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O rompimento da barragem de Mariana e seus impactos socioambientais 

No dia 05 de novembro de 2015, o dique de Fundão entrou em colapso e rompeu-se, 

causando um desastre ambiental sem precedentes na história do Brasil. Os efeitos 

imediatos dessa tragédia, ainda em desenvolvimento, puderam ser observados 

desde a jusante da barragem destruída, Minas Gerais, até a foz do rio Doce, no mar 

do Espírito Santo. Seu legado: um rastro de destruição, contaminação e mortes. 

[...]  

Com a ruptura, cerca de 34 milhões de m³ de rejeitos de minério, o equivalente a 

quatorze mil piscinas olímpicas, foram diretamente lançados no meio ambiente. 

[...] 

Os especialistas afirmam que a utilização de técnicas mais modernas de filtragem 

dos resíduos, a manutenção correta das barragens, a utilização de instrumentos de 

monitoramento eletrônico, a implementação de sistemas de alerta, a adoção de 

planos emergenciais. 

[...] 

O aumento exacerbado na produção de minério de ferro pela empresa extrativista 

alicerça a terceira hipótese como causa provável da tragédia. Somente no último 

ano, houve um incremento da ordem de 37% na geração do minério.  

[...] 

Acredita-se que, mesmo após as obras de ampliação, houve um acúmulo de material 

superior à capacidade suportada pela barragem, causando- lhe o seu rompimento. 

[...] 

Segundo laudo realizado pelo Instituto Prístino e apresentado à mineradora, 

diversos aspectos técnicos da barragem foram colocados sob alerta. Ao ignorar os 

laudos que alertavam tanto sobre as falhas na construção como na manutenção da 

barragem a empresa de mineração demonstrou evidente descaso e assumiu para si 

os riscos da tragédia que, entrementes, poderia ter sido evitada se houvesse rigor 

nas fiscalizações e na vigilância realizadas pelos órgãos competentes. 
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