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Em 05 novembro de 2015, por volta das 16 horas, a barragem de rejeitos de minério de 

ferro conhecida como Fundão, pertencente à empresa Samarco Mineração S.A. 

(“Samarco”), localizada no Município de Mariana, rompeu provocando a liberação de 

aproximadamente 50 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração no vale do Rio 

Doce. Deste volume de rejeitos despejados, 16 milhões de metros cúbicos percorreram 

600 quilômetros, atravessando o território de 39 municípios até atingir o oceano 

Atlântico.  

O desastre provocou a morte de 19 pessoas, destruiu o patrimônio arquitetônico e 

histórico de diversas comunidades locais, desabrigou e desalojou centenas de indivíduos, 

interrompeu o abastecimento de água de inúmeras cidades, destruiu hidrelétricas e obras 

de infraestrutura, atingiu comunidades indígenas, comprometeu o comércio regional e 

atividades produtivas como pesca e agropecuária e causou danos ambientais na Bacia do 

Rio Doce que afetarão diversas gerações. 

Embora este episódio não tenha sido o único – tampouco o primeiro – acidente 

envolvendo barragens de mineração no Brasil, a tragédia do rompimento da Barragem do 

Fundão é por muitos considerado o maior desastre socioambiental ocorrido no Brasil e 

um dos maiores relacionados à mineração no mundo.2  

                                                           
1 Natasha é Pesquisadora do CPDE da FGV Direito Rio e professora (licenciada) da Universidade Federal 

de São Paulo (Unifesp). Possui doutorado e mestrado em Direito pela USP, e Master of Laws (LL.M.) 

pela Yale University.  
2 Em termos de volume de rejeitos despejados, distância percorrida pelos rejeitos de mineração e custos 

dos danos provocados, o rompimento da barragem do Fundão é considerado por alguns especialistas 

como o maior acidente do gênero no mundo. BOWKER ASSOCIATES. Samarco Dam Failure Larges by 

Far in Recorded History, 2016. Disponível em: 

https://lindsaynewlandbowker.wordpress.com/2015/12/12/samarco-dam-failure-largest-by-far-in-

recorded-history/. Acesso em: nov. 2016.  

https://lindsaynewlandbowker.wordpress.com/2015/12/12/samarco-dam-failure-largest-by-far-in-recorded-history/
https://lindsaynewlandbowker.wordpress.com/2015/12/12/samarco-dam-failure-largest-by-far-in-recorded-history/
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Mariana, Samarco e a Exploração Mineral antes do desastre 

Mariana é um município de 58.802 habitantes localizado na parte nordeste do 

Quadrilátero Ferrífero do estado de Minas Gerais, região que concentra a maior produção 

de minério de ferro no Brasil.3 Em seu território e no do município vizinho - Ouro Preto 

– localiza-se o complexo minerário de Alegria, cujas reservas de minério de ferro são 

estimadas em 4 bilhões de toneladas.  

No complexo de Alegria está localizada a mina de Germano, que possui reservas de 

minério de ferro estimadas em 400 milhões de toneladas. Foi na unidade de Germano que 

a Samarco4 se instalou, no ano de 1977, para construir um sistema de extração, tratamento 

e transporte do minério de ferro apropriado para uma produção de larga escala. A empresa 

construiu um sistema que no momento do acidente lhe conferia capacidade produtiva de 

aproximadamente 30 milhões de toneladas de ferro anuais (MILANEZ, 2015). 

Em Germano a Samarco extrai o minério de ferro em três cavas principais. Em seguida, 

submete o material extraído a um processo de beneficiamento5 que retira os materiais 

indesejáveis6 e aumenta a concentração do seu teor de ferro. Na unidade de Germano há 

três usinas de concentração mineral ou beneficiamento primário.7 Os rejeitos gerados 

neste processo são armazenados em barragens, que nada mais são do que estruturas de 

terra construídas para armazenar, em caráter perpétuo, os resíduos de mineração. O 

                                                           
3 O Brasil possui a segunda maior reserva de pelotas de ferro do mundo. Parte significativa destas 

reservas encontra-se no quadrilátero ferrífero.  
4 A Samarco foi fundada em 1973 sob a forma de sociedade anônima de capital fechado. Desde 2000, ela 

é dividida igualitariamente entre Vale S.A (50%) e BHP Billiton Brasil Ltda (50%), esta última 

subsidiária brasileira do grupo anglo-australiano BHP Billiton. 
5 O processo de beneficiamento consiste na britagem, moagem, deslamagem e flotação do minério, que 

inicialmente possui 46% de teor de ferro. Neste processo ocorre a redução da quantidade de minerais 

dispensáveis, transformando o minério em um material com 67% de teor de ferro. Na unidade de 

Germano há três usinas de concentração mineral ou beneficiamento primário. SAMARCO. Processo 

Produtivo. Disponível em: <http://relatoweb.com.br/samarco/www/pt/processo-produtivo.html>. Acesso 

em: set. 2016.  
6 O minério proveniente das minas da Samarco é composto, primordialmente, por partículas de quartzo e 

hematita. As partículas de quartzo são indesejáveis ao processo siderúrgico subsequente e devem, 

portanto, ser removidas. REIS et. al (2006, p. 161). 
7 SAMARCO. Processo Produtivo. Disponível em: <http://relatoweb.com.br/samarco/www/pt/processo-

produtivo.html>. Acesso em: set. 2016. 

http://relatoweb.com.br/samarco/www/pt/processo-produtivo.html
http://relatoweb.com.br/samarco/www/pt/processo-produtivo.html
http://relatoweb.com.br/samarco/www/pt/processo-produtivo.html
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minério concentrado, por sua vez, sofre um processo de espessamento ou solidificação e 

é transportado por minerodutos até a Unidade de Ubu, no município de Anchieta, no 

estado do Espírito Santo. Os minerodutos, instalados pioneiramente pela Samarco no país, 

consistem em três linhas de tubulação paralelas, cada qual com 400 km de extensão, que 

atravessam 25 municípios mineiros e capixabas e que possuem capacidade individual de 

bombeamento de até 15 de toneladas de minério por ano. (REIS et al, 2006, p. 163). Uma 

das linhas do mineroduto funciona deste o início das atividades da Samarco, em 1977. É 

na unidade de Ubu que a polpa transportada pelos minerodutos é transformada em pelotas 

de ferro por meio de quatro unidades de pelotização. No porto de Ubu, em Anchieta, 

estado do Espírito Santo, a Samarco adquiriu terminal marítimo próprio, de onde é 

escoada toda a sua produção. O minério de ferro exportado pela Samarco é direcionado a 

todos os continentes na seguinte proporção: África e Oriente Médio (23,1%), Ásia, exceto 

China, (22,4%), Europa (21%), Américas (17%) e China (16,5%) (WANDERLEY et. al., 

2016, p. 31). 

 

Figura 1 – Unidades de Germano e Ubu 

 

Fonte: (REIS et. al., 2006) 

As operações da Samarco em mais de três décadas de atividade contribuíram para o 

crescimento econômico de Mariana. Em 2010, o PIB per capita de Mariana era de R$ 
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114.347,90, muito superior ao equivalente nacional, de R$ 26.445.8 Mariana ocupava a 

31ª posição nacional e a 5ª posição estadual de PIB per capita. Entre os anos de 2010 e 

2013, o PIB de Mariana cresceu quase 80%, passando de 3,7 bilhões para 6,59 bilhões 

por ano, sendo que o setor industrial (constituído majoritariamente pela extração mineral) 

foi responsável por 70% do valor adicionado do PIB do município. Este foi um período 

em que a Samarco aumentou sua capacidade produtiva em 37% para evitar perdas de 

lucratividade diante da queda do preço do minério de ferro no mercado internacional. 

A presença da Samarco na região contribui também para a sustentação financeira do 

Município de Mariana. Entre 2011 e 2015, os recursos arrecadados com royalties de 

mineração, que no Brasil são denominados “Compensação Financeira pela Exploração de 

Recursos Minerais” (CFEM), e com o imposto sobre valor agregado – denominado 

“Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação” (ICMS) – 

representaram mais de 70% da receita municipal do Município. Em 2015, Mariana foi o 

município mineiro com a maior arrecadação da CFEM, sendo que no ano-base de sua 

arrecadação (2014) a Samarco teve um lucro líquido de R$ 2,81 bilhões (Porto et. al., 

2016). A alta arrecadação de Mariana permitiu que o município tivesse taxa de 

funcionalismo público (6,29% da população) superior à média de Minas Gerais (3,36%) 

e à média do Brasil (3,20%) (Porto et. al., 2016).9 

Dados econômicos indicam que a população de Mariana, no entanto, não aufere os 

mesmos benefícios que a Administração Municipal com a presença da Samarco. A 

contribuição da indústria mineral no número de empregos ativos de Mariana não é muito 

expressiva. O setor extrativo mineral foi responsável por 12% dos empregos ativos do 

município de Mariana (Porto et al, 2016). O Censo Demográfico de 2010 apontou que a 

renda média do trabalhador assalariado em Mariana era inferior à média nacional.10 Além 

                                                           
8 Os dados IBGE do Produto Interno Bruto dos Municípios para o período de 2010 a 2013 (série revisada) 

tiveram como referência o ano de 2010. IBGE. Produto Interno Bruto dos Municípios 2013. Disponível 

em: 

http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=314000&idtema=152&search=minas-

gerais|mariana|produto-interno-bruto-dos-municipios-2013. Acesso em:  
9 PORTO et al. (2016) observam que todos os municípios mineiros com perfil de especialização 

produtiva e dependência semelhante ao de Mariana possuem taxa de funcionalismo público superior à 

média estadual e nacional.  
10 A renda média dos trabalhadores assalariados na cidade era de R$ 1.245,89, ao passo que a da média 

dos brasileiros era de R$ 1.327,91. 

http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=314000&idtema=152&search=minas-gerais|mariana|produto-interno-bruto-dos-municipios-2013
http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=314000&idtema=152&search=minas-gerais|mariana|produto-interno-bruto-dos-municipios-2013
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disso, não obstante a alta receita orçamentária do município, Mariana ainda é um 

município que não oferece serviço de tratamento de esgoto a sua população. 

Ao longo das mais de três décadas em que vem atuando na região, a Samarco soube se 

adaptar às diversas fases e ciclos do mercado internacional de minérios. No recente boom 

das commodities, que perdurou de 2003 a 2013, as importações globais de minério 

sextuplicaram, ocasionando também um vertiginoso aumento do preço da tonelada de 

minério de ferro, que de 2000 a 2011 variou de 32 a 196 dólares. Este foi um ciclo no 

qual o Brasil ocupou o segundo lugar mundial na exportação de minérios, sendo a 

mineração responsável por 5% do PIB nacional e o minério de ferro responsável por 

92,6% de toda a exportação de minérios do país (WANDERLEY et. al., 2016, p. 30). A 

Samarco, por sua vez, assumiu protagonismo neste processo, tornando-se a segunda 

maior exportadora transoceânica de minério de ferro do mundo11 (REIS et. al, 2006, p. 

157) e a 10ª maior exportadora de minérios do país.  

A Samarco soube também se adaptar ao pós-boom das commodities, caracterizado pela 

queda de demanda, e consequentemente do preço, do minério de ferro. Esta queda de 

preços, que em parte foi gerada por um excesso de oferta de minério num contexto pós-

crise de 2008, intensificou-se em 2014 pela expansão da produção de baixo custo do 

minério de ferro. Neste contexto, os países que lograram êxito em oferecer minério de 

ferro a baixo custo, como a Austrália e o Brasil12, assumiram vantagem competitiva neste 

novo ciclo do mercado de commodities (WORLD BANK, 2014, p. 8).  

“A mudança do macrocenário econômico da mineração de uma fase de boom para uma 

de pós-boom das commodities induziu uma ‘aposta’ por parte das principais empresas do 

setor na criação e ampliação de economias de escala” (WANDERLEY et. al., 2016, p. 

31). Em 2014, a Samarco concluiu a implementação do Projeto Quarta Pelotização (P4P), 

que consistiu na adoção de uma série de medidas para expandir a produção da empresa13 

durante o processo recessivo dos ciclos de preços de minério. A fórmula adotada pelo 

P4P foi a de um aumento de 37% na capacidade produtiva da empresa,  ampliando a 

produção de 22,2 milhões para 30 milhões de toneladas anuais de minério de ferro,14 o 

                                                           
11 A Samarco detinha 20% do mercado transoceânico de minério de ferro. QUARTA Pelotização em Ubu 

amplia produção para 30,5 milhões t/ano. Minérios e Minerales. Ano XXXVIII, n. 358, 2014. 
12 Não por acaso, a Austrália é o país que sedia o grupo BHP Billiton, controlador indireto da Samarco. 
13 O P4P consistiu na criação de uma terceira usina de concentração em Germano, um terceiro mineroduto 

e uma quarta usina de Pelotização em Umbu. SAMARCO. Projeto Quarta Pelotização. Disponível em: 

<http://relatoweb.com.br/samarco/www/pt/quarta-pelotizacao.html>. Acesso em: set. 2016.  
14 Idem.  

http://relatoweb.com.br/samarco/www/pt/quarta-pelotizacao.html
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que lhe propiciou ganhos de escala e competitividade frente à queda dos preços do 

minério de ferro.  

Embora a realização de investimentos no P4P tenha provocado um aumento do 

endividamento absoluto da Samarco, a empresa registrou, desde 2011, ganhos de 

lucratividade superiores a R$ 2,5 bilhões anuais. Em resumo: não obstante a queda do 

preço internacional do minério, a Samarco logrou êxito em manter alta a sua rentabilidade 

por meio da adoção de práticas de elevação de sua produtividade. 

Questões: 

1. Mariana possui elevado PIB per capita, alta receita proveniente do recebimento de 

royalties e da arrecadação de impostos e alta taxa de funcionalismo público. No entanto, 

a renda média do trabalhador de Mariana é baixa quando comparada à renda média 

nacional. Além disso, Mariana não oferece serviço de tratamento de esgoto para a sua 

população. Reflita sobre possíveis causas e correlações entre estes fenômenos. 

 2. Davies e Martin (2009) desenvolveram um estudo que relaciona os acidentes de 

barragens de mineração com os ciclos do comércio das commodities. Segundo os autores, 

há um aumento na ocorrência dos rompimentos de barragens de rejeitos durante o 

processo recessivo dos ciclos dos preços dos minérios. De que modo a hipótese levantada 

por Davies e Martin pode estar associada ao rompimento da barragem do Fundão e do 

comportamento da Samarco durante o megaciclo? 

 

O subdistrito de Bento Rodrigues 

As barragens de rejeitos de Santarém e do Fundão foram instaladas no distrito de Santa 

Rita Durão, pertencente ao município de Mariana. Nesta região foi fundado, em 1698, o 

subdistrito de Bento Rodrigues. O subdistrito foi um importante centro de mineração da 

época, além de fazer parte da rota da Estrada Real nos séculos XVII e XVIII. O nome do 

subdistrito reflete sua importância histórica: Bento de Godoy Rodrigues foi um 

bandeirante de destaque, um dos pioneiros a deslocar-se do estado São Paulo para as 

Minas Gerais em busca por riquezas naturais na região.  

Bento Rodrigues, por conta de sua inserção histórica, acumulou um notável patrimônio 

cultural e arquitetônico: o subdistrito abrigava igrejas centenárias, com obras sacras 

importantes e monumentos de relevância cultural. Em 1945, estas obras foram 
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reconhecidas pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) como 

patrimônio cultural nacional, o que ampliou a vocação turística do subdistrito. 

No povoado viviam cerca de 600 habitantes, totalizando 236 famílias. A atividade 

econômica de Bento Rodrigues gravitava em torno do comércio varejista, relacionado a 

hortifrutigranjeiros, alimentos e bebidas. Havia também uma pequena fábrica de geleia 

de pimenta biquinho e uma empresa de consultoria empresarial especializada (Grupo da 

Força-Tarefa, 2016, p. 34-35).  

Quando a Samarco instalou-se em Santa Rita Durão, em 1977, Bento Rodrigues já existia 

há 279 anos. José das Graças, antigo morador de Bento, assim percebe a chegada da 

Samarco na região: “a Samarco chegou em cima do Bento, não o Bento chegou em cima 

dela, por baixo dela”.15  

As barragens de contenção de rejeitos do Fundão e de Santarém foram construídas em 

um raio de 15 quilômetros de distância do subdistrito de Bento Rodrigues. Os moradores 

de Bento Rodrigues não foram ouvidos previamente à construção destas barragens e 

relatam não terem sido informados pela empresa dos potenciais riscos de seu rompimento 

e dos procedimentos de segurança e planos emergenciais que seriam adotados pela 

Samarco em caso de desastre.  

O desastre destruiu por completo a infraestrutura do subdistrito, de modo que todos os 

seus moradores tiveram que ser retirados de seu território e realocados temporariamente 

no centro do município de Mariana. O território onde localizava-se Bento Rodrigues hoje 

é referido como “o velho Bento,” já que sua população nunca mais poderá lá residir. 

                                                           
15 Depoimento de José das Graças em audiência pública realizada no Município de Mariana no dia 19 de 

abril de 2016. 
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Foto - Bento Rodrigues antes do desastre. Fonte desconhecida 

Questão: 

As barragens do Fundão e de Santarém foram construídas sem que a Samarco e as 

autoridades ambientais analisassem devidamente o potencial de destruição do subdistrito 

de Bento Rodrigues em caso de eventual rompimento de suas estruturas. Aponte possíveis 

causas para este fenômeno e relacione este evento com outros casos de injustiça ambiental 

de que tenha conhecimento.  

 

A Barragem do Fundão 

Instantes após a ocorrência do rompimento da barragem do Fundão, diversas notícias 

foram veiculadas na mídia nacional e internacional. Dentre elas, incluíam-se aquelas que 
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ressaltavam a validade e regularidade das licenças ambientais concedidas para o 

funcionamento da barragem do Fundão. 

Barragens como a do Fundão possuem a função de conter os rejeitos gerados com o 

beneficiamento do minério e armazenar a água advinda dos efluentes e da área de 

drenagem.  

As estruturas do complexo de Germano possuíam, no momento do desastre, três 

barragens desta natureza: Germano, com capacidade de 116 milhões de metros cúbicos, 

Santarém, com capacidade de 7 milhões de metros cúbicos, e Fundão, com capacidade de 

55 milhões de metros cúbicos. Estas três barragens não foram, no entanto, construídas 

simultaneamente. As barragens de rejeitos, diferentemente das tradicionais, como aquelas 

destinadas ao controle das chuvas, à geração de energia elétrica ou ao armazenamento de 

água, não são projetadas de forma estática. Não só a construção de uma barragem pode 

ser ampliada com o tempo, por meio da construção de diques de elevação ou de 

alteamento, mas também o número de barragens de um complexo minerário pode 

aumentar com a intensificação da exploração mineral.  

A barragem do Fundão foi a última a ser instalada, em meados de 2007, época em que 

coincidiu com o boom das commodities. Dois fatos impulsionaram sua instalação: o início 

de funcionamento de uma nova usina de concentrador de minério e a previsão de 

encerramento das atividades da Barragem de Germano para o ano de 2009 (BRANDT 

MEIO AMBIENTE, 2005).  

O projeto da barragem passou por diversas alterações desde a sua apresentação para a 

obtenção da licença prévia, em novembro de 2005, até a data de obtenção das últimas 

licenças antes do rompimento, em 2015.  

O sistema de licenciamento de um empreendimento no Brasil é trifásico.16 Via de regra, 

um empreendimento que tenha o potencial de degradar o meio ambiente só poderá 

funcionar após a obtenção de três licenças: a Licença Prévia, que tem por objetivo 

autorizar a localização e o projeto do empreendimento, certificar sua viabilidade 

ambiental e estabelecer os requisitos e as condições básicas a serem observadas  durante  

as  fases seguintes  da  implementação; a Licença de Instalação, que autoriza construção 

do empreendimento de acordo com as especificações contidas nos planos, programas e 

                                                           
16 Este sistema é atualmente disciplinado pelo Decreto nº 99.274/90, complementado pela Resolução do 

CONAMA n. 237/97. 
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projetos aprovados, incluindo dispositivos  que tratem de medidas de minimização dos 

impactos ambientais avaliados na fase da Licença Prévia; e a Licença de Operação, que 

autoriza o início das atividades do empreendimento de acordo com as exigências de 

compensação ambiental e outros requisitos após a confirmação de que as condições 

prévias do licenciamento de instalação tenham sido observadas.  

Em novembro de 2005, a Samarco requereu a Licença Prévia da Barragem do Fundão ad 

referendum. Uma decisão ad referendum é aquela concedida pelo órgão máximo da 

administração em caráter de urgência e com dispensa de decisão (ad referendum) de órgão 

técnico ou deliberativo. No estado de Minas Gerais, o Conselho de Política Ambiental 

(COPAM) deve decidir, com o apoio de suas câmaras técnicas, sobre processo de 

licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos de médio e grande porte 

(MINAS GERAIS, 2016). Licenças ad referendum são, portanto, aquelas concedidas sem 

deliberação do COPAM ou sem a apreciação de suas câmaras técnicas.  

Para solicitação da Licença Prévia da Barragem, a Samarco solicitou ao órgão ambiental 

que fosse constituída barragem para armazenamento de rejeitos arenosos e de lamas 

provenientes das plantas de beneficiamento de minério no vale do córrego do Fundão 

(BRANDT MEIO AMBIENTE, op. cit.). 

No processo de mineração, há rejeitos que possuem granulametria fina e são denominados 

“lama”, bem como há rejeitos de granulametria grossa conhecidos como rejeitos 

granulares, de aspecto arenoso. Estes rejeitos podem tanto ser armazenados em barragens, 

como podem ser dispostos em minas subterrâneas, em cavas exauridas de minas, em 

pilhas, por empilhamento a seco (método “dry stacking”) e por disposição em pasta.  

A barragem de disposição de rejeitos – solução adotada pela Samarco – é o método 

preferido das empresas mineradoras, principalmente quando o rejeito é utilizado como 

material de construção da própria barragem. Esses rejeitos, via de regra, são transportados 

por via hídrica e depositados pela técnica de aterro hidráulico. A preferência pelo método 

da barragem de contenção de rejeitos se explica por seu custo menor em relação aos outros 

métodos (ESPOSITO, 2000). Só em Minas Gerais, há 220 barragens de rejeitos desta 

natureza (TCU, 2016). 

As barragens de disposição de rejeitos também variam quanto aos seus métodos 

construtivos. Como forma de diluir os custos ao longo do tempo, as barragens são 

construídas gradativamente, por meio de alteamentos sucessivos. Assim, um dique de 
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partida é construído inicialmente e a barragem passa por alteamentos (elevações na sua 

altura) ao longo de sua vida útil, podendo inclusive ser construído com material 

compactado proveniente do próprio rejeito. 

A Samarco adotou o método de alteamento (crescimento vertical) a montante da 

barragem. Além deste método, há dois outros métodos de alteamento para barragens de 

contenção de rejeitos por aterro hidráulico: a jusante e linha de centro. O método a 

montante é o mais antigo, simples e econômico método de construção de barragens. Sua 

etapa inicial consiste na construção de um dique de partida. Após esta etapa, os rejeitos 

são depositados hidraulicamente até os reservatórios. As partículas mais densas do 

material, que constituem a lama, precipitam-se no fundo do reservatório, reforçando sua 

estrutura. Já as menos densas acumulam-se nas paredes do dique de partida e são 

utilizadas para filtrar a água. À medida que o rejeito é depositado na barragem, a parte 

sólida é decantada e a água excedente é drenada. Esta parte sólida, por sua vez, servirá de 

fundação para futuros diques de alteamento, estes executados com o próprio material do 

rejeito. O processo é repetido até atingir a cota de ampliação prevista. 

 

 Figura – Método de alteamento a montante.  

O Estudo de Impacto Ambiental (“EIA”) e o Relatório de Impacto Ambiental (“RIMA”) 

apresentados pela Samarco ao órgão ambiental para a obtenção da Licença Ambiental 

Prévia da Barragem do Fundão previa a instalação de três diques para a construção da 

mesma: um dique de partida com função de empilhamento dos rejeitos arenosos e dois 

diques a montante do Córrego, que teriam a função de conter a lama. O dique de partida 

foi previsto com cota de elevação (altura máxima) de 850 metros. Os diques de contenção 

da lama foram previstos com cotas de elevação de 920 metros (BRANDT MEIO 

AMBIENTE, 2005). 
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No método a montante, os rejeitos granulares tendem a apresentar alta probabilidade de 

liquefação.17 Ao invés de filtrar, a parte arenosa pode acabar retendo a água, tornando-se 

fofa e saturada, contribuindo assim para os rompimentos dos diques de contenção das 

barragens. O método a montante é também vulnerável a abalos sísmicos. O Chile, por 

exemplo, que é um país altamente suscetível a terremotos, adota o método de 

empilhamento a seco. 

Especialistas estimam que ao menos um rompimento de barragem de contenção de 

rejeitos de grande proporção ocorra por ano no mundo. Este número é dez vezes superior 

ao do rompimento de barragens tradicionais, tidas como muito mais seguras (DAVIES et 

al, 2000).18 No Brasil, houve 24 rompimentos de barragens entre os anos de 1981 e 2015. 

No Estado de Minas Gerais, foram sete os rompimentos da barragem ocorridos entre 1986 

e 2015 (ANA, 2016, p. 21; Oliveira, 2015).  

O pedido de licença prévia da barragem do Fundão previa um funcionamento do 

empreendimento até 2022. O projeto também vislumbrava a possibilidade de otimização 

da barragem, utilizando-se de uma segunda área para a destinação de rejeitos, o vale do 

Brumado, que conferiria maior vida útil à barragem, podendo ser prolongado até 2028 

para a disposição de lamas (BRANDT MEIO AMBIENTE, 2005). 

A Licença prévia, requerida ad referendum em novembro de 2005, foi expedida em abril 

de 2007. Ela previu seis condicionantes que a Samarco deveria cumprir, no prazo de dois 

anos, para que a Licença de Instalação lhe pudesse ser concedida. As condicionantes nada 

mais são do que exigências que devem ser cumpridas pelo empreendedor para que ele 

possa obter e também manter (no caso de renovação) determinada licença. Dentre as 

condicionantes impostas à Samarco neste estágio do licenciamento, estava a apresentação 

de um manual de operação da barragem, de um projeto com medidas para garantir sua 

                                                           
17 O método à jusante é empregado justamente para reduzir estes riscos de liquefação. Depois da 

construção do dique de partida, os alteamentos subsequentes são realizados à jusante do mesmo, até 

atingir a cota do projeto. Neste processo construtivo, cada alteamento é estruturalmente independente da 

disposição do rejeito, melhorando assim a estabilidade da sua estrutura. Todo o alteamento da barragem 

pode ser construído com o mesmo material do dique de partida, assim como os sistemas de drenagem 

internos podem ser também instalados durante o alteamento, permitindo um melhor controle da superfície 

freática. Este método possui um custo de implantação muito mais caro do que o anterior por necessitar de 

um grande volume de aterro. Já o método da linha de centro adota solução intermediária entre os métodos 

a montante e a jusante. Ele possui uma estabilidade maior do que o método à montante, porém requer um 

volume menor de materiais do que o método à jusante. O sistema de disposição de rejeitos é similar ao do 

método montante, com rejeitos lançados a partir da crista do dique de partida, porém o eixo de simetria da 

barragem deve permanecer constante.  
18 Segundo Davies et al (2002), a probabilidade de ocorrência de um desastre com uma barragem 

tradicional é de 1 em 10 mil.  
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estabilidade e de um projeto executivo da barragem (SEMAD, PA 15/1984/054/2006, 

2006). 

Um mês após a expedição da Licença Prévia, em maio de 2007, a Samarco ingressou com 

pedido ad referendum para a obtenção da Licença de Instalação ao órgão ambiental 

estadual. A Licença de Instalação foi concedida no mês seguinte, em junho de 2007, ad 

referendum da Câmara de Atividades Minerárias do COPAM.  

Não obstante o curto intervalo de três meses entre a expedição da Licença Prévia e a 

concessão da Licença de Instalação, a Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam), 

órgão vinculado à Semad, emitiu parecer técnico atestando o cumprimento pela Samarco 

das 6 condicionantes previamente estabelecidas.  

No entanto, segundo o promotor ambiental Carlos Eduardo Ferreira Pinto, que analisou 

detidamente a documentação dos processos de licenciamento, o projeto executivo da 

barragem do Fundão jamais foi apresentado. 

A Samarco apresentou alguns estudos esparsos, sem nome e cara de 

projeto executivo, e mesmo assim o órgão ambiental concedeu a licença. 

O órgão ambiental não teve acesso a informações técnicas básicas, como 

altura da barragem, volume a ser depositado etc. Enfim, foi um licenciado 

cheque em branco. Até hoje este projeto não foi localizado e quando você 

solicita à empresa, ela não o localiza.19 

Ao conceder a Licença de Instalação à Samarco, o órgão estabeleceu três condicionantes. 

Uma delas dizia respeito à apresentação de um Plano de Emergência, com sistema de 

informação às comunidades (SEMAD, PA 15/1984/061/2007, 2007). No plano 

apresentado pela Samarco, não foi prevista a criação de um sistema de comunicação para 

situações emergenciais, que envolvesse, por exemplo, o uso de alarmes e sirenes.  

Em abril de 2008, a Samarco requereu a Licença de Operação da barragem do Fundão. 

No entanto, logo no mês seguinte, a empresa solicitou uma Autorização Provisória de 

Funcionamento com amparo no Decreto Estadual n. 44.844/08. Esta autorização permite 

ao empreendedor iniciar suas atividades antes da expedição da Licença de Operação. Para 

a concessão da Licença de Operação, o empreendedor deve demonstrar que cumpriu as 

condicionantes estabelecidas na Licença de Instalação. A Autorização Provisória de 

Funcionamento permite ao empreendedor, portanto, que este inicie suas atividades antes 

mesmo de cumprir as condicionantes estabelecidas na Licença de Instalação. Dentre as 

condicionantes pendentes de cumprimento no momento da concessão da Autorização 

Provisória de Funcionamento incluía-se a realização de uma auditoria técnica de 

                                                           
19 Depoimento em palestra concedida aos alunos da FGV Direito Rio, em 26 de abril de 2016. 
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segurança da barragem.  A Samarco, portanto, iniciou as atividades da barragem do 

Fundão sem que seu sistema de segurança tivesse sido auditado.  

A Licença de Operação foi expedida em setembro de 2008, com prazo de validade de 

quatro anos.  

As Licenças Prévia, de Instalação e Operação foram concedidas, portanto, no intervalo 

de um ano e quatro meses. Para o promotor do meio ambiente Carlos Eduardo Ferreira 

Pinto, um dos integrantes da Força-Tarefa de Minas Gerais encarregada de avaliar as 

causas e os danos provocados pelo desastre, as licenças foram concedidas em tempo 

excessivamente curto e sem adequada análise técnica. Para o promotor, 

a barragem do Fundão obteve um licenciamento em tempo recorde. 

Todas as licenças –  prévia, de instalação e de operação – foram 

concedidas ad referendum. A licença prévia é dada ad referendum em 22 

de março de 2007. Em setembro de 2008, um ano e quatro meses depois, 

a barragem já estava em operação. Este é um tempo recorde para um 

empreendimento que normalmente demora três anos para ser 

licenciado.20 

 

Seis condicionantes relacionadas a monitoramento foram estabelecidas nesta Licença de 

Operação, as quais deveriam ser cumpridas pela Samarco após a expedição da licença. 

Dentre elas estavam a obrigação de realizar auditoria anual na barragem do Fundão, 

elaborar manual de operação do sistema de barragem e continuar programa de 

monitoramento de qualidade dos recursos hídricos. Esta licença estabeleceu também 

condicionantes para ações de supressão de vegetação realizadas pela Samarco. (SEMAD, 

PA 15/1984/66/2008, 2008, p. 479). 

Não há registros de que as atividades de monitoramento previstas nas condicionantes da 

Licença de Operação tenham sido cumpridas.   

Em maio de 2013, quando a Samarco solicitou a renovação da Licença de Operação, a 

única documentação apresentada foi aquela que se referia ao cumprimento das 

condicionantes relacionadas à supressão de vegetação. Sobre este episódio, relata o 

promotor Carlos Eduardo Ferreira Pinto21:  

A empresa recebeu uma licença de operação com 6 condicionantes 

ligadas a monitoramento. Ou seja, ela recebeu uma licença para operar a 

barragem com tais e tais exigências de monitoramento. No momento de 

renovação da licença, cabe ao órgão ambiental verificar se a empresa vem 

cumprindo essas condicionantes para renovar a licença. Pois bem: no 

momento da renovação, a Samarco só apresentou para o órgão um 

relatório de cumprimento das condicionantes ligadas à supressão vegetal. 

                                                           
20 Depoimento em palestra concedida aos alunos da FGV Direito Rio, em 26 de abril de 2016.  
21 Idem. 
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Não apresentou nenhum documento relacionado à regularidade de 

monitoramento. E o órgão aceitou! Revalidou e aprovou a licença sem 

analisar a regularidade do monitoramento. 

Nas discussões travadas no âmbito do COPAM para a renovação da licença da Samarco, 

um outro tema também veio à tona. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que 

possui assento no COPAM, apresentou estudos técnicos que indicavam uma sobreposição 

de área entre a barragem do Fundão e uma pilha de estéril da Vale S/A. O parecer do 

Ministério Público enfatizou que a sobreposição dessas estruturas teria o potencial de 

desestabilizar a barragem do fundão, já que a água da pilha de estéril estaria atingindo a 

barragem. O órgão recomendou que estudos sobre estes impactos fossem realizados antes 

da renovação da licença, bem como enfatizou a necessidade de cumprimento de três 

condicionantes que haviam sido estabelecidas na Licença de Operação originária, mas 

que não haviam sido cumpridas pela Samarco. Uma delas dizia respeito à apresentação 

de um plano de contingência em caso de riscos ou acidentes, especialmente em relação à 

comunidade de Bento Rodrigues, sendo que outra consistia na apresentação de uma 

análise de ruptura da barragem (SEMAD, PA 015/1984/100/2013). 

A revalidação da Licença de Operação foi concedida em outubro de 2013, com validade 

de 6 anos, sem que os estudos e as condicionantes requeridas pelo Ministério Público do 

Estado de São Paulo tivessem sido realizados.  

Em junho de 2015, a Samarco obteve conjuntamente as Licenças Prévia e de Instalação, 

ad referendum do COPAM, para alteamento da barragem do Fundão, que passaria da cota 

de 920 metros de altitude para 940 metros, com posterior unificação com a barragem de 

Germano. Esta também estava sendo alteada, de modo que as duas barragens juntas 

ampliariam a capacidade dos reservatórios para 255 milhões m³. 

Para o promotor Carlos Eduardo Ferreira Pinto, “[o licenciamento da barragem do 

Fundão] é uma colcha de retalhos, cheio de inconsistências, omissões e graves equívocos, 

que revelam uma ausência de política pública voltada à proteção da sociedade.”22 

Imediatamente após a ocorrência do desastre, as atividades do complexo foram 

interditadas e paralisadas por decisão do Departamento Nacional de Produção Mineral 

(DPNM). Simultaneamente, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais 

(SEMAD) embargou todas as atividades da Samarco na região de Mariana. 

                                                           
22 MP de Minas Gerais vê falhas em licenciamento da barragem do Fundão. O Globo on line. Disponível 

em: < http://oglobo.globo.com/brasil/mp-de-minas-gerais-ve-falhas-em-licenciamento-da-barragem-de-

fundao-18494612>.  

http://oglobo.globo.com/brasil/mp-de-minas-gerais-ve-falhas-em-licenciamento-da-barragem-de-fundao-18494612
http://oglobo.globo.com/brasil/mp-de-minas-gerais-ve-falhas-em-licenciamento-da-barragem-de-fundao-18494612
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Em 2 de maio de 2016, o governador de Minas Gerais editou decreto suspendendo23, por 

tempo indeterminado, o licenciamento de novas24 barragens de contenção de rejeitos que 

utilizam o método de alteamento a montante.  

Em maio de 2015, alguns meses após a ocorrência do desastre, o Ministério Público do 

Estado de Minas Gerais ingressou com ação civil pública perante a 2ª Vara da Fazenda 

Pública com o objetivo de anular todas as licenças ambientais do complexo Germano-

Alegria. Em junho de 2016, após realização de Estudo de Impacto Ambiental, a Samarco 

ingressou com pedido de Licença Prévia para um novo empreendimento de 

armazenamento de rejeitos. No Estudo de Impacto Ambiental apresentado pela empresa, 

os rejeitos seriam depositados em cava exaurida pela sua atividade minerária – no caso a 

cava da mina Alegria do Sul - para armazenar 22,3 milhões de metros cúbicos de rejeitos 

de mineração, o que lhe permitiria retomar 60% da sua capacidade de produção. Esta cava 

não teria conexão física com o sistema de barragens de Germano e Fundão.25 

Diante das iniciativas da Samarco para retomada de suas atividades, o Ministério Público 

buscou as vias judiciais para impedir esta ação em curso. Em 19 de agosto de 2016, um 

juiz substituto da 12ª Vara da Fazenda Pública suspendeu, liminarmente, todas as licenças 

do complexo minerário de Germano.  

Em comunicado à imprensa, a SEMAD, logo após esta decisão judicial, informou que 

atenderá a orientação do Ministério Público do Estado de rever, de forma integrada, todos 

os licenciamentos das atividades desenvolvidas pela Samarco – e não apenas os 

licenciamentos das barragens. 

Uma das críticas mais contundentes do órgão aos licenciamentos dos empreendimentos 

da Samarco é a de que estes foram realizados de forma fragmentada. As licenças das 

barragens de Germano, Santarém e Fundão foram concedidas individualmente, assim 

como as licenças das minas, das usinas de beneficiamento, dos minerodutos etc. Para o 

Ministério Público do Estado de Minas, as licenças ambientais concedidas isoladamente 

podem ocasionar um subdimensionamento na análise dos impactos ambientais dos 

empreendimentos, atribuindo recortes geográficos inadequados para avaliar os impactos 

do empreendimento no meio físico, biótico e socioeconômico. Além disso, a 

                                                           
23 ESTADO DE MINAS GERAIS. Decreto n. 46.933, de 2 de maio de 2016. Disponível em: < 

http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=41216>. Acesso em: set. 2016. 
24 Os processos de licenciamento de barragens em curso no momento da edição do decreto não foram 

interrompidos. 
25 http://www.samarco.com/wp-content/uploads/2015/11/SAMARCO-PROTOCOLA-ESTUDO-DE-

IMPACTO-AMBIENTAL-NA-SECRETARIA-DE-MEIO-AMBIENTE-DE-MINAS-GERAIS.pdf 

http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=41216
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fragmentação propicia uma desconsideração dos impactos cumulativos e sinérgicos 

produzidos pelos empreendimentos quando operam conjuntamente. Por fim, o 

licenciamento fragmentado pode conduzir à realização de estudos de avaliação de 

impactos ambientais menos abrangentes, além do estabelecimento de condicionantes 

menos rígidas ao empreendedor para a concessão de licenças ambientais.   

No dia 05 de dezembro de 2016, tomou posse o novo Procurador Geral do Ministério 

Público de Minas Gerais, Antônio Sérgio Nonet. Uma das primeiras medidas adotadas 

pelo recém empossado Procurador Geral foi a de afastar o promotor Carlos Eduardo 

Ferreira Pinto do comando da área do de Meio Ambiente do Ministério Público de Minas 

Gerais. 

Uma mensagem que circulou entre ex-moradores do subdistrito de Bento Rodrigues 

afirmava que a saída dos promotores do caso tinha relação com o suposto desejo do 

governador do estado de Minas Gerais de ver a Samarco operando novamente.26   

Questões: 

1. As barragens de contenção de rejeitos que utilizam o método de alteamento a montante 

são as mais disseminadas no Brasil e no mundo. Por que este método de armazenamento 

de resíduos é tão popular e quais os riscos a ele inerentes? 

2. Identifique as principais falhas, erros e omissões no comportamento do poder público 

e da Samarco no processo de licenciamento da barragem do Fundão.  

  

                                                           
26 AUGUSTO, Leonardo. Promotores responsáveis por apurar tragédia em Mariana são afastados. O 

Estado de São Paulo. 06/12/2016. Disponível em: http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,promotores-

responsaveis-por-investigar-tragedia-em-mariana-sao-afastados,10000092901. Acesso em: dez. 2016.   

http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,promotores-responsaveis-por-investigar-tragedia-em-mariana-sao-afastados,10000092901
http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,promotores-responsaveis-por-investigar-tragedia-em-mariana-sao-afastados,10000092901
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Tabela 1 – Histórico do procedimento de licenciamento ambiental da Barragem 

do Fundão 

Ano Principais fases processuais 

Nov/2005 
Apresentação do EIA-RIMA para construção da Barragem do Fundão e 

requerimento da LP (PA 15/1984/054/2006). 

Abr/2007 Concedida a LP da Barragem do Fundão com validade de 2 anos. 

Mai/2007 Requerimento da LI da Barragem do Fundão (PA 15/1984/061/2007). 

Junho/2007 Concedida a LI da Barragem do Fundão com validade de 2 anos. 

Abr/2008 Requerimento de LO da Barragem do Fundão (PA 15/1984/066/2008). 

Mai/2008 
Protocolizado junto a SUPRAM Zona da Mata Relatório de Cumprimento 

das Condicionantes da LI. 

Maio/2008 
Requerimento de Autorização Provisório de Funcionamento (APF) da 

Barragem. 

Maio/2008 Concessão da APF da Barragem. 

Agosto/2008 
Realizada vistoria técnica pela FEAM na área da Barragem para fins de 

concessão da LO. 

Set/2008 
Foi votada na 45ª reunião da URC Zona da Mata a concessão da LO da 

Barragem com validade de 4 anos. 

Março/2012 Concedido benefício de acréscimo de 1 ano na validade da LO. 

Nov/2012 
Solicitação de LP e LI de Otimização da Barragem de Fundão (PA 

0015/1984/093/2012). 

Mai/2013 
Solicitação de renovação da LO da Barragem do Fundão e apresentação de 

Relatório de Desempenho Ambiental da Barragem (PA 

00015/1984/095/2013). 

 Set/2013 
Requerimento da LP e LI do Alteamento das Barragens de Fundão e 

Germano (PA 015/1984/100/2013). 

Out/2013 
Foi votada na 69ª reunião da URC do Rio das Velhas a Revalidação da LO 

da Barragem. 

Dez/2013 Concedida LP e LI de Otimização da Barragem de Fundão.  

Jun/2015 Concessão da LP e LI do Alteamento das Barragens de Fundão e Germano. 

Fonte: MPMG (2016); SIAM-MG (2016). 
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Figura 2 – Barragens de Germano, Santarém e Fundão 

 

 

 

 

Controle de Segurança de Barragens no Brasil 

No ano de 2010, o Congresso Brasileiro aprovou a Lei n. 12.334, que instituiu a Política 

Nacional de Segurança de Barragens (PNSB). Esta lei atribuiu claramente a competência 

ao Departamento Nacional de Produção Mineral (DPNM), uma autarquia federal, para 

fiscalizar a segurança das barragens. Antes da edição desta lei, o DPNM possuía uma 

competência genérica para a fiscalização da atividade de lavra de minério, que embora 

não lhe retirasse competência para fiscalizar as barragens, não estabelecia instrumentos e 

procedimentos claros para o exercício desta atividade fiscalizatória. O órgão, antes da 

PNSB, assumia uma posição essencialmente passiva ao risco dos empreendimentos 

minerários, intervindo apenas posteriormente a eventuais acidentes. Com o advento da 

PNSB, o DPNM foi dotado de instrumentos de controle, monitoramento, 

acompanhamento e fiscalização destes empreendimentos.  

A lei que rege a PNSB também atribuiu uma série de obrigações ao empreendedor para 

garantir a segurança da barragem. O empreendedor, considerado pela lei como 

responsável jurídico pela segurança da barragem, assumiu a obrigação de planejar sua 

Barragem Fundão 

Barragem Germano 

Barragem Santarém 
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segurança, manter plano de ação emergencial, bem como realizar inspeções periódicas 

nas estruturas da barragem. Ao DPNM coube avaliar os planos e relatórios produzidos 

pelo empreendedor, bem como fiscalizar o seu cumprimento.  

Deste modo, a apresentação de documentos como manuais de segurança de barragens, 

relatórios de monitoramento periódicos, planos de ações emergenciais, declarações da 

condição da estabilidade da barragem, dentre outros, que antes eram exigidos de forma 

assistemática e irregular no âmbito dos processos de licenciamento ambiental, tornou-se 

obrigatória e periódica, sob pena de responsabilização (autuação) do empreendedor. No 

que diz respeito à apresentação dos documentos exigidos pela lei que rege a PNSB, a 

Samarco protocolou no DPNM, em 8 de outubro de 2012, o seu Plano de Segurança da 

Barragem, exigido pela Lei n. 12.334/2010 e pela Portaria DPNM 416/2012. No momento 

do acidente, a empresa possuía plano de segurança e realizava, rotineiramente, inspeções 

regulares. 

Por força da Lei n. 12.334/2010, a Samarco teve também que submeter ao DPNM um 

Plano de Ação Emergencial (PAE) para casos de acidente. O PAE apresentado pela 

Samarco continha fluxograma e os procedimentos de notificação, porém não continha a 

forma de comunicação com a equipe de segurança da barragem, tampouco com a Zona 

de Autossalvamento, exigida pela Portaria DPNM n. 526/2013. Além disso, não constava 

do PAE estratégias de divulgação e alerta, de forma rápida e eficaz, à população 

potencialmente afetada da Zona de Autossalvamento. O DPNM, no entanto, não realizou 

vistoria na Samarco após esta apresentar o PAE, tampouco solicitou correção de suas 

inconformidades com a legislação vigente. 

A Samarco também apresentou, em 7 de agosto de 2013, carta de risco da Barragem do 

Fundão, que identifica as situações de atenção, alerta e emergência com relação às leituras 

dos instrumentos das barragens. Na carta de risco, foi observado que existiam alguns 

instrumentos que indicavam alerta, atenção e emergência e, portanto, sinalizavam 

problemas de drenagem interna desde 2012.  

O desastre de Mariana, no entanto, tornou em evidência algumas falhas generalizadas no 

desenho institucional e na implementação da PNSB, que extrapolam os limites do seu 

caso. O Tribunal de Contas da União (2016), em Auditoria Operacional sobre segurança 

das barragens de rejeitos de mineração, identificou deficiências nas regras de 

planejamento das vistorias de barragens realizadas pelo DPNM. Dada a falta de estrutura 
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e limitação de recursos do órgão, o TCU verificou que o DPNM prioriza a fiscalização in 

locu daquelas barragens que apresentam alto risco crítico. As normas que regem a Política 

Nacional de Segurança das Barragens estabelecem dois critérios - risco crítico e dano 

potencial associado - para classificação das barragens. A categoria de risco crítico pode 

ser traduzida na probabilidade de ruptura da barragem. O risco crítico considera aspectos 

da própria barragem -  como estrutura, estado de conservação do empreendimento e o 

atendimento do plano de segurança - para determinar se há risco alto, médio ou baixo de 

ocorrência do acidente. Já o dano de potencial associado avalia o potencial de perdas 

humanas e os impactos econômicos, sociais e ambientais em caso de eventual 

rompimento, vazamento ou mau funcionamento da estrutura da barragem. A Diretoria de 

Fiscalização da Atividade Minerária (Difis), responsável por elaborar as normas de 

vistoria do DPNM, estabeleceu que a fiscalização deveria priorizar aqueles 

empreendimentos de alto risco crítico. A Difis não considera outros aspectos relevantes 

para a seleção das estruturas a serem fiscalizadas, tais como atestado de estabilidade da 

barragem e a classificação por dano potencial associado. Barragens como as da Samarco, 

classificadas como de baixo risco crítico e alto dano potencial associado, não estariam, 

portanto, dentre as prioritárias para a fiscalização. Desta forma, antes da ocorrência do 

desastre, o DPNM vistoriou a barragem do Fundão apenas uma vez, no ano de 2012, antes 

mesmo da implementação da PNSB. 

Os achados de auditoria do TCU também apontaram uma série de falhas de 

implementação na Política Nacional de Segurança de Barragens que comprometem a 

atividade fiscalizatória. Das 220 barragens cadastradas no Estado de Minas Gerais, cerca 

de 65% (144) não haviam sido vistoriadas uma vez sequer entre 2012 e 2015. Além disso, 

das 48 vistorias realizadas pela Superintendência em 2015, 71% (34) delas foram 

realizadas nas barragens pertencentes à Samarco após o acidente. 

 O TCU verificou também que o DPNM não dispõe de tecnologia que o auxilie na 

verificação da veracidade dos dados informados pelos empreendedores no cadastro das 

barragens, tais como softwares de georreferenciamento, serviços de imagens por satélites 

etc. O órgão também não dispõe de pessoal suficiente para analisar de forma tempestiva 

os documentos submetidos periodicamente pelos empreendedores, como a declaração de 

segurança da barragem e o extrato de inspeção de segurança. Além disso, o DPNM não 

desenvolveu metodologia para o uso das informações previstas nestes documentos a 

serviço do planejamento de vistorias. A este respeito, o TCU verificou que o DPNM, 
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quando verifica a entrega das declarações de estabilidade das barragens, consulta somente 

se esta foi atestada pelo documento, sem analisar eventuais recomendações feitas pelo 

engenheiro responsável. Em setembro de 2015, ano do acidente, a Samarco protocolou 

declaração de condição de estabilidade da barragem. No referido documento, constava 

que a barragem “encontrava-se em condições adequadas de segurança, desde que 

atendidas as recomendações constantes do plano de ação”. A declaração, portanto, 

embora atestasse a estabilidade da estrutura, apresentava condicionantes desta própria 

estabilidade. Questionado pelo TCU sobre a questão, o DPNM ponderou que a garantia 

da estabilidade da estrutura é avaliada considerando as informações contidas no primeiro 

parágrafo do documento, em que se atesta, de forma direta e expressa, a segurança da 

barragem. “Deste modo, eventuais recomendações exaradas no âmbito dessa declaração, 

as quais são direcionadas ao empreendedor, são apenas verificadas e acompanhadas pelo 

DPNM quando da realização de eventuais fiscalizações in loco” (TCU: 2016, p. 53). De 

qualquer modo, para o TCU as recomendações que integravam a declaração de 

estabilidade, relativas aos serviços e rotinas de manutenção e monitoramento, não 

indicavam situações graves que exigissem a adoção de medias urgentes e imediatas por 

parte do empreendedor. 

No que diz respeito às vistorias realizadas pelo DPNM, estas recaem sobretudo em uma 

avaliação de conformidade quanto aos requisitos da legislação, privilegiando a checagem 

de documentos em detrimento de uma análise visual das condições técnicas da barragem. 

Isto se deve, segundo o TCU, ao fato de que os técnicos do DPNM não possuem 

conhecimento técnico especializado necessário para avaliar e emitir juízo técnico acerca, 

por exemplo, dos resultados de leituras de instrumentos e cálculos geotécnicos. 

Os achados de auditoria do TCU não recomendaram a responsabilização individual de 

funcionários do DPNM pelo desastre. A equipe de auditoria do TCU “não foi capaz de 

estabelecer relação direta de causa e efeito entre a ação (omissa) da Autarquia e o 

rompimento da estrutura, sobretudo pelo fato de a Samarco ter realizado inspeções 

regulares de segurança e entregado as declarações de estabilidade que atestavam a 

segurança da estrutura” (TCU, 2006, p. 56). Isto porque, para o órgão, todo o sistema de 

fiscalização de segurança das barragens é ineficaz. “[A] fiscalização da segurança de 

barragens de rejeitos de mineração realizada pelo DPNM não atende aos objetivos do 

PNSB, uma vez que não promove o monitoramento e o acompanhamento sistemático das 

ações empregadas pelos empreendedores e, ao fim e ao cabo, é incapaz de garantir a 
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observância dos padrões de segurança que visam à redução da possibilidade de acidentes 

e suas consequências” (TCU: 2016, p. 38). 

O acidente da barragem do Fundão tem provocado mudanças no marco regulatório da 

Política Nacional de Segurança de Barragens. Uma das inovações foi a atribuição de 

competência ao DPNM, pela portaria n. 416/2012, para emitir auto de interdição aos 

empreendedores que não apresentarem Declaração de Condição de Estabilidade da 

barragem e o Plano de Ação de Emergência nos prazos determinados por lei. Só em Minas 

Gerais, foram emitidos 36 autos de interdição de barragens (12% do total de barragens 

existentes) desde o desastre de Mariana no primeiro quadrimestre de 2015. Além disso, 

em resposta ao acidente, o DPNM contratou uma empresa privada – a Geoestável 

Consultoria e Projetos – para reavaliar os critérios de análise de risco atualmente 

empregados na classificação das barragens de mineração.  

Após a ocorrência do desastre, o DPNM realizou sucessivas visitas às instalações da 

Samarco, que ensejaram na emissão de dezenove autos de infração, dos quais sete 

referem-se às não conformidades relacionadas à barragem rompida. Ademais, foram 

expedidas mais de vinte exigências direcionadas às estruturas do empreendimento do 

Complexo do Germano como forma de mitigação dos danos ocasionados pelo desastre, 

tais como plano executivo de obras emergenciais ou a realização de inspeções especiais 

nas estruturas remanescentes. 

Questão: 

Quais foram as principais falhas do Sistema Nacional de Segurança de Barragens 

apontadas pelo TCU? Em sua análise, diferencie as falhas de desenho da política de suas 

falhas de implementação.  

 

Rompimento da barragem e percurso da lama 

No dia do rompimento da barragem, mais de 600 pessoas trabalhavam no complexo 

minerário de Germano. Aproximadamente às 15h45min, funcionários da Samarco 

presenciaram uma movimentação da barragem e dos rejeitos nela armazenados, com 

levantamento de poeira. Descreveram que viram o dique da barragem movimentando-se 

sobre o platô, carregando consigo veículos que estavam sobre ele, ao mesmo tempo em 

que desmoronava. Alguns descreveram um estalo ou estouro no momento do rompimento 
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e uma percepção de tontura nos segundos que o precederam, mas afirmaram que, até 

aquele momento, não haviam percebido qualquer tremor anormal na área de barragem. 

Alguns trabalhadores que presenciaram o rompimento, ao mesmo tempo em que 

procuravam lugares mais altos para se proteger, deram o alerta via rádio e verbalmente, 

possibilitando que outros escapassem da tragédia. Apesar disso, doze trabalhadores 

morreram soterrados ou afogados pelo mar de lama, sendo que um trabalhador morreu de 

mal súbito. O corpo de um dos empregados da Samarco nunca foi encontrado 

(MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL, 2016, p. 11-12). 

Os rejeitos formaram um mar de lama que desceu o vale a jusante e galgou a barragem 

de Santarém. Apesar de ter sofrido danos, não houve rompimento desta última barragem, 

que conteve a lama por tempo suficiente para que a comunidade de Bento Rodrigues, 

situado a 2,5 km da barragem de Santarém, pudesse evacuar o local. A Samarco não 

dispunha de sirenes ou qualquer outro meio de comunicação capaz de alertar os 

moradores de Bento Rodrigues. Moradores avisaram uns aos outros de que uma 

enxurrada de lama se aproximava e deslocaram-se por conta própria para um local que 

julgavam ser seguro no subdistrito. Este movimento de fuga, no entanto, não conseguiu 

evitar a morte de cinco moradores, sendo duas crianças e três idosos. 

Bento Rodrigues foi praticamente soterrado pela avalanche de água, lama e detritos 

produzida com o rompimento da barragem. Segundo informações do Corpo de Bombeiros 

Militares de Minas Gerais, os depósitos de rejeitos atingiram mais de 10 metros de altura 

em alguns pontos do vilarejo. Por conta de sua localização e dos acessos precários, 

contando apenas com estradas vicinais não pavimentadas para fazer contato com os 

demais distritos e a sede do município, Bento Rodrigues ficou completamente inacessível 

por via terrestre. O acesso ao subdistrito só foi possível mediante helicóptero, o que 

dificultou em muito os trabalhos de resgate dos bombeiros. 

Outras localidades de Mariana também foram atingidas pela lama, com destaque para 

Paracatu de Baixo, que teve parte de suas casas soterradas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estrada_vicinal
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Foto – Bento Rodrigues após o desastre. Acervo da pesquisadora. 

 

Após atingir Bento Rodrigues, a onda de lama percorreu 55Km pelo rio Gualaxo do Norte 

até sua foz, no Rio do Carmo, pelo qual desceu por 22 Km até o Rio Doce. Este foi o 

trecho em que a lama causou maior efeito destrutivo por extrapolar a calha dos rios, 

atingindo os municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. 

Neste trecho, a avalanche de lama atingiu uma área de cerca de 1.500 hectares (IBAMA, 

2016), causando destruição de edificações, pontes, vias e outros equipamentos urbanos. 

Neste trecho, a onda de rejeitos também produziu forte erosão nas margens estreitas dos 

rios.  

No Município do Rio Doce, a lama foi retida pela barragem da Usina Hidrelétrica de 

Candonga e, após ultrapassar esta barreira, seguiu pela calha do Rio Doce. Cerca de 30% 

dos rejeitos derramados com o rompimento da barragem do Fundão ficaram retidos na 

Usina Hidrelétrica de Candonga27, cuja geração de energia elétrica foi interrompida. Em 

seguida, a onda de rejeitos atingiu a Usina Hidrelétrica de Baguari,28 que também teve 

sua atividade interrompida. No trecho entre Candonga e Baguari, houve sedimentação de 

rejeitos que modificou a morfologia da calha do Rio Doce. Após este trecho, a onda de 

                                                           
27 A Usina Hidrelétrica de Candonga pertence a um consórcio constituído pelas empresas Aliança Energia 

(50%) e Vale (50%) e possui potência de 140MW (ANA, 2016b). 
28 A Usina Hidrelétrica de Baguari pertence a um consórcio constituído pelas empresas Neonergia (51%), 

Cemig (34%) e Furnas, com potencial de 140 MW (ANA, 2016b). 
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rejeitos seguiu com menor concentração de sedimentos e maior velocidade. No entanto, 

ainda que de granulometria mais fina, os rejeitos que seguiram o curso do rio aumentaram 

significativamente a turbidez da água. Tendo em vista que este trecho é marcado por 

numerosas cidades que captam água bruta diretamente no rio Doce, o abastecimento de 

água de 12 cidades, incluindo Governador Valadares (MG) e Colatina (ES), teve de ser 

interrompido por alguns dias, afetando uma população estimada em 424.000 pessoas 

(ANA, 2016a). A comunidade indígena da etnia Krenak, que vivia à margem esquerda 

do Rio Doce, em uma reserva de cerca de quatro mil hectares, teve de ser afastada da 

região por conta da contaminação provocada pelo derrame de rejeitos. Nesta região duas 

outras hidrelétricas – Aimorés29 e Mascarenhas30 – também foram atingidas. Embora 

parte significativa da onda de rejeitos tenha sido retida pelos reservatórios dessas 

hidrelétricas, esta retenção não foi suficiente para impedir que a lama atingisse o oceano 

Atlântico.  

A onda de cheia alcançou a foz do rio Doce em 11 de novembro de 2015, sem causar 

inundação nos maiores municípios banhados pelo rio. Já a pluma de águas turvas chegou 

à foz 16 dias após o rompimento da barragem, em 21 de novembro. No oceano, a mancha 

de coloração alaranjada atingiu uma área de aproximadamente sete mil quilômetros 

quadrados.  

O trajeto percorrido pela lama teve a extensão de 660 km e atingiu 39 municípios, sendo 

35 mineiros e 4 capixabas (IBAMA, 2015; Grupo da Força-Tarefa, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 A Usina Hidrelétrica Aimorés pertence à Aliança Energia e possui potência de 330MW.  
30 A Usina Hidrelétrica Mascarenhas pertence à EDP, com potência de 198 MW. 
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Figura 3 – Mapa da trajetória da lama 

 

Fonte: Elaborado por Ministério Público do estado de Minas Gerais (MPMG, 2015). 

 

Impactos do Desastre 

Dias após o rompimento da barragem do Fundão, os cidadãos de Mariana passaram a 

reivindicar a volta das atividades da Samarco. Cartazes, planfletos e camisetas com frases 

do tipo “Mariana quer a volta da Samarco”, “Somos todos Samarco” e “Justiça sim, 

Desemprego Não,” passaram a ser vistos por toda a cidade. O Prefeito de Mariana, Duarte 

Junior, passou a declarar à imprensa que Mariana fecharia as portas sem a mineração. 

Segundo o prefeito,“[a] mineração representa 80% da nossa arrecadação. Dizer que não 

pode mais haver mineração é afirmar que serviços básicos terão de ser parados e que 

quatro mil pessoas vão perder seus empregos”. O prefeito ainda acrescentou: “(t)enho que 

ser realista e dizer que a nossa cidade não trabalhou na diversificação econômica.”31  

                                                           
31 Mariana “fecha as portas” sem a mineração, diz prefeito. Disponível em: 

http://www.jb.com.br/pais/noticias/2015/11/16/mariana-fecha-as-portas-sem-a-mineracao-diz-prefeito/. 

Acesso em: set. 2016.  

http://www.jb.com.br/pais/noticias/2015/11/16/mariana-fecha-as-portas-sem-a-mineracao-diz-prefeito/
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Foto: Paulo Augusto Franco Alcântara.  

Enquanto parte da população de Mariana protestava pela volta da Samarco, movimentos 

sociais, pessoas atingidas pelo desastre e órgãos do poder público iniciaram ações 

articuladas para pressionar a empresa a adotar medidas reparatórias e compensatórias 

pelos danos econômicos, sociais e ambientais causados pelo desastre. Os moradores das 

cidades afetadas pela lama, bem como os pescadores, garimpeiros, comerciantes e 

agricultores diretamente atingidos pelo desastre, não estavam propriamente interessados 

no retorno das atividades da Samarco. Estes queriam que a empresa lhes devolvesse seus 

meios de subsistência e seus espaços de convivência, moradia, subsistência e lazer.  

Os impactos gerados pelo rompimento da barragem do Fundão foram multifacetários: 

houve danos ambientais, econômicos e sociais que ocasionaram desemprego, mortes, 

rompimento de laços afetivos, destruição de patrimônio histórico, degradação do meio 

ambiente, destruição dos meios de subsistência locais, dentre outros. Imediatamente após 

a ocorrência do desastre, diversos órgãos públicos e entidades sem fins lucrativos 

mobilizaram-se para produzir estudos que avaliassem os impactos gerados pelo desastre. 

Alguns deles atuaram individualmente, porém de forma coordenada (e.g. IBAMA, ANA 

e Ministério do Meio Ambiente), outros de forma independente (e.g. Comissão Externa 

da Câmara de Deputados) sendo que alguns privilegiaram uma atuação conjunta (caso da 

Força-Tarefa constituída por órgãos do Estado de Minas Gerais e municípios afetados 
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pelo desastre). Dado o curto lapso de tempo entre a ocorrência do desastre e a realização 

destes estudos, as avaliações de impacto realizadas alguns meses após o desastre não 

tiveram a pretensão de ser conclusivas, mas sim de orientar ações reparatórias e 

compensatórias dos danos causados pelo rompimento da barragem. Embora não haja 

necessariamente convergência entre estes estudos sobre a caracterização e extensão dos 

danos provocados pelo desastre, alguns impactos32 mostraram-se recorrentes em todos 

eles.  

Os principais impactos sobre o meio ambiente foram: 

 Degradação da qualidade da água nos rios afetados33; 

 Degradação da qualidade do solo34; 

 Destruição de vegetação natural e de áreas de preservação permanente nos trechos 

de cabeceira dos rios35; 

 Assoreamento dos corpos hídricos36; 

 Alterações morfológicas dos corpos hídricos atingidos; 

 Mortandade de peixes e de outros organismos aquáticos37; 

 Perturbações do equilíbrio dos ecossistemas aquáticos. 

O desastre provocou os seguintes impactos econômicos: 

 Interrupção da produção minerária; 

 Perda da arrecadação tributária38; 

                                                           
32 A caracterização dos impactos aqui presente se baseou em (Grupo da Força-Tarefa, 2016, ANA, 2016a, 

IBAMA, 2015).    
33 A água bruta dos rios apresentou turbidez e características físico-químicas discrepantes da média 

histórica e fora dos padrões estipulados pelas normas para consumo. 
34 Houve modificações na porosidade do solo, dificultando a infiltração de água e o crescimento de 

plantas, bem como no seu nível de fertilidade.  
35 Houve a destruição de 1.469 hectares de vegetação ao longo de 77km de corpos hídricos, incluindo 

áreas de preservação permanente, que, de acordo com o novo Código Florestal, são faixas marginais dos 

cursos d´água. Dentre as unidades de conservação e áreas de preservação permanente afetadas estão o 

Parque Estadual do Rio Doce; Parque Estadual Sete Salões; Floresta Nacional Goytacazes; e o Corredor 

da Biodiversidade Sete Salões-Aimoré (IBAMA, 2015). 
36 O desastre ocasionou um processo contínuo de carreamento e deposição de sedimentos nos cursos 

d´água que provoca a perda da capacidade dos leitos dos rios de transportar partículas em suspensão em 

direção a sua foz.  
37 A lama causou a morte de mais de 11 toneladas de peixes (Relatório da Força-Tarefa, p.6) e colocou 

algumas espécies em risco de extinção de várias espécies de organismos aquáticos.  
38 Os municípios sem diversificação econômica foram duramente impactados. Este é o caso de Mariana, 

em que mais de 80% da arrecadação provém da atividade minerária, bem como Rio Doce, onde está 

localizada a Hidrelétrica de Candonga.  
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 Aumento de despesas na prestação de serviços públicos emergenciais39; 

 Prejuízos à produção de energia das hidrelétricas; 

 Danos a estabelecimentos comerciais atingidos pelo mar de lama; 

 Danos a infraestruturas públicas e privadas;40 

 Prejuízos à indústria e demais atividades econômicas que dependem da qualidade 

da água dos corpos hídricos atingidos; 

 Comprometimento da pesca em toda a extensão do rio e na transição com o 

ambiente marinho41; 

 Comprometimento da atividade agrícola; 

 Danos a propriedades rurais;42 

 Comprometimento do turismo, sobretudo na região do estuário do rio Doce43; 

 Comprometimento da atividade agropecuária44; 

 Desemprego provocado pela paralisação das ações da Samarco.45 

Embora não haja dados que quantifiquem com precisão os danos econômicos, estima-se 

que somente na escala microrregional, compreendida pelos municípios de Mariana, Barra 

Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, os danos à infraestrutura e os prejuízos 

econômicos públicos e privados somem mais de R$ 250 milhões (Relatório da Força-

Tarefa, 2016, p.36-37).  

Outros municípios, de maior expressividade econômica, tiveram significativos prejuízos 

nos setores de indústria e serviços. A cidade de Belo Oriente, por exemplo, teve prejuízos 

                                                           
39 O Município de Barra Longa, por exemplo, teve prejuízos de quase R$ 2 milhões com atendimento 

médico aos atingidos, desinfestação de pragas, limpeza urbana, transporte dos atingidos e segurança 

pública (Relatório da Força-Tarefa, p.46). 
40 Em Mariana, as perdas em infraestruturas somam mais de R$ 100 milhões. Além das perdas das 

unidades habitacionais nos distritos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, houve destruição de 

unidades básicas de saúde, quadra poliesportiva, pontes, estradas, ruas, escolas e sedes de associações 

comunitárias. Em Barra longa, os prejuízos chegam a R$ 10 milhões. (Relatório da Força-Tarefa, p.49). 
41 Pelo menos 1.249 pescadores estavam cadastrados nas áreas afetadas em Minas Gerais e no Espírito 

Santo), ribeirinhos, agricultores e populações tradicionais (POEMAS, 2015). 
42 Cento e noventa e cinco propriedades rurais foram atingidas nos municípios de Mariana, Barra Longa, 

Rio Doce e Ponte Nova (Relatório da Força-Tarefa, 2016, p. 37). 
43 No município de Rio Doce houve queda na receita de pousadas, restaurantes, mercearias e lojas de 

comerciantes de produtos de pesca.  
44 O desastre provocou a perda de animais, máquinas e equipamentos e lavouras, totalizando um prejuízo 

de mais de R$ 25 milhões (Relatório da Força-Tarefa, 2016, p. 40). 
45 Um ano após o desastre, a cidade de Mariana apresentou taxa de desemprego de 25%, correspondente 

ao dobro da média nacional. O aumento do desemprego foi provocado sobretudo pela suspensão dos 

contratos da Samarco com empresas terceirizadas.  
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da ordem de R$ 200 milhões em decorrência da paralisação temporária da Cenibra Papel 

e Celulose, por impossibilidade de captação de água. O setor de serviços teve prejuízos 

da grandeza de R$ 40 milhões, seguido do setor pecuário, que sofreram perdas de pouco 

mais de R$ 20 milhões (Relatório da Força-Tarefa, 2016, p.36-37). 

Sobre os danos privados, observa-se que várias das comunidades atingidas dependem de 

produção rural de base familiar para sua subsistência. Com a destruição de lavouras e 

pastos, as populações restaram sem alternativa para o seu próprio sustento e sem 

perspectiva de retomada de suas formas de subsistência no curto prazo. Isto ocorreu com 

a população de Bento Rodrigues. Dada a destruição completa da infraestrutura do 

subdistrito, todos os moradores do subdistrito que desenvolviam atividades de comércio, 

indústria e serviço perderam suas fontes de subsistência econômica. 

A tragédia também causou danos humanos e sociais, incluindo: 

 Perdas de vidas46; 

 Pessoas feridas; 

 Pessoas afetadas psicologicamente; 

 Pessoas desabrigadas e desalojadas; 

 Interrupção de serviços de vigilância em saúde, epidemiológica, sanitária, 

ambiental e saúde do trabalhador; 

 Interrupção de serviços de segurança pública; 

 Interrupção de serviços de ensino; 

 Perda de patrimônio histórico e cultural;47 

 Perda de referencial cultural; 

 Impacto na forma de reprodução social dos índios Krenak. 

Questão: 

                                                           
46 O rompimento da barragem do Fundão foi o que provocou o maior número de vítimas dentre os 

desastres registrados no Estado de Minas Gerais. Foram 18 mortes e um desaparecimento. Antes de 5 de 

novembro de 2015, sete vítimas haviam sido provocadas, pelo rompimento da barragem da Mina de 

Fernandino, em Itabirito, no ano de 1986, 5 vítimas haviam sido atingidas, em 2001, pelo rompimento da 

barragem operada pela Mineração Rio Verde, em Nova Lima, ao passo que a ruptura da barragem da 

Mineradora Herculano em Itabirito provocou 3 mortes em 2014. (ANA, 2016, p. 21). 
47 Três igrejas foram diretamente atingidas pelo desastre: a Capela de São Bento, em Bento Rodrigues, 

inteiramente destruída; a Capela de Nossa Senhora das Mercês, também em Bento Rodrigues, não 

atingida pois localizava-se na parte alta do subdistrito; e a Capela de Santo Antônio, em Paracatu de 

Baixo, atingida pela lama, porém não destruída (Relatório da Força-Tarefa, 2016, p. 67). 
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O rompimento da barragem do Fundão acirrou conflitos entre grupos que foram afetados 

pelo desastre de formas distintas. Identifique as principais diferenças nos traços 

identitários destes grupos (e.g. meios de subsistência, formas de relacionamento 

interpessoal, traços culturais etc.) e sobretudo no modo como eles foram afetados pelo 

desastre.  

 

Os atingidos pelo Rompimento da Barragem 

O desastre de Mariana impactou a vida de diversas comunidades. As populações mais 

duramente afetadas foram aquelas que viviam nos subdistritos de Bento Rodrigues, 

Paracatu de Baixo, Barra Longa – municípios que tiveram sua infraestrutura destruída 

pelo desastre. Foram também atingidos pelo desastre aqueles que utilizavam o Rio Doce 

como meio de subsistência, como os pescadores, agricultores, comunidades indígenas etc. 

O desastre atingiu diretamente estes grupos porque lhes subtraiu seus meios de 

reprodução econômica e social.  

Em Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa, centenas de moradores perderam 

sua moradia: foram desabrigadas 236 famílias em Bento Rodrigues, 108 em Paracatu de 

Baixo e 8 em Gesteira, no município de Barra Longa. 

Com o deslocamento dessas pessoas de seus territórios, as relações comunitárias e de 

vizinhança que estruturavam o cotidiano destas comunidades foram destruídas. Desde 

novembro de 2015, antigos moradores de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra 

Longa passaram a viver no município de Mariana, separados uns dos outros. Inicialmente, 

estes moradores foram alocados em hotéis, e posteriormente em casas alugadas pela 

Samarco. Estas foram medidas de caráter emergencial que têm se prolongado ao longo 

do tempo enquanto não se chega a uma solução definitiva de reparação dos atingidos.  

Morava todo mundo pertinho. Morava do lado, morava juntinho. Aqui 

está todo mundo em casas separadas. A casa era dos meus pais. Num 

pedaço morava minha irmã, ela tinha um restaurante na praça, né? 

Depois tinha a casa dela. Meus amigos. Morava todo mundo pertinho, 

né? Aqui separou. Ficou cada um num hotel. A gente ficou dois meses 

num hotel, dentro de um quarto. Depois a gente foi para as casas, aí deu 

uma melhoradinha né? Mas ficar num hotel, pelo amor de Deus, ficar 

dois meses num hotel. Todo mundo conhecia todo mundo. E você os 

idosos: um ficou com depressão, teve um que já morreu. Meu irmão 

ficou com a cabeça meio perturbada. Ele tinha muita criação, muito 

passarinho, tinha cachorro, tinha gato e na corrida não deu muito tempo 

nem dele abrir o viveiro para soltar os bichos. E nossas casas estavam 
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no lugar mais atingido. Tinha dois pés de manga. Estava do lado da 

igreja e agora está cercada. Tinha dois pés de manga, nossa casa era ali 

do lado. Lá no restaurante dela ainda tem um pedaço de banheiro e você 

vai ver lá tem dois fogões a lenha. Tinham três fogões a lenha, sobraram 

dois lá dentro (Maria, antiga moradora de Bento Rodrigues. Mariana, 

abril de 2016). 

A mesma sensação de perda e deslocamento foi vivenciada por aqueles que utilizavam o 

Rio Doce como meio de subsistência. Para as comunidades indígenas Krenak, o desastre 

ambiental causou a “morte do Rio Doce” (watu é kwen).48 Os cerca de 400 indígenas 

Krenak que utilizavam o rio Doce como fonte de subsistência e insumo para a atividade 

agropecuária tiveram de interromper este uso por conta da contaminação da água pelos 

rejeitos. Uma cerca entre a comunidade e o rio teve de ser instalada pela Samarco para 

evitar que o gado pertencente aos Krenak se aproximasse do rio contaminado.49 Desde 

então, a população se viu impossibilitada de pescar, de alimentar seu gado, de nadar no 

rio, de chamar a chuva. Esta separação, no entanto, trouxe mais prejuízos culturais e 

identitários do que econômicos para os Krenak. O rio doce, referido pelos indígenas como 

watu (grande rio, grande pai), era o locus privilegiado de rituais e tradições, como 

batizados de crianças e ritos de pesca e caça.  

Para Douglas Krenak, líder da comunidade, 

o Rio Doce é mais do que água para o nosso povo, vai além de 

abastecimento de água. É uma entidade sagrada para os Krenak. 

(...) Algumas pessoas não entendem. Não é só chegar na nossa 

comunidade com caminhões-pipa ou distribuir água mineral. 

Tem pessoas sofrendo, especialmente os mais velhos, que agora 

não conseguem passar as tradições para frente. Estamos na busca 

de um caminho para manter a nossa cultura.  

Alguns dos atingidos pelo rompimento da barragem do Fundão sequer foram 

reconhecidos como tais. Para definir quais pessoas deveriam ser contempladas com 

medidas reparatórias emergenciais, consistentes no pagamento de um auxílio pecuniário 

mensal50 e, especificamente para os desabrigados, de concessão de moradia, a Samarco 

                                                           
48 Indígenas da aldeia Krenak lamentam a morte do Rio Doce. Disponível em: 

<http://tragedianunciada.mabnacional.org.br/2016/02/02/indigenas-da-aldeia-krenak-lamentam-a-morte-

do-rio-doce/>. 
49 MARIZ, Renata. “As tragédias dos índios Krenak”. O Globo. 24 de janeiro de 2016. Disponível em:  

http://oglobo.globo.com/brasil/as-tragedias-dos-indios-krenak-18533019. Acesso em: nov. 2016.  
50 Foi convencionado que cada família de atingidos teria direito à casa alugada pela empresa e um salário 

mínimo mensal devido ao chefe de família, seguido de mais 20% para cada dependente acrescido de uma 

cesta básica.  

http://tragedianunciada.mabnacional.org.br/2016/02/02/indigenas-da-aldeia-krenak-lamentam-a-morte-do-rio-doce/
http://tragedianunciada.mabnacional.org.br/2016/02/02/indigenas-da-aldeia-krenak-lamentam-a-morte-do-rio-doce/
http://oglobo.globo.com/brasil/as-tragedias-dos-indios-krenak-18533019
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considerou como atingidos aqueles que sofreram deslocamento físico e econômico direto 

em decorrência de um desastre.  

Para o Movimento dos Atingidos por Barragens, entidade atuante na defesa dos direitos 

das pessoas afetadas pelo desastre de Mariana, a política de reconhecimento de atingidos 

adotada pela Samarco é restritiva. 

Em Mariana os cadastrados são os atingidos da Defesa Civil, não 

os atingidos por toda a tragédia. Como vamos conseguir mapear 

esses atingidos que tiveram toda a sua vida afetada, tanto em 

relação à renda como em relação ao rio, à água após o crime? 

Representante do MAB (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS. Comissão Extraordinária das 

Barragens- Relatório Final -, 2016). 

 

A solução adotada pela Samarco tem excluído diversas pessoas afetadas dos programas 

emergenciais de reparação de danos. Este é o caso de Francisco, que trabalha e reside 

durante a semana na cidade de Mariana, mas que possuía casa em Bento Rodrigues, onde 

passava todos os seus finais de semana. A empresa negou ajuda para Francisco alegando 

que este já possuía abrigo em Mariana, e que portanto não se enquadrava na categoria de 

atingido. Francisco, por sua vez, questionou o fato: `Por que na hora de pagar o IPTU em 

Bento Rodrigues eu era morador e agora que eu perdi tudo não sou mais? 

(ALCÂNTARA, 2016, p. 177).  

Para averiguar se os pleiteantes às medidas indenizatórias emergenciais se enquadravam 

na categoria de atingido, a Samarco realizou reuniões, entrevistas e tentativas de acordo 

com os afetados. No caso específico dos desabrigados, os requerentes deveriam dispor de 

meios para comprovar que residiam de forma permanente no território afetado para 

fazerem, portanto, jus à indenização pretendida. 

Quanto às pessoas que não foram desabrigadas, mas que dependiam do Rio Doce para 

sobreviver, como pescadores e agricultores, as dificuldades são ainda maiores. Centenas 

de pescadores tiveram que interromper sua atividade de pesca e alegam nunca ter recebido 

qualquer auxílio financeiro da Samarco. Estes pescadores tiveram que buscar outros 

meios de subsistência durante o período em que a pesca esteve proibida no Rio Doce, 

sendo que alguns deles jamais retornaram a exercer esta atividade, já que o comércio de 

peixes provenientes do Rio Doce foi prejudicado.51  

                                                           
51 LOPES, Raquel. Pescadores que trabalhavam no Rio Doce viram catadores de lixo, no ES. G1. 

5/10/2016. Disponível em : http://g1.globo.com/espirito-santo/desastre-ambiental-no-rio-
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Além da desarticulação das relações sociais dos afetados pelo desastre e das dificuldades 

que estes têm enfrentado para a satisfação dos seus direitos, os antigos moradores das 

cidades afetadas pelo rompimento da barragem do Fundão enfrentam ainda preconceito 

pela sua condição de atingidos. As crianças dos distritos devastados pela barragem do 

Fundão, que passaram a residir e estudar em Mariana, são chamados de “pé de lama” na 

escola. O promotor de Direitos Humanos de Mariana, Guilherme Meneghin, instaurou 

inquérito para investigar a criação de um abaixo-assinado que exige a saída dos alunos de 

Bento Rodrigues da escola para onde foram enviados.52  

Já os pais destas crianças são vistos como “aproveitadores” por parcela da população de 

Mariana que depende da mineração e defende o retorno imediato das operações da 

Samarco.53 Parte deste preconceito contra os atingidos pelo desastre decorre do fato de 

que os atingidos estão vivendo “às custas” da Samarco no município, enquanto parcela 

significativa da população agoniza economicamente com a interrupção das atividades da 

empresa. “Passado um ano do dia em que tiveram de correr pela vida, deixando para trás 

todos os bens, os moradores do subdistrito de Bento Rodrigues, em Mariana, Minas 

Gerais, são discriminados como se fossem eles a causa da tragédia que atingiu o 

município.”54 

Questões: 

1. Analise as principais dificuldades enfrentadas pelas pessoas afetadas pelo desastre de 

Marina para serem conhecidas como “atingidos”. 

2. Quais são as implicações – negativas e positivas – de reconhecimento de um indivíduo 

como atingido por um desastre ambiental? 

 

 

 

                                                           
doce/noticia/2016/10/pescadores-que-trabalhavam-no-rio-doce-viram-catadores-de-lixo-no-es.html . 

Acesso em: nov. 2016.  
52 FERNANDES, Márcio; RIBEIRO, Bruno. Desabrigados pela lama enfrentam preconceito e 

desconfiança em Mariana. O Estado de São Paulo. 29/10/2016. Disponível em: 

http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,desabrigados-pela-lama-enfrentam-preconceito-e-desconfianca-

em-mariana,10000085277. Acesso em: nov. 2016. 
53 Idem.  
54 FERNANDES, Márcio; RIBEIRO, Bruno, op. cit.  

http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,desabrigados-pela-lama-enfrentam-preconceito-e-desconfianca-em-mariana,10000085277
http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,desabrigados-pela-lama-enfrentam-preconceito-e-desconfianca-em-mariana,10000085277
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Os Responsáveis pelo Desastre 

Em dezembro de 2015, diversos órgãos públicos da União e dos Estados de Minas 

Gerais55 propuseram Ação Civil Pública (ACP)56 contra a Samarco e suas controladoras 

Vale S/A (Vale) e BHP (Billinton). Os 12 autores desta ACP, que tramita atualmente de 

forma conexa com outra ACP proposta pela Associação de Defesa de Interesses 

Coletivos,57 pediram a condenação da empresa Samarco e de suas controladoras ao 

pagamento de R$ 20,2 bilhões, a serem desembolsados num período de 10 anos, para 

custear medidas reparatórias, compensatórias e indenizatórias. Os autores também 

pediram cautelarmente que a Samarco adotasse uma série de medidas de urgência, com o 

objetivo de impedir o agravamento dos danos provocados pelo desastre, sob pena de 

multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada obrigação não cumprida. Os 

autores pediram também o provisionamento de capital da Samarco para reparação dos 

danos provocados pelo desastre.58  

Os autores pediram também a responsabilização das empresas controladoras Vale S/A 

(“Vale“) e BHP Billinton (“BHP”) sob a alegação de que estas seriam consideradas, pela 

legislação ambiental brasileira, “poluidoras indiretas” e, portanto, corresponsáveis pelo 

dano ambiental.59 Os autores também invocaram a desconsideração da pessoa jurídica da 

Samarco, com a consequente responsabilização de suas acionistas, na eventualidade de 

haver obstáculos ao ressarcimento dos prejuízos causados pelo desastre.60 Os autores 

pediram, ainda, que a Vale também fosse caracterizada como poluidora direta em 

                                                           
55 São doze os autores: União, Estado de Minas Gerais, Instituto Mineiro de Gestão das Aguas, Estado do 

Espírito Santo, Fundação Estadual de Meio Ambiente, Agência Nacional de Aguas, Instituto Estadual de 

Florestas, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Departamento Nacional de 

Produção Mineral, Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Ibama e Agência Estadual 

de Recursos Hídricos.  
56 Ação Civil Pública n. 0069758-61.2015.4.01.3400, ajuizada na 3ª Vara Federal do DF e remetida 

posteriormente à 12a Vara Federal do Estado de Minas Gerais por declínio de competência.  
57 Ação Civil Pública n. 0060017-58.2015.4.01.3800, ajuizada em novembro de 2015 perante a 12a Vara 

da Justiça Federal de Minas Gerais, no valor de R$ 10 bilhões.  
58 Para garantir a efetividade deste provisionamento, os autores pediram que 20% do faturamento da 

Samarco ou 50% do seu lucro líquido, o que fosse maior, fossem provisionados anualmente. Em não 

sendo possível acumular a quantia anual solicitada, as controladoras BHP e Vale deveriam arcar com 

estes custos, na proporção de sua participação acionária. 
59 A Lei que disciplina a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n. 6.938/81) define poluidor, em seu 

art. 3o, IV, como “a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou 

indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental.”  
60 O fundamento para a desconsideração da pessoa jurídica está calcado no art. 4o da Lei 9.605/98, que 

trata da responsabilidade penal e administrativa por danos ambientais.  
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decorrência de esta ter celebrado contrato com a Samarco Mineração S/A, que permitia à 

primeira despejar rejeitos líquidos (lama) de seu empreendimento complexo Alegria na 

barragem do Fundão. 

Em decisão de 18 de dezembro de 2015, o juiz da 12ª vara da Justiça Federal proferiu 

decisão monocrática determinando uma série de medidas cautelares, dentre as quais a 

suspensão de licenças e concessões de exploração da atividade minerária da Samarco, 

bem como o depósito judicial de 2 bilhões de reais para cobrir futuras ações reparatórias. 

A ação ordinária segue em tramitação, sendo que poderá eventualmente ser suspensa por 

força de acordo celebrado entre as partes do processo, ainda pendente de homologação.61  

Posteriormente, em maio de 2016, o Ministério Público Federal de Minas Gerais ajuizou 

ação civil pública contra 21 réus, entre eles as empresas Samarco, Vale e BHP, bem como 

entes públicos como União, Estado de Minas Gerais, Estado do Espírito Santo e órgãos 

ambientais. A ACP tem como valor da causa R$ 155 bilhões e possui quarenta páginas 

dedicadas a pedidos liminares e de mérito. Dentre os pedidos, consta a suspensão do 

pagamento de dividendos aos acionistas da Samarco e o bloqueio de financiamentos 

públicos às companhias. Os procuradores pediram ainda a responsabilização da União, 

do Estado de Minas Gerais, de diversos órgãos da administração direta e indireta dos 

governos federal e do estado mineiro, bem como do estado Espírito Santo pelos prejuízos 

causados pelo desastre. O valor da causa foi calculado pelos autores com base no que a 

petroleira BP já desembolsou após o derramamento de petróleo no Golfo do México, 

ocorrido em 2010. Os autores entenderam que o porte do desastre do México 

assemelhava-se à dimensão do desastre de Mariana. Após despacho, a juíza excluiu o 

estado do Espírito Santo do polo passivo da ação, bem como diversas autarquias federais 

e estaduais, por entender não haver “um mínimo de nexo causal entre a atividade ou 

omissão estatal e o dano, não havendo justificativa para a inclusão desta vasta lista de 

pessoas jurídicas de direito público, o que causará apenas atraso e tumulto no deslinde do 

feito, que já conta com mais de 11 mil páginas".62 Em audiência de conciliação realizada 

em setembro de 2016, a Samarco comprometeu-se a realizar perícias para avaliar os 

                                                           
61 O acordo, que suspenderia o curso desta ação, foi inicialmente homologado pela Coordenadoria Geral 

do Tribunal Regional Federal da 1a Região, porém foi suspenso por decisão liminar do Superior Tribunal 

de Justiça, sob o argumento de que o foro competente para homologar o acordo seria a 12a vara da justiça 

federal, onde a ação foi originalmente ajuizada.   
62 RODRIGUES, Léo. Ação do MPF contra a Samarco que cobra R£ 155 bi terá audiência em setembro. 

Agência Brasil. 12/07/2016. Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-07/acao-

do-mpf-contra-samarco-que-cobra-r155-bi-tera-audiencia-em-setembro. Acesso em: nov. 2016.  

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-07/acao-do-mpf-contra-samarco-que-cobra-r155-bi-tera-audiencia-em-setembro
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-07/acao-do-mpf-contra-samarco-que-cobra-r155-bi-tera-audiencia-em-setembro
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danos. As partes comprometeram-se também a realizar 11 audiências públicas em 

localidades ao longo do Rio Doce.  

Além destas ações, Samarco, Vale e BHP ainda enfrentam outros processos cíveis, 

administrativos e criminais nas esferas municipal, estadual e federal. 

No âmbito administrativo, a Samarco já recebeu diversas multas por distintos órgãos 

ambientais, que já somam mais de 500 milhões de reais.63 Estas multas, que têm sido 

aplicadas pelos órgãos ambientais têm por objetivo punir a Samarco pelas ações de 

degradação ambiental ocasionadas pelo desastre.  

Decorrido mais de um ano do desastre, a Samarco ainda não pagou nenhuma destas 

multas, que estão sendo discutidas no âmbito de processos administrativos instaurados 

pelo órgão federal. A Samarco tem oferecido recursos nestes processos sob a alegação de 

que não agiu com dolo ou culpa, que considera requisitos essenciais para a imposição de 

multas. A empresa tem alegado ainda que as atividades desempenhadas quando do 

rompimento da barragem do Fundão estavam amplamente amparadas por licenças 

ambientais concedidas pelos órgãos estatais aplicadores das multas. 

Após o encerramento destes processos, que poderão se prolongar por anos, a empresa 

poderá ainda procurar o Poder Judiciário para tentar anular as sanções. Além disso, os 

valores eventualmente pagos pela Samarco pelas multas aplicadas no âmbito 

administrativo serão destinados aos cofres públicos, e não à reparação dos danos causados 

pela empresa.  

Na esfera criminal, o Ministério Público do Estado do Estado de Minas Gerais e o 

Ministério Público Federal, após concluídas as investigações das polícias civil e federal, 

ofereceram diversas denúncias contra a Samarco, Vale, BHP e seus funcionários.  

Em uma delas64, o Ministério Público Federal denunciou funcionários da diretoria da 

Samarco, integrantes do seu conselho de administração indicados pela Vale e pela BHP, 

                                                           
63 O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) já aplicou 7 

multas, no valor total de 292 milhões de reais; O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos (Iema) do Espírito Santo aplicou 3 multas, 2 no valor de R$ 450 mil e 1 multa diária no valor de 

R$ 50 mil. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais 

(Semad)•aplicou 18 multas, que somam mais de R$ 68,6 milhões, pelo prejuízo e dano ambiental causado 

e por descumprimentos de solicitações e prazos estabelecidos. O Conselho de Política Ambiental de 

Minas Gerais (Copam) já aplicou multa de R$ 112 milhões pelos danos causados pelo rompimento da 

Barragem de Fundão. 
64 A denúncia foi apresentada em 21 de outubro de 2016.  



Caso de Ensino, 2016    
 

39 
 

bem como representantes da Vale e da BHP na empresa sob a acusação de terem 

cometido, além de crimes ambientais, homicídio qualificado com dolo eventual. Para os 

autores da denúncia, os denunciados participavam de comitês operacionais, comitês 

internos e comitês de barragens nos quais tomaram conhecimento dos problemas da 

barragem do Fundão e de seus riscos de rompimento. Nestes órgãos decisórios, circulou, 

por exemplo, documentos internos da mineradora que traziam um prognóstico em caso 

de rompimento da barragem, apontando para a possibilidade de aproximadamente 20 

mortes e paralisação das atividades da empresa por até dois anos. Para os autores da 

denúncia, a Samarco, mesmo consciente dos riscos, teria priorizado os resultados 

econômicos em detrimento das práticas de segurança. “A ganância na busca por lucro 

levou à tragédia”, concluíram os procuradores autores da denúncia.  

Já a Samarco, Vale e BHP Billiton foram denunciadas por 12 crimes ambientais, 

incluindo poluição, inundação, desmoronamento, crimes contra a fauna e a flora, crimes 

contra ordenamento urbano e contra o patrimônio cultural. As penas para as empresas 

incluem multas, interdição temporárias, proibição de contratar o poder público e 

prestação de serviços comunitários, tais como custear programas de órgãos e entidades 

ambientais e executar de obras de áreas degradadas. Já a empresa VogBR e um de seus  

engenheiros foram denunciados por emitirem laudo enganoso sobre a estabilidade da 

barragem.  

 

Questões: 

 

1. Assuma que VALE e BHP sejam responsáveis solidárias pelos danos provocados pela 

Samarco, seja pelo conceito de poluidor indireto estabelecido pela legislação brasileira, 

seja pela teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Todos os acionistas das 

empresas controladoras da Samarco devem ser igualmente responsabilizados? 

2. Inversamente, acionistas da Samarco, VALE e BHP sem poder de controle poderiam 

acionar estas empresas pelas quedas nos preços das ações da Samarco após a ocorrência 

do desastre? 

3. Analise a adequação da decisão do juízo de primeira instância que excluiu os órgãos 

ambientais licenciadores do polo passivo da ação civil pública impetrada pelo Ministério 

Público Federal, no valor de R$ 155 bilhões, sob a alegação de que o nexo de causalidade 
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entre decisões administrativas e o dano provocado pelo desastre seria demasiadamente 

frágil. 

4. A Samarco tem recorrido das decisões de pagamento das multas administrativas 

impostas pelos órgãos ambientais brasileiros sob a alegação de que estas só são devidas 

a quem age com dolo ou culpa. Este argumento está correto? 

 

Reparação e Compensação dos Danos 

Em março de 2016, diversas entidades governamentais celebraram um acordo com a 

Samarco, a Vale e a BHP com o objetivo de estabelecer medidas de curto, médio e longo 

prazo de reparação, compensação e remediação dos danos ambientais e socioeconômicos 

provocados pelo desastre. O acordo, que foi celebrado sob a forma de um Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC), visando dar fim à Ação Civil Pública de 20,2 bilhões de 

reais que tramitava perante a 12a Vara da Justiça Federal, estabeleceu 14 programas 

socioeconômicos e 11 programas socioambientais a serem executados ao longo de 15 

anos pelas partes signatárias do acordo. 

O TAC foi assinado em 2 de março de 2016 e homologado em 05 de maio seguinte pela 

Justiça Federal.65 Da data da propositura da ação civil pública (30 de novembro de 2015) 

até a assinatura do TAC (2 de março de 2016), decorreram apenas 3 meses. Este foi o 

tempo em que perduraram as negociações acerca dos termos previstos no TAC. Tendo 

em vista que este prazo não seria suficiente para que se pudesse caracterizar, com 

precisão, a real dimensão dos danos ambientais e socioeconômicos produzidos pelo 

desastre, as partes signatárias optaram por redigir um TAC com cláusulas genéricas e 

indeterminadas.  

Não obstante a falta de diagnóstico prévio capaz de oferecer informações seguras que 

subsidiassem a formulação detalhada das medidas de reparação, remediação, 

compensação e indenização a serem adotadas, o TAC estabeleceu limites para a alocação 

de recursos a certas categorias de ações. Além de estabelecer que os programas 

socioeconômicos de natureza reparatória teriam prioridade sobre os demais programas,66 

                                                           
65 A Coordenadora-Geral do Tribunal Regional Federal da 1a Região homologou o TAC. O Ministério 

Público Federal, em posterior ação que visou impugnar o referido acordo, argumentou que o este órgão 

não teria competência para proferir tal decisão, que competiria ao foro de origem – notadamente a 12ª 

Vara da Justiça Federal.  
66 Cf. Cláusula 6, inciso IV, do TAC, que “prevê que os programas socieconômicos de natureza 

reparatória têm preferência em relação aos demais programas. Os programas socieconômicos 
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o TAC estabeleceu uma quantia fixa anual para dispêndio com medidas de natureza 

compensatória. A seguir a lógica estabelecida no TAC, não será possível alocar recursos 

superiores a R$ 240 milhões anuais para ações compensatórias, ainda que estas se revelem 

necessárias.67 Além disso, o cronograma de desembolso acima arrolado estabeleceu 

limites de aportes para os primeiros 6 anos de vigência do TAC, independentemente das 

reais necessidades de reparação dos danos provocados pelo desastre. O fato de que o 

acordo limita a responsabilidade da Samarco sem que ainda não se tenha conhecimento 

real dos danos efetivos e potenciais provocados pelo desastre é, na visão do Ministério 

Público Federal (MPF)68, uma das principais deficiências do TAC.  

Para o MPF, o acordo “prioriza a proteção do patrimônio das empresas em detrimento da 

proteção das populações afetadas e do meio ambiente” (G1 MG, 03 Mar 2016).  

No ponto de vista jurídico é inacreditável o que esse acordo deixou. 

Limitando a atuação, fazendo negociação com direitos indisponíveis, 

tratando atingidos de maneira isolada... é inacreditável. O acordo foi 

muito interessante para as empresas. Tanto que em uma reunião com as 

empresas, a gente conversando sobre o acordo... um dos advogados falou 

assim: “Uai, doutor, a gente apresentou a proposta. Eles aceitaram e nós 

assinamos. ” Então, a União e os Estados eles fizeram isso com uma 

lógica muito mais de retomada de atividade da Samarco.69  

                                                           
estabelecidos no TAC são os seguintes: (i) Programa de levantamento e de cadastro dos impactados; (ii) 

Programa de ressarcimento e de indenização dos impactados; (iii) Programa de proteção e recuperação da 

qualidade de vida dos povos indígenas; (iv) Programa de proteção e recuperação da qualidade de vida de 

outros povos e comunidades tradicionais; (v) Programa de proteção social; (vi) Programa de 

Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social; (vii) Programa de assistência aos animais; (viii) 

Programa de reconstrução, recuperação e realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira; 

(ix) Programa de recuperação do Reservatório da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves; (x) Programa de 

recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga, inclusive 

Barra Longa; (xi) Programa de recuperação das escolas e reintegração da comunidade escolar; (xii) 

Programa de preservação da memória histórica, cultural e artística; (xiii) Programa de apoio ao turismo, 

cultura, esporte e lazer, de cunho reparatório e compensatório; (xiv) Programa de apoio à saúde física e 

mental da população impactada; (xi) Programa de apoio à pesquisa para desenvolvimento e utilização de 

tecnologias socioeconômicas aplicadas à remediação dos impactos, de natureza compensatória; (xii) 

Programa de retomada das atividades aquícolas e pesqueiras; (xiii) Programa de retomada das atividades 

agropecuárias; (xiv) Programa de gerenciamento dos programas socieconômicos. 
67 Cf. Cláusula 232, que prevê a alocação de 240 milhões de reais anuais para medidas compensatórias, 

por um período de 15 anos. Foge a esta regra apenas a alocação de recursos para o programa de coleta e 

tratamento de esgoto e destinação de resíduos sólidos, para o qual o TAC previu a alocação de 500 

milhões de reais, a serem desembolsados nos primeiros 3 anos de sua vigência, conforme estabelecido na 

cláusula 170. 
68 Ministério Público Questiona acordo entre União, Estados de MG e ES, Samarco, Vale e BHP Billiton. 

Disponível em: http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/noticias-mg/nota-a-imprensa-2013-

ministerio-publico-questiona-acordo-entre-uniao-estados-de-mg-e-es-samarco-vale-e-bhb-billiton>. 

Acesso em: 13 set. 2016.  
69 Depoimento do promotor Carlos Eduardo Ferreira Pinto, em palestra concedida aos alunos da FGV 

Direito Rio, em 26 de abril de 2016. 

http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/noticias-mg/nota-a-imprensa-2013-ministerio-publico-questiona-acordo-entre-uniao-estados-de-mg-e-es-samarco-vale-e-bhb-billiton
http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/noticias-mg/nota-a-imprensa-2013-ministerio-publico-questiona-acordo-entre-uniao-estados-de-mg-e-es-samarco-vale-e-bhb-billiton


Caso de Ensino, 2016    
 

42 
 

Este último previu a criação de uma Fundação de Direito Privado,70 instituída e mantida 

pela Samarco, Vale e BHP, que será responsável por selecionar, e executar os programas 

socioeconômicos e socioambientais previstos no TAC. Embora o TAC preveja que 

representantes do poder público devam obrigatoriamente fazer parte dos conselhos fiscal 

e consultivo da Fundação, e que as ações da Fundação deverão ser validadas por um 

Comitê Interfederativo71 instituído pelo poder público, a quem compete definir as 

prioridades na implementação dos projetos e fiscalizar sua execução, o acordo atribuiu 

ampla autonomia à Fundação. Caso o poder público ou a população atingida discorde das 

ações e propostas apresentadas pela Fundação, o TAC prevê que os primeiros terão de 

recorrer ao judiciário.72 O TAC não prevê, portanto, mecanismos que permitam a 

execução direta dos projetos pelo poder público com os recursos pagos pela Samarco, já 

que estes terão sido transferidos para o patrimônio da entidade privada sem fins 

lucrativos.  

O TAC prevê expressamente, em sua cláusula 235, parágrafo único, que os projetos e 

programas poderão ser executados diretamente pela Samarco, sem a intermediação da 

Fundação. Neste caso, o TAC prevê que as despesas incorridas pela empresa serão 

deduzidas dos valores a serem aportados à Fundação. Não há, no TAC, cláusula 

semelhante que permita que o poder público venha a ser reembolsado posteriormente pela 

Fundação das despesas que incorrer na execução direta de projetos. 

As partes signatárias do TAC brasileiro foram aquelas que propuseram uma das Ações 

Civis Públicas ajuizadas perante a 12ª Vara da Justiça Federal no Estado de Minas Gerais. 

Não firmaram este acordo importantes órgãos legitimados, como o Ministério Público 

Estadual e Federal, bem como os municípios atingidos pelo desastre. A não representação 

dos municípios atingidos no acordo foi destacada por um desembargador do Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais, nos autos de um agravo de instrumento73: 

(...) basta verificar que os Municípios descritos no item V, não 

representados no acordo, são: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, 

                                                           
70 Esta Fundação já foi devidamente constituída e denomina-se Fundação Renova. Cf. 

https://www.samarco.com/2016/08/26/site-da-fundacao-renova-esta-no-ar/. Acesso em 13 set. 2016. 
71 A cláusula 244 prevê que o Comitê Interfederativo será composto por 2 representantes do Ministério do 

Meio Ambiente, 2 representantes do governo federal, 2 representantes do Estado de Minas Gerais, 2 

representantes do Estado do Espírito Santo, 2 representantes dos municípios de Minas Gerais afetados 

pelo rompimento da barragem, 1 representante dos municípios do Espírito Santo afetados pelo 

rompimento da barragem e 1 representante do Comitê de Bacias Hídricas do Rio Doce.  
72 A ausência de mecanismos de solução de controvérsias no TAC é, inclusive, uma falha que enfraquece 

a posição do poder público no acordo.  
73 Agravo de Instrumento n. 1.0000.16.031023-1/001.  

https://www.samarco.com/2016/08/26/site-da-fundacao-renova-esta-no-ar/
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Santa Cruz do Escalvado, Sem-Preixe, Rio Casca, São Pedro dos 

Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul 

Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pinto D´água, Mariléia, Bom 

Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do 

Parnaíso, Ibapa, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, 

Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, 

Tumiritinga, Galiléia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta, 

Aimorés, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia e Linhares. 

(..) 

Ora, os mais atingidos, e que não estão no ACORDO 

(Municípios e população), estão tendo seus direitos decididos por 

Terceiros, ao que parece, desautorizados para tanto. 

(...) 

Nesse mesmo passo, também não está demonstrada a inclusão de 

membro do Ministério Público do Estado de Minas Gerais na 

formatação do ajuste em comento, o que indica a ausência de 

adequado debate para o desenlace convencionado do litígio, 

justamente entre aqueles atores mais próximos e, portanto, mais 

sensíveis aos efeitos da referida tragédia.  
 

A decisão de homologação do acordo, no entanto, foi suspensa em caráter liminar pelo 

Superior Tribunal de Justiça (STJ),74 que deferiu reclamação do Ministério Público 

Federal, sob o argumento de que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região não teria 

competência para homologar o acordo. Além disso, a decisão do STJ examinou também 

questões de mérito, tais como a legitimidade de um acordo que foi formulado sem que 

fossem ouvidas as principais partes interessadas. Em sua decisão, a ministra chama 

atenção para a não participação do “Ministério Público do Estado de Minas Gerais na 

formatação do ajuste em comento, o que indica a ausência de adequado debate para o 

desenlace convencionado do litígio” (Reclamação nº 31.935 - MG 2016/0167729-7, p 7). 

A desembargadora ressalta, ainda, que os mais atingidos – população e municípios – 

também não integram o acordo:  

Diante da extensão dos danos decorrentes do desastre ocorrido em 

Mariana/MG, seria rigorosamente recomendável o mais amplo debate 

para a solução negociada da controvérsia, por meio da realização de 

audiências públicas, com a participação dos cidadãos, da sociedade civil 

organizada, da comunidade científica e dos representantes dos interesses 

locais envolvidos, a exemplo das autoridades municipais (idem). 

Apesar de se colocarem contra o TAC, tanto o Ministério Público de Minas Gerais, como 

o Ministério Público Federal já firmaram outros acordos com a Samarco: 

 Em 16 de novembro de 2015, o MPF e o Ministério Público de Minas Gerais 

assinaram um Termo de Compromisso Preliminar com a Samarco que estabeleceu 

                                                           
74 Reclamação n. 031935. Relatora Ministra Diva Malerbi. DJE 01 jul. 2016.  
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uma caução socioambiental no valor de R$ 1 bilhão para garantia de custeio de 

medidas preventivas emergenciais, mitigatórias, reparadoras ou compensatórias – 

ambientais ou socioambientais – decorrentes do rompimento da barragem 

Fundão; 

 Também em 16 de novembro de 2015, o Ministério Público do Espírito Santo, o 

Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho assinaram Termo 

de Compromisso Socioambiental Preliminar com a Samarco com o objetivo 

principal de adotar uma série de medidas emergenciais, dentre as quais a de 

garantir o abastecimento de água dos Municípios de Baixo Guandu, Colatina, 

Linhares e Marilândia.  

 Em junho de 2016, um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) foi firmado 

entre a mineradora Samarco e o Ministério Público de Minas Gerais, a Advocacia-

Geral do Estado (AGE) e o consórcio Candonga para a limpeza da Usina 

Hidrelétrica Risoleta Neves, também conhecida como Candonga, cuja estrutura 

recebeu 10 milhões de metros cúbicos de rejeitos provenientes da barragem de 

Fundão (G1 MG, 15 Jun 2016).  

Em 18 de agosto de 2016, a 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

confirmou decisão liminar do STJ e anulou a homologação do TAC. 

Embora a homologação do acordo tenha sido anulada pela justiça e novas ações civis 

públicas tenham sido ajuizadas com o objetivo de ampliar a responsabilidade civil da 

empresa em relação àquele previsto na ação originária do TAC,75 o acordo permanece 

válido entre as partes e os programas e projetos nele previstos, especialmente os de caráter 

emergencial, vêm sendo executados pela Samarco.  

Questão: 

Analise o acordo celebrado com a Samarco no que diz respeito aos seguintes aspectos: a) 

adoção de cláusulas genéricas e indeterminadas; b) limites anuais para a transferência de 

                                                           
75 Destaca-se, a esse respeito, Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal. Esta ação 

diferencia-se marcadamente das anteriores porque estabeleceu um valor da causa preliminar, a ser 

confirmado por estudos técnicos supervenientes, muito superior ao da ação que originou o TAC ora 

analisado (155 bilhões de reais). Esta ação também incluiu, no polo passivo, a União e os Estados, sob o 

argumento de que os entes federativos, por intermédio de seus órgãos ambientais, foram negligentes nas 

atividades de licenciamento, concessão e monitoramento dos empreendimentos minerários.  
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recursos e limites na alocação de medidas compensatórias; c) independência e autonomia 

da Fundação de Direito privado para gerir os termos do acordo. 
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