a segurança da 

população e do ecossistema.  

O poluidor cria situações adversas às atividades sociais e econômicas, que afetam 

o bioma, as condições sanitárias e estéticas do meio ambiente e, lançam ao meio ambiente 

material em desacordo com os estabelecidos em lei. Toda a ação humana causadora de 

poluição que gera degradação do meio, é um dano, afetando a coletividade, bem como 

ferindo a Política Nacional do Meio Ambiente.      

A Política Nacional do Meio Ambiente foi fundada no dispositivo legal acima 

citado (Lei nº 6.938/81), com os seguintes objetivos:  

Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará: 

I - à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com 

a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio 

ecológico; 

II - à definição de áreas prioritárias de ação governamental 

relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos 

interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios;                  

III - ao estabelecimento de critérios e padrões de qualidade 

ambiental e de normas relativas ao uso e manejo de recursos 

ambientais; 
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IV - ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais 

orientadas para o uso racional de recursos ambientais; 

V - à difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, à 

divulgação de dados e informações ambientais e à formação de 

uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da 

qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico; 

VI - à preservação e restauração dos recursos ambientais com 

vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, 

concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício 

à vida; 

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de 

recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da 

contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins 

econômicos. 

Resumidamente, a Política Nacional do Meio Ambiente foi formulada para criar 

diretrizes destinadas a orientar a ação dos Governos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, com a finalidade de preservação da qualidade 

ambiental e manutenção do equilíbrio ecológico.  

Sobre a extensão do dano ambiental, ela pode ser classificada em coletiva e 

individual. Na primeira, afetando o bem-estar da coletividade e na segunda ainda não há 

maiores desdobramentos, uma vez que não existem exemplos julgados sobre a matéria, mas 

entende-se como um dano que afeta um indivíduo apenas.        

Com a ocorrência de desastres ambientais ao longo dos anos, consequentemente 

dizimando vidas humanas, vidas animais e vegetais, o ordenamento jurídico brasileiro 

precisou intervir nessa relação entre o poluidor e o ecossistema.  

Dentre as medidas de preservação e manutenção do bem-estar social da sociedade 

com o meio ambiente, foram sancionadas leis, portarias foram liberadas, estudos científicos 

foram desenvolvidos, com a finalidade de discorrer e regulamentar a matéria.  

 

3.3 – LEI Nº 9.605/98: 
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A Lei nº 9.605/98, também conhecida como Lei dos Crimes Ambientais, foi 

sancionada com a intuito de aplicar sanções penais e administrativas com a finalidade de 

preservar a fauna e flora das ações humanas sobre o meio ambiente.  

O artigo 54 da diploma legal, aduz:  

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: 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

§ 1º Se o crime é culposo: 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. 

O agente poluidor, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos 

nesta lei, estará incidente sobre as penas, na medida da sua culpabilidade. Há também a 

aplicação de multas, que são medidas conforme a extensão do dano, sendo o mínimo de R$ 

50,00 (cinquenta reais) e o máximo de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). 

Considera-se também poluidor, o diretor ou administrador de algum 

empreendimento, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto 

ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de 

impedir a sua prática, quando podia para evitá-la. 

Pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente 

conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de 

seu representante legal, no interesse ou benefício da sua entidade, bem como a 

responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, co-autoras 

ou partícipes do mesmo fato. Todos os agentes respondem solidariamente pelo crime.  

 

3.4 – LEI Nº 12.334/2010: 

 

No ano de 2010, foi sancionada a Lei nº 12.334, que institui regras de manutenção 

de barragens para acúmulo de água de resíduos industriais, seja de forma temporária ou 

permanente, estabelecendo a PNSB (Política Nacional de Segurança de Barragens) e 

criando o SINISB (Sistema Nacional de Informações Sobre Segurança de Barragens).  

O objetivo da PNSB está no artigo 3º da lei acima citada:  
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Art. 3º São objetivos da Política Nacional de Segurança de 

Barragens (PNSB):  

I - garantir a observância de padrões de segurança de barragens 

de maneira a fomentar a prevenção e a reduzir a possibilidade 

de acidente ou desastre e suas consequências;     

II - regulamentar as ações de segurança a serem adotadas nas 

fases de planejamento, projeto, construção, primeiro 

enchimento e primeiro vertimento, operação, desativação, 

descaracterização e usos futuros de barragens;     

III - promover o monitoramento e o acompanhamento das ações 

de segurança empregadas pelos responsáveis por barragens;  

IV - criar condições para que se amplie o universo de controle de 

barragens pelo poder público, com base na fiscalização, 

orientação e correção das ações de segurança;  

V - coligir informações que subsidiem o gerenciamento da 

segurança de barragens pelos governos;  

VI - estabelecer conformidades de natureza técnica que 

permitam a avaliação da adequação aos parâmetros 

estabelecidos pelo poder público;  

VII - fomentar a cultura de segurança de barragens e gestão de 

riscos.  

VIII - definir procedimentos emergenciais e fomentar a atuação 

conjunta de empreendedores, fiscalizadores e órgãos de proteção 

e defesa civil em caso de incidente, acidente ou desastre. 

Resumidamente, a Política Nacional de Segurança de Barragens tem o fito 

classificatório e regulador das barragens, em categorias de riscos, por dano potencial 

associado e pelo seu volume, a fim de garantir a segurança de sua estrutura.  

O DPA (Dano Potencial Associado) foi criado para nortear o dano que pode ocorrer 

devido a rompimento, vazamento, infiltração, mau funcionamento ou má manutenção da 

estrutura de uma barragem, bem como estabelecer segurança no uso da barragem.  

A classificação por categoria de dano potencial associado à barragem pode ser: 

alto, médio ou baixo e, será feita em função do potencial de perdas de vidas humanas e dos 
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impactos econômicos, sociais e ambientais decorrentes da ruptura da barragem em casos de 

acidentes.  

De forma a estabelecer o uso com segurança e monitorado com vistorias e 

inspeções, o empregador deverá manter um Plano de Segurança de cada barragem, do início 

ao fim de sua funcionalidade.   

O PAE (Plano de Ação de Emergência) está especificado no artigo 11 da Lei nº 

12.334/2010:  

Art. 11 A elaboração do PAE é obrigatória para todas as 

barragens classificadas como de: 

I - médio e alto dano potencial associado; ou    

II - alto risco, a critério do órgão fiscalizador. 

Parágrafo único. Independentemente da classificação quanto ao 

dano potencial associado e ao risco, a elaboração do PAE é 

obrigatória para todas as barragens destinadas à acumulação ou 

à disposição de rejeitos de mineração.    

Em situações de emergências, o empregador irá colocar em prática o PAE, 

executando as ações em caso de situação de emergência, bem como identificará os agentes 

a serem notificados da ocorrência, se atendo aos procedimentos preventivos e corretivos, 

conforme as situações emergenciais identificadas nos cenários acidentais.   

O PAE deverá estar disponível no site do empreendedor e ser mantido, em meio 

digital e em meio físico, nas instalações da indústria, nos órgãos de proteção e defesa civil 

dos Municípios inseridos no mapa de inundação ou, na inexistência desses órgãos, na 

prefeitura municipal. 

Dentro do Plano de Ação e Emergência, encontram-se também o sistema de 

monitoramento e controle de estabilidade da barragem, a instalação de sistema sonoro ou 

de outra solução tecnológica de maior eficácia em situação de alerta ou emergência com 

alcance, planejamento de rotas de fuga e pontos de encontro, todos com a respectiva 

sinalização adequada. 

Abaixo estão os sistemas de monitoramento que a empresa Vale S/A elaborou 

dentro do PAE na cidade de Corumbá/MS.  
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Fonte: Inquérito Civil nº 1.21.004.000116/2016-07 do MPF, página 14. 

 

3.5 – LEI Nº 12.651/2012:  

 

Ademais, no ano de 2012, foi sancionada a Lei nº 12.651, que institui o Código 

Ambiental, com a finalidade de proteção dos bens naturais incluindo as vegetações, os rios, 

as áreas de preservação permanente, a reserva legal, a exploração de matéria-prima retirada 

do meio ambiente, bem como o controle de incêndios florestais.     
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Um dos princípios que regem a Lei é a responsabilidade comum da União, Estados 

e Distrito Federal, bem como a sociedade em geral na preservação do fauna e flora nativa 

do país. Dentro deste princípio, também está a manutenção da funções sociais e ecológicas 

do meio ambiente nas áreas urbanas e rurais.   

 

04 – RESPONSABILIDADE CIVIL E AMBIENTAL  

4.1 – RESPONSABILIDADE CIVIL:  

 

Na jurisdição brasileira, a responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e 

solidária, engloba todos os autores que participaram da atividade que resultou no dano 

ambiental, se houver mais de um participante, respondem juntos pelos danos. Já a 

responsabilidade civil ambiental é objetiva, ou seja, não se analisa a conduta subjetiva do 

autor, mas sim se houve dano ou não. Se houve dano ao meio ambiente, não se fala em 

culpa, mas sim na reparação do dano.  

Quando fala-se em meio ambiente, que é um bem jurídico tutelado pelo Estado, 

possui grande relevância e interesse coletivo, por isso o uso da responsabilidade objetiva, 

por se tratar no âmbito da qualidade de vida da sociedade que o meio ambiente oferece.  

O poluidor responderá pelo dano mesmo que de forma involuntária, o chamado 

dano involuntário. Conceitua-se dano involuntário, quando o dano não é previsto ou quando 

há má-fé na conduta.  

O empreendedor que atua em atividade relacionada a mineração e/ou outra 

atividade que tenha grandes riscos de ocorrer um desastre ambiental, aceita as 

consequências de sua atividade de risco, à luz dos princípios da prevenção, da precaução, 

do poluidor-pagador, do desenvolvimento sustentável e da solidariedade intergeracional.  

No entanto, dentre do dano involuntário, não há de se falar em responsabilidade 

caso não ocorra um dano ou se houver algum dano, mas esse, não tem relação de causalidade 

com a sua atividade.  

 

4.2 – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL:  

 

O §1º do artigo 14 da Lei nº 6.938/1981 (Lei de Política Nacional do Meio 

Ambiente), traz o seguinte texto:  
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§ 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.  

Grifado por mim. 

O trecho da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente é clara ao discorrer sobre 

a responsabilidade do poluidor que é obrigado, independentemente da existência de culpa, 

a indenizar e/ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, efetuados por 

sua ação, no meio empresarial ou não.   

No âmbito da teoria do risco integral e devido a responsabilidade civil ser objetiva, 

o agente poluidor assume todos os riscos de sua ação, não importando se o acidente 

ambiental ocorreu por falha humana ou técnica ou se foi obra do acaso ou de força da 

natureza. 

Celso Antônio Pacheco Fiorillo (2006, p.46) aduz uma teoria da tríplice 

penalização do poluidor, seja pessoa física ou jurídica, presente na Constituição Federal de 

1988 em seu artigo 225, § 3º: a sanção penal, por conta da chamada responsabilidade penal, 

a sanção administrativa, em decorrência da denominada responsabilidade administrativa, e 

a sanção civil, em razão da responsabilidade civil.  

A sanção penal advém da necessidade de conservação da natureza, uma vez que, 

sem regulações de condutas infratoras e criminosas, a integridade do meio ambiente estaria 

em desacordo com os princípios que regem o Direito Ambiental.  

Noutro sentido, a responsabilização administrativa se baseia na punição com 

sanções de advertência, multas, apreensão, destruição do produto de natureza infratora, 

suspensão de venda e fabricação do produto, embargo de obra ou atividade, demolição de 

obra, suspensão parcial ou total de atividades e por último restrição de direitos. 

 

05 - BARRAGENS EM MINERADORAS 
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As barragens de contenção de rejeitos são grandes sistemas de estruturas que são 

elaborados com a finalidade de conter grandes volumes de rejeitos, oriundos do 

beneficiamento do minério, tudo isso de maneira bem planejada, organizada e responsável 

(FONSECA, 2018). 

As finalidades das barragens de contenção de rejeitos são para evitar possíveis 

danos ao meio ambiente no tratamento de minerais extraídos, no caso de mineradoras, no 

entanto oferecem alto risco de desastres. 

 Antes da incorporação das barragens para destino dos rejeitos, esse material era 

descartado diretamente no solo ou em cursos d’água, trazendo muito impacto ao meio 

ambiente, com o passar dos anos de destruição, normas foram sendo implantadas.  

Os primeiros registros de barragens no país são datados por volta de 300 (trezentos) 

anos atrás, na época da Corrida do Ouro, no século XVIII no Brasil Colônia. A primeira 

mina de extração se originou no estado de Minas Gerais, entre as cidades de Ouro Preto e 

Mariana, denominada Mina da Passagem, que foi desativada em 1954 e atualmente 

funciona somente para visitação turística.  

Entretanto, com o passar dos anos, a produção de minério aumentou, 

consequentemente os rejeitos aumentaram, de forma considerável e as áreas para seu arranjo 

foram se tornando cada vez menos disponíveis, uma vez que a engenharia assumiu o posto 

de desenvolvimento de projetos de construção de barragens cada vez mais altas, a fim de 

suportar a quantidade de rejeitos depositada (SABBO, ASSIS e BERTEQUINI, 2017).  

Contudo, as falhas ocorrem em muitas ocasiões, devido a uma série de fatores, 

como projetos mal estruturados, falta de supervisão ou negligência durante a construção, 

bem com a falta de uma correta manutenção da obra após o uso.  

Em que pese a água descartada nesses recintos, há também rejeitos de metais, 

formando uma lama que pode causar entupimento nos filtros presentes nas contenções, 

causando assim a precipitação dos reservatórios, ocasionando o rompimento.   

Em Corumbá/MS, há aproximadamente 21 (vinte e uma) barragens de rejeitos nas 

empresas MCR (Mineração Corumbaense Reunida), integrante do Grupo Vale S/A e 

Vetorial Siderurgia, para conseguir atender a demanda de extração na cidade. 

 Inclusive, a maior barragem do estado do Mato Grosso do Sul é na cidade de 

Corumbá, a barragem do Gregório, comportando 9,3 milhões de m³ de rejeitos de minério 
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de ferro, capacidade comparada com a barragem do Feijão em Brumadinho-MG, que 

comportava 12 (doze) milhões de m³, antes do desastre.     

Imagem – Barragem do Gregório, mina Santa Cruz em Corumbá-MS 

 

Fonte: Inquérito Civil nº 1.21.004.000116/2016-07 do MPF, página 154. 

Levando em consideração que, a implantação de sistemas eficazes de gestão de 

riscos das barragens, suas dependências, suas estruturas auxiliares, poderão reduzir o risco 

de acidentes, é por essa razão que existem normas que regulam e fiscalizam o 

funcionamento das barragens para manter um bom funcionamento da mineradora, 

prevenindo desastres.  

 

06- MARIANA-MG E BRUMADINHO-MG  

6.1 – Desastre em Mariana-MG: 

 

Imagem – Cidade de Mariana-MG, após o desastre. 
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Fonte: Getty Images - Ricardo Moraes / Reuters 

 

No dia 05 (cinco) de novembro de 2015, no Distrito de Bento Rodrigues na cidade 

de Mariana-MG, houve um acidente de rompimento da barragem denominada Fundão, da 

mineradora Samarco Mineração S.A comandada pelo Grupo Vale S.A e pela anglo-

australiana BHP Billiton. A barragem do Fundão se rompeu e a lama passou por cima da 

barragem Santarém, despejando ao meio ambiente 62 milhões de m³ de lama, matando um 

número inestimável de vidas animais e causando 19 mortes (18 mortes registradas e 1 

desaparecimento registrado). Na época dos fatos, esse acidente industrial era considerado o 

maior da história da mineração brasileira.  

A distância da lama de rejeitos foi tão grande que atingiu o Rio Doce, que abastece 

230 municípios entre os estados de Minas Gerais e Espírito Santo que ficaram sem água 

potável, até desaguar no oceano. Até a presente data, não há pesquisas científicas de 

recuperação do leito do rio, ou seja, o rio, que antes tinha água doce e garantia a subsistência 

da população, se encontra morto.  

Imagem - Deságue do Rio Doce no mar no Norte do Espirito Santo. 
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Fonte: Arnau Aregio, 22 de novembro de 2015. 

O que mais dificultou o socorro às vítimas foi o difícil acesso na área afetada, pois 

as estradas não possuíam pavimento asfáltico, então a força tarefa para garantir o socorro 

foi feita através de helicópteros, um socorro mais demorado e de alto custo.  

 

6.2 – Desastre em Brumadinho-MG: 

 

 

Imagem – Ponte ferroviária sobre o rio Paraopeba, na cidade de Brumadinho-MG. 

 
Fonte: Eric Marmor / IDF Spokesperson's Unit / CC BY-SA 3.0 

 
Em 25 de janeiro do ano de 2019, uma barragem de rejeito se rompeu na cidade de 

Brumadinho-MG, também pertencente ao Grupo Vale S.A. o acidente acumulou 270 

mortos e 8 desaparecidos. Esse acidente foi considerado humanitário e ambiental, sendo 

classificado como o maior desastre ambiental após o episódio de Mariana-MG.  

Foram despejados aproximadamente 12 m³ de água contaminada com metais 

pesados, destruindo uma cidade toda, rios que banham a área afetada e extensões de mata 

nativa da região, bem como matando vidas humanas e animais no ecossistema.   

Para o jornalista Gabriel Gatehouse da BBC, no documentário "Brumadinho: o 

documentário da BBC”, a natureza do desastre é de cunho econômico movido pelo 

desespero da extração de metais, que são finitos na natureza. Para ele é um triste episódio 

de como os seres humanos tratam o planeta em que vivemos.  

Cidades que dependem e são construídas pela economia da extração do minério, 

como Corumbá-MS, trabalhadores/operários dependem, única e exclusivamente, da 

mineradora para viverem, manterem suas famílias e, quando conseguem um emprego nessa 

área, possuem um sopro de expectativa de que tudo em sua volta vai melhorar, como 

about:blank
about:blank
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conquista a cada própria, ter seu carro dos sonhos, viajar, ter filhos. Ninguém sai de casa 

em um dia normal de expediente com o intuito de ser soterrado por uma enchente de lama 

tóxica.  

O que mais chocou a população e indigna a cidade de Brumadinho-MG, no 

documentário, é que a Vale S.A sabia dos riscos de rompimento. Outras barragens já haviam 

rompido em menor escala e a promessa de consertar o dano só maquiou a situação, mas a 

tragédia que só foi adiada, aconteceu.  

Para o prefeito de Brumadinho-MG, Avimar de Melo Barcelos, a mineradora Vale 

S.A é um mal necessário, por ser a maior empregadora da região, detendo o título de 

segunda maior mineradora do mundo. E, questionado pelo jornalista porque nada foi feito, 

o prefeito diz que o município fica de braços atados, por não ser responsabilidade do 

município cobrar aplicações de leis sobre a Vale S.A  

O tipo de barragem que era utilizado pela vale S.A em Brumadinho é a alteamento 

a montante, que não passa de um lago com água e metais, que a medida que vai se enchendo, 

o rejeito é prensado e criando uma subida de diques com terra formando uma espécie de 

pirâmide, tem uma visão de ser sólida, mas por dentro possui água e metais pesados. À 

medida que vai enchendo sem controle, as paredes em volta, formada por diques, se rompem 

por não aguentar o peso do interior.  

Em setembro de 2018 a Vale S.A contratou a empresa Tractebel para avaliar os 

riscos da mineradora e o parecer foi desfavorável. A mineradora demitiu a empresa 

responsável pela fiscalização e contratou uma outra empresa, a Tuv Sud, para certificar a 

segurança das operações em Brumadinho-MG, que deu uma posição favorável à Vale, 

dizendo que não haviam problemas com as barragens.  

No entanto, um técnico da Tractabel disse à justiça que no laudo feito pela Tuv 

Sud, não indicou risco iminente de rompimento da barragem. Situação esta que deveria ter 

sido informada às autoridades. 

Fica evidente, um clássico jogo da mineradora Vale S.A, em tentar esconder essas 

informações da população e do Ministério Público. Tal jogo custou a vida de centenas de 

trabalhadores e moradores da região, para fins lucrativos.  

Em laudos emitidos pela própria mineradora, valores e custos de um possível 

rompimento estavam especificados nas planilhas. Ou seja, a empresa não só sabia dos riscos 

como calculou quantos iriam gastar caso rompesse.  
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Gastos que para a empresa não são altos, não faz relevância pois a produção é 

contínua e a exportação segue de vento em polpa. Para os moradores, a destruição é social.   

Famílias foram devastadas, trabalhadores informais perderam seu sustento diário.   

No momento atual, o processo contra as mineradoras ainda não foi finalizado na 

justiça do estado de Minas Gerais, a mídia divulgou à época dos fatos que as empresas 

receberam multas sobre crimes ambientais.  

No entanto, essas multas foram recorridas pelas mineradoras e até o momento 

nenhuma pecúnia foi paga à União. E o processo de julgamento encontra-se em segredo de 

justiça.   

 

07 – CORUMBÁ-MS  

 

A cidade de Corumbá-MS possui 02 (duas) mineradores com atividades de 

extração, a Mineração Corumbaense Reunida S.A (MCR), integrante do Grupo Vale S/A e 

a Vetorial Siderúrgica. O Grupo Vale divulgou em 2019, que 1,6 milhão de tonelada de 

minério de ferro e manganês foram exportados do Mato Grosso do Sul no primeiro semestre 

do ano mencionado.  

Imagem - Mina Urucum na cidade de Corumbá-MS 

 
Fonte: Desenvolvimento econômico e mineração: uma abordagem da atividade em 

Corumbá, MS. Naman de Moura Brito, p. 134, ano 2011.Créditos: Vale, 2009.  

 

O Inquérito Civil nº 1.21.004.000116/2016-07, instaurado pelo Ministério Público 

Federal, tem o objetivo de analisar e investigar os procedimentos da Política Nacional de 

Segurança de Barragens. Estão sendo cumpridas adequadamente as normas de 

funcionamento das barragens do Gregório e na Dique 02, ambas de responsabilidade da 

Mineração Corumbaense Reunida S.A, bem como da barragem Sul da Vetorial Siderúrgica.  

Consta nas peças do Inquérito Civil que a instauração se deu com a finalidade de 

fiscalização, através de um pedido:    
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Em 12/02/2019, posteriormente ao incidente da ruptura das 

barragens em Brumadinho, Minas Gerais, aportou ao feito 

representação de Giuliana Freire de Almeida Dias de Pinho, na qual 

solicita ao MPF a fiscalização e a requisição de documentos que 

comprovem inspeções feitas nas barragens, bem como documentos 

comprobatórios em relação ao cumprimento das normas de 
segurança e proteção do meio ambiente, além de representação de 

diversos representantes de Corumbá e Ladário, postulando a 

realização de uma audiência pública para esclarecer à população os 

riscos das barragens da região (fls. 217/219). 

 

Na época das apurações, ano de 2019, foi constatada infiltrações presentes na 

barragem da Vetorial Siderúrgica, conforme consta no Relatório de Vistoria n° 6/2019-

NLA-MS/DITEC-MS/SUPES-MS confeccionado pelo IBAMA, com fotos juntadas aos 

autos.  

Imagem – Presença de vazamento na barragem Sul da mineradora Vetorial 

Siderúrgica. 

 

 

Fonte: Relatório de Vistoria n° 6/2019-NLA-MS/DITEC-MS/SUPES-MS, página 22 

do Inquérito Civil nº 1.21.004.000116/2016-07 do MPF. 

 

O Plano de Ação de Emergência para Barragem de Mineração (PAEBM) está 

presente na Política Nacional de Segurança de Barragens, determinando que contenha, no 

mínimo, mecanismos de estratégias e meios de divulgação e alerta para as comunidades 

potencialmente afetadas em situação de emergência.  

Nas páginas 175 do Inquérito Civil nº 1.21.004.000116/2016-07 do MPF, a Vale 

S.A junta fotos do Sistema de Alerta, atendendo às normas do PAEBM. As fotos são de 

sirenas e de placas de sinalização que serão acionadas com o intuito de avisar os 
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trabalhadores e a população da região para realizar o procedimento de emergência, 

evacuando a área.  

No entanto, um sistema de sirenes bem projetado não deve ser acionado apenas no 

momento do rompimento de uma barragem, mas sim quando detectar algum alerta ou 

irregularidades presentes nas barragens.   

O cenário de mancha de inundação criado na cidade de Corumbá-MS também se 

encontra presente nos autos (p. 155) e abrange muitas áreas nativas do entorno da 

mineração.  

A mancha de inundação, feita em Corumbá, abrange as moradias do Assentamento 

Maria Coelho, totalizando 200 pessoas e esse número sobe para 500 pessoas, pela existência 

dos balneários na região que recebem visitantes, preferencialmente aos fins-de-semana e 

feriados. 

Imagem – Proporção da mancha de inundação caso ocorra um rompimento. 

 

Fonte: PAEBM confeccionado pela Vale, página 155 do Inquérito Civil nº 

1.21.004.000116/2016-07 do MPF. 

 

Segundo consta nos autos, o PAEBM confeccionado pela Vale S.A foi 

absolutamente insuficiente com a justificativa de que a população moradora do entorno das 

minas, não foi ouvida, dificultando assim a comunicação e o diálogo entre a comunidade 

sobre os risco de rompimento e sobre as instruções de evacuamento da área.  
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Imagem – Trecho do despacho saneador, p. 08 do Inquérito Civil nº 

1.21.004.000116/2016-07 do MPF. 

 

Fonte: Inquérito Civil nº 1.21.004.000116/2016-07 do MPF, p.08. 

Diante do exposto nas 4 (quatro) mil páginas do Inquérito Civil instaurado na cidade 

de Corumbá-MS, que ainda não foi concluído, algumas medidas de segurança precisam 

prosperar. O acompanhamento precisa ser anual a fim de assegurar o cumprimento das 

normas reguladoras de manutenção das barragens.  

          A manutenção das normas são de suma importância e relevância para evitar 

irregularidades, bem como evitando mortes animais, humanas e danos ao bioma do Pantanal 

em que estão presentes espécies raras da fauna e da flora.  

 

08 - CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Em Mariana-MG o desastre foi ambiental, mesmo com vidas humanas sendo 

mortas, mas em Brumadinho-MG o desastre foi humanitário, centenas de vidas humanas 

foram mortas pela mineração que atua de forma irresponsável visando o lucro e não levando 

em consideração os normas que regulam o funcionamento e a manutenção das barragens de 

rejeitos.  

Os danos não são somente ambientais, diga-se de passagem, incalculáveis, ademais 

o dano social e econômico da região é muito considerável. Nas cidades, houve falta de água 

potável, energia elétrica, destruição de moradias, dentre outras consequências sociais.  

Em Corumbá-MS, está instalada uma das maiores barragens de rejeitos ativa no 

Brasil e pelos documentos presente no Inquérito Civil instaurado na cidade, melhorias 
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precisam ser feitas. Será necessário fiscalizações mais frequentes, atuação direta dos 

Poderes e participação da população na causa, a fim de evitar um rompimento.   

O rompimento de barragem de rejeito não pode ser considerado acidente, mas sim 

crime ambiental, que precisa ser investigado, punido e reparado todos os danos, em respeito 

aos rios afetados, à vida marinha e à fauna morta no episódio. 

Diante disso, ficou evidente que as futuras gerações dependem dessa preocupação 

com os problemas ambientais, bem como proteger o que ainda resta do planeta terra. O 

grande desafio é estabelecer um equilíbrio entre o progresso da humanidade e a preservação 

do meio ambiente. 
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