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Aos dias 25 de janeiro de 2019, na cidade de Brumadinho, região metropolitana de Belo 

Horizonte- MG, novamente uma barragem que continha rejeitos da mineração foi rompida. A 

barragem pertence a mineradora Vale (uma das controladoras da Samarco, que protagonizou o 

rompimento de uma barragem em 2015), localizada na Mina do Córrego e Feijão (G1, 

2019d).  

Esse rompimento lançou no meio ambiente cerca de 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos 

(a Samarco lançou 43,7 milhões em 2015) (G1, 2019a) atingindo a área administrativa da 

empresa, inclusive os refeitórios e parte da comunidade de Vila Ferteco em Brumadinho-MG. 

O rompimento matou aproximadamente 235 pessoas, dentre elas, trabalhadores da Vale e 

moradores da cidade de Brumadinho e deixou mais 35 desaparecidas (G1, 2019d; El País, 

2019e).  

Os sobreviventes e desabrigados pelo rompimento da barragem da Vale hoje residem em 

hotéis e relatam a tristeza em perder o seu canto e aconchego de suas casas (El País, 2019a). 

Além disso, é destacado pelas vítimas o medo da impunidade diante de um crime análogo ao 

de 2015 (El País, 2019b; El País, 2019e).  

Ambientalistas temendo que o caso da Vale apresentasse analogias ao da Samarco em 2015 

com o Rio Doce, recolheram dados através da Fundação S.O.S Mata Atlântica (que monitora 

o impacto ambiental da tragédia através de uma expedição pelo rio Paraopeba- afluente do 

Rio São Francisco) e, constataram que em alguns dos trechos do Alto São Francisco a água do 

rio já está em condições inapropriadas para o uso da população (El País, 2019d).  

É importante ressaltar ainda, que após o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, a 

empresa acusou novos riscos de vazamento e rompimento em suas barragens em diversos 

locais onde opera. Devido a isso, a referida mineradora desocupou moradores de Ouro Preto, 

Nova Lima e em Barão de Cocais, deixando a população alarmada e amedrontada com os 

riscos de rompimento, sendo ao todo mais de 120 pessoas retiradas de suas casas. Contudo, a 

Vale afirmou que esse desalojamento é apenas uma medida preventiva e que as barragens 

estão em condições normais de segurança (El País, 2019a; El País, 2019f). Nesse sentido, 

pelos novos riscos de vazamento e rompimento, rodovias de Belo Horizonte que davam 

acesso a Ouro Preto foram fechadas, pois, caso houvesse rompimento a estrada seria tomada 

em menos de quatro minutos (Estado de Minas, 2019).  

Em meio ao caos gerado pelo rompimento, o Ministério Público de Minas Gerais recolheu 

documentos da Vale para ação Civil Pública, com o intuito de pedir a adoção de medidas 

imediatas para evitar novos “desastres”. Dentre os documentos recolhidos foi encontrado um 

documento interno da Vale, que constava um estudo de outubro de 2018 relacionando os 

custos de um eventual rompimento para a empresa, quantas pessoas morreriam e quais as 

possíveis causas de um rompimento em Brumadinho-MG. A Vale questionou a Promotoria e 

disse que esse estudo se refere a recomendações de manutenção e que a barragem de 

Brumadinho não corria risco eminente (Folha Uol, 2019). Devido a essas denúncias a Vale 

decidiu afastar o seu até então executivo chefe Fabio Schvartsman, o executivo e outros três 

diretores foram afastados de seus cargos (El País, 2019c).  



Após tal exposição acerca de um acontecimento análogo ao da Samarco, tema deste trabalho é 

passível a percepção de que assim como em 2015, a Vale (uma das controladoras da Samarco) 

cometeu um crime corporativo, uma vez que ele se deu na interação de agentes 

organizacionais, na busca pelo alcance dos objetivos, não sendo uma ação pretendida, mas 

conscientemente se assumiu o risco. Notou-se ainda que foram gerados novamente prejuízos 

materiais e imateriais a comunidades específicas e também à sociedade.  

É importante destacar também que esse mesmo crime, que adquiriu numa nova face em 

Brumadinho ocorreu devido ao poder corporativo exercido na sociedade, tal como denunciado 

nos estudos de Medeiros (2013) e nos resultados desse trabalho como fatores passíveis de 

proporcionarem o crime. Ademais, a Vale quando reafirma sobre a segurança de suas 

barragens sobre novos rompimentos, mesmo tomando medidas obrigatórias somente em risco 

de rompimento, apresenta características semelhantes ao “fechamento do universo da 

locução”.  

Por fim, lançamos luzes acerca da perpetuação da catástrofe, uma vez que ela representa 

fatores que funcionam como condições suficientes e justificáveis para a perpetuação de um 

terror inicial. Nesse caso, o rompimento da barragem da Samarco em Mariana como propulsor 

da perpetuação de uma catástrofe que é o crime corporativo e suas consequências, Nesse 

sentido, refletimos sobre um novo questionamento, capaz de fomentar novos trabalhos, a 

saber: como a perpetuação da catástrofe do rompimento da Samarco trouxe como resultado o 

rompimento da barragem da Vale em Brumadinho-MG?  
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