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Considerações sobre o desastre da Vale em Brumadinho 

Desde a última sexta-feira (25), o Instituto Ethos, e a sociedade, tentam entender as causas que levaram ao desastre 

da Vale, em Brumadinho, cidade localizada no estado de Minas Gerais, e se solidariza a todas as vítimas.  A Vale é 

uma associada ao Ethos desde setembro de 2000 e atuou como parceira institucional entre os anos de 2011 e 2014. 

Há necessidade urgente de trazer para o debate questões que temos avaliado sobre a mineração no Brasil e fatos 

que, se não respondem, ao menos servem para análise quanto aos porquês de, em um período de 3 anos, 

vivenciarmos um desastre que está se transformando na pior tragédia humana provocada por rompimento de 

barragens das três últimas décadas em todo o mundo.   

 No que se refere a Indústria Extrativa Mineral, temos que considerar que a prática, no Brasil, depende de 

barragens. São importantes a investigação e o diálogo sobre a correlação entre eventos de rompimentos de 

barragens de rejeitos e os ciclos econômicos da mineração que implicam em processos de aceleração de 

licenciamento, pressão sobre os órgãos licenciadores, intensificação da pressão sobre redução de custos de 

acordo com o ciclo e a flutuação de preços do minério; 

 

 É preciso problematizar a possibilidade de que as inovações e investimentos para a extração de minério no 

Brasil tenham avançado mais rapidamente do que as inovações voltadas para o beneficiamento; 

 

 Destacamos que outras empresas estão operando em situação de risco semelhantes. Por isso a importância 

em dialogar sobre as taxas e ritmos de extração e redução de riscos presentes e futuros, associados à 

intensificação das operações no Brasil. Isso implica a necessidade de democracia, participação e 

transparência na formulação de políticas públicas, no papel regulatório do Estado no Setor. A inação do 

Estado no seu papel regulatório da matriz de disposição e recuperação de rejeitos de mineração no Brasil, 

seja por pressão dos interesses privados das mineradoras, seja pela inépcia financeira, operacional ou por 

inação seletiva provoca uma verdadeira armadilha para os trabalhadores mineiros, comunidades locais e 

populações afetadas; 

 

 E ainda, cabe ter conhecimento sobre a realidade e situação das estruturas em operação no Brasil? Qual o 

volume contido, em que condições operam, em que escala, sob quais riscos? A falta de transparência e 

acesso à informação sobre o setor, deficiências estruturais, automatizações, subcontratações de atividades 

de inspeção, estudos de risco de rompimento por análise amostral, pressão de investidores por níveis de 

rentabilidade e negligências em aspectos de segurança, aliados a ciclos econômicos que intensificam o 

processo de disposição de rejeitos na indústria extrativa mineral no Brasil, configuram um cenário de risco 

para populações e ecossistemas; 

 

 As informações veiculadas pela imprensa, a circulação de vídeos de sessões legislativas de comissões sobre a 

mineração e atas de reuniões de comitês responsáveis por controlar/autorizar mudanças nas barragens da 

Vale revelam o enorme poder e lobby oculto das mineradoras para defender seus interesses sem a devida 

transparência e controle.  
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Os rompimentos de barragens tornam notória tanto a negligência, como as condições dos planos de emergência e a 

necessidade de tecnologias de menor risco ambiental. Operações de disposição de rejeitos na indústria mineral no 

Brasil são uma opção política e tecnológica determinadas tanto pelas condições do mercado, quanto pela regulação 

e, muitas vezes, pela desqualificação da atuação, da voz e da pressão da sociedade civil e dos ambientalistas. 

Este é o momento de nos debruçarmos sobre estas questões, cobrarmos pelas devidas apurações, investigações, 

responsabilizações e compensações, mas principalmente exigirmos as necessárias alterações que devem ser 

implementadas no setor privado, das práticas empresariais e suas governanças, inclusive no âmbito regulatório. E, 

que isso seja realizado de forma transparente e com intensa participação de todos envolvidos diretamente, da 

academia e da sociedade civil. 

 

Muitas organizações têm divulgado notas relacionadas ao fato cobrando a adoção de medidas, como é ao caso da 

Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP), que, em nota divulgada no dia 25, data da 

tragédia, exigiu a aprovação do Projeto de Lei 3.676/16, o “Mar de Lama Nunca Mais”, parado há seis meses na 

Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). O Greenpeace, em nota publicada no site da instituição, 

responsabilizou autoridades públicas do Congresso pela tragédia. "Infelizmente, grupos econômicos com forte lobby 

entre os parlamentares insistem em querer afrouxar as regras do licenciamento ambiental. Não à toa, estamos 

constantemente alertando que isso significa criar uma 'fábrica de Marianas'”, escreveu o Greenpeace. 

 

O Instituto Ethos reitera seu compromisso de diálogo com todas as partes envolvidas visando a efetiva 

responsabilização, reparação, compensação e atendimento justo e solidário a todas as vítimas e seus familiares, 

posição que corrobora com a missão e princípios do Instituto. Para saber mais sobre a atuação do Ethos, clique 

aqui.” 

 

 

https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2016&n=3676&t=PL
https://www.ethos.org.br/conteudo/sobre-o-instituto/#.XFCoUlxKg2w
https://www.ethos.org.br/conteudo/sobre-o-instituto/#.XFCoUlxKg2w

