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As imagens ao alto resumem os Crimes de Mariana e de Brumadinho. 
Ao centro, a seta implacável do tempo rodeada pelas empresas perpetradoras 
dos crimes. Em Mariana, no dia 05/11/2015, o rompimento da barragem do 
Fundão, da Samarco (empresa brasileira de mineração administrada pela 
Vale S.A. e pela anglo-australiana BHP Billiton), soterrou  19 pessoas e a 
localidade de Bento Rodrigues. A lama de rejeitos de minérios assolou o Rio 
Doce até sua foz no Espírito Santo. Esses dejetos que não mais interessam aos 
conglomerados econômicos continuaram os estragos a 1,2 milhões de 
moradores nos 39 municípios dos dois estados. Escassez de água, de pesca, 
pequenas lavouras arrasadas, prejuízos no turismo e comércio por onde 
passava... O número de arrastados pelo sofrimento e miséria não foi 
contabilizado... O lucro de 2,2 bilhões de reais da Samarco no ano anterior - 
uma das empresas representadas ao centro da imagem ao alto - é conhecido 
(veja). Sabe-se também que seus escritórios de advocacia regateiam frações 
irrisórias do salário-mínimo nas indenizações. Os 270 trabalhadores, os três 
corpos ainda não encontrados do Crime de Brumadinho, em 25/01/2019, e 
seus familiares continuam sendo vítimas do desprezo da Vale S.A.  
Desprezo pela vida desses trabalhadores e pelo saber operário cujos relatos 
avisavam meses antes dos riscos de rompimento. Funcionário sobrevivente da 
Vale, sob anonimato, revelou a existência de encanamento quebrado 
despejando água de nascente dentro da estrutura que se rompeu. “Notei esse 
vazamento no final de 2018. O meio da barragem era molhado, não era seco 
não.” O Engenheiro Makoto Namba - da TÜV SÜD (ao centro), responsável 
pelo monitoramento de segurança dessas barragens – confirmou a observação 
do trabalhador da Vale e informou em depoimento ao Ministério Público que 
“solicitou que a Vale fizesse um estudo sobre as nascentes localizadas na parte 
superior da barragem”, construindo-se em julho de 2018 uma barreira e um 
desvio da água da nascente por tubulação, que se rompeu. Especialistas em 
segurança de barragens, como o Professor Carlos Martinez, ao saberem do 
crime, dos depoimentos e das imagens captadas por satélite, afirmaram que o 
relato e as fotos mostrando o centro escuro indicam presença de água (“o topo 
molhado da barragem”), devendo-se evacuar imediatamente a região.  

 

O escoamento deficitário aumenta e pressão no interior e o risco de ruptura 
se torna iminente (veja). A Vale nega todas essas informações. O problema é 
que o alarme, segundo o Presidente Fabio Schvartsman, foi engolfado pela 
ruptura da barragem. Seria cândida esta explicação se não fosse asquerosa. 
A Vale S.A. é “a principal produtora de minério de ferro do planeta e maior 
mineradora do Brasil” exporta quase 80% dessa produção. Seus lucros em 
2017 superaram R$ 100 milhões. A ‘ardilosa’ defesa da Vale de capital 
transnacional, a leniência de prefeituras, a “influência de lobistas e políticos 
ligados a mineradoras nos processos”, a lentidão da justiça em se fazer justiça 
continua desprezando a vida humana, os biomas ambientais, os Direitos 
Humanos... A destreza do direito em usar de artimanhas no jogo da morte 
com a vida dos explorados favorece as elites econômicas e acua suas vítimas. 
“Moradores de Minas Gerais e Estados como o Pará, onde a empresa explora 
boa parte de seus minérios, e procuradores do Ministério Público estão 
céticos, já que esta não é primeira tentativa de colocar a Vale nos eixos.” 
(veja). 
Hoje, 4 anos após o Crime de Brumadinho, há 911 barragens de mineração 
no Brasil, 461 destas enquadradas na Política Nacional de Segurança das 
Barragens: 316 (68,5%) fora de risco, 87 (18,8%) em risco médio e 58 
(12,5%) em alto risco (Ibram, 21/12/22). Dentre estas, as três barragens de 
Minas Gerais cujos alarmes soaram dias depois do Crime de Brumadinho. 
Duas dessas barragens são da Vale S.A. (Sul Superior, em Barão de Cocais, 
e Forquilha III, em Ouro Preto) e uma da ArcelorMittal Brasil S.A. (Serra 
Azul, em Itatiaiuçu). O mapa da ANM, de acesso público e amigável, as 
mantêm em alerta máximo. A fala da motorista de caminhões da Vale Ana 
Paula da Silva Mota que conseguiu escapar da avalanche de lama revela que 
não há barragem ‘segura’: “A gente achava que essa barragem estava seca. 
Ninguém imaginava que estava assim por dentro” (veja).  
Impossível não destacar a cuidadosa e engajada obra “Onde você está nesta 
lama”, de Ricardo Gonçalves (2021), “minerador de palavras” e Colunista 
da Opinião. Suas crônicas poéticas garimpam dores (e gotas de alegria) das 
pessoas que vivem da (e pela) mineração nos “territórios fraturados” pelas 
cavas profundas.  
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https://vale.com/
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https://www.bhp.com/
https://www.tuvsud.com/pt-br


 

 

Ricardo nos fala do cotidiano, da dura realidade, dessa gente trabalhadora... 
Realidade que contrasta com as peças de marketing das mineradoras.  
Os sites da Vale S.A., Samarco, BHP Billiton, ArcelorMittal e da TÜV SÜD 
parecem vender pacotes de viagem a paraísos. Experimente entrar nos links, 
caro leitor... Fabricando emoções como estratégia de convencimento, com 
desfaçatez, promovem a ideia de que essas empresas são um ‘bem maior’, 
garantidoras de empregos e recursos para as cidades que exploram.  
Só ‘esquecem’ de informar os lucros estratosféricos que seus trabalhadores 
lhes garantem. A ‘maquiagem’ nos sites as ‘transforma’ em empresas 
voltadas aos melhores valores humanos. Como na ArcelorMittal com uma aba 
dedicada “à reparação e indenização aos moradores atingidos pelo 
acionamento preventivo do Plano de Ação de Emergência para Barragens de 
Mineração (PAEBM), em 8 de fevereiro de 2019”. 

 

Com linguagem elegante e seguindo o ‘moderno’ receituário de gestão 
empresarial, fotos de trabalhadores e trabalhadoras sorrindo, com diversidade 
racial representada são o cartão de visitas dessas mineradoras que se dizem 
empenhadas em garantir sustentabilidade dos negócios com ações voltadas ao 
Meio Ambiente, Social e Governança (ESG). O site da companhia alemã TÜV 
SÜD, responsável pelo monitoramento da barragem, expressa a missão de 
“inspirar confiança, qualidade, segurança e sustentabilidade para gerações 
futuras” e tem até uma aba “Declaração sobre escravidão” onde manifesta sua 
atuação no combate ao trabalho escravo contemporâneo.  
Ouso dizer, horrorizada, que os aliciadores de escravos contemporâneos teriam 
muito a aprender com o marketing digital das mineradoras criminosas...  

■ ■ ■ 
 

Referência: Gonçalves, RJAF. Onde você está nesta lama? Goiânia: Kelps. 2021. 

OBS. Os textos expressam a opinião de seus autores, não necessariamente coincidente com a dos coordenadores do Blog e dos participantes do Fórum Intersindical.  

A cada reunião ordinária, os textos da Coluna Opinião do mês são debatidos, suscitando divergências e provocando reflexões,  

na perspectiva de uma arena democrática, criativa e coletiva de encontros  de ideias em prol da saúde dos trabalhadores. 
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