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Todos nós vimos, chocados, estarrecidos e indignados, 
as absurdas cenas dos crimes socioambientais e 
ocupacionais da mineração em Mariana (2015) e 
Brumadinho (2019), ambos em Minas Gerais.  
Os dois desastres gerados refletem o quanto a vida dos 
trabalhadores, as comunidades mais pobres e a 
própria natureza se transformaram em uma 
commodity de pequeníssimo valor.  
Os dois crimes refletem ainda um Estado minado ou 
dominado pelo poder do capital. Em nome dele - esse 
tão cultuado deus dos últimos séculos - vale tudo. 
Foram aproximadamente 19 mortos em Mariana e 
cerca de 232 em Brumadinho, sem falar das 
incontáveis “vidas” que igualmente morreram dentro 
do peito de tanta gente. Afinal, foram duas grandes 
rupturas bruscas de alto impacto também 
psicossocial, cujos sobreviventes desterrados pela 
lama, desabrigados pela enxurrada e desenganados 
pelas indenizações são incapazes de recuperar o modo 
de vida anterior aos fatos.  
 Os dois casos, apesar de todo o estrago e dano 
causado, referem-se a apenas um elo de uma enorme 
cadeia produtiva extremamente lucrativa para o 
Brasil, que representa em torno de 4% do PIB 
nacional, aproximadamente US$ 92,4 bilhões. O risco 
e o perigo, nos casos de Mariana e Brumadinho, 
localizavam-se no setor de armazenamento do rejeito. 
O que dizer/esperar da etapa da extração do minério 
e suas micro-operações, do carregamento, do 
beneficiamento, do refino, da produção de variadas 
mercadorias, das atividades nos portos e do 
transporte via navios e imensos cargueiros por alto 
mar (cujos trabalhadores são extremamente vigiados 
e controlados por ser um setor estratégico para o 
escoamento das mercadorias em nível mundial)?  
Se somássemos apenas os acidentes de trabalho já 
ocorridos nos últimos 10 anos em cada um desses elos 
e os adicionássemos aos estragos de Mariana e 
Brumadinho entenderíamos melhor as dimensões e 
níveis de ameaças à vida dessa cadeia. O problema do 
rejeito é, sem dúvida alguma, grave demais. Ao 
mesmo tempo, ele é apenas um dos ovos da serpente. 
Os venenos e seus potenciais efeitos se alastram por 
toda a cadeia de produção.  

 

Qual o risco - a probabilidade de algum dano ocorrer 
- que esse setor representa para as mais diferentes 
populações atravessadas diretamente por suas 
atividades e processos sociotécnicos e ambientais? 
Pense: se algo tão grande e visível como o local de 
armazenamento do rejeito e seus riscos se tornaram 
danos concretos - mesmo tendo emitido seus sinais 
claros - quantos outros “sinais e rompimentos” ainda 
continuam negligenciados e naturalizados, como 
acidentes de trabalho, incidentes, doenças 
ocupacionais, sofrimentos, contaminações de lençóis 
freáticos, derramamentos de óleo em alto mar, entre 
outros? Muito provavelmente esses foram e 
continuam a ser ignorados!  
Quantos se lembram dos 33 mineiros chilenos que em 
2011 ficaram presos debaixo da terra a 688 metros de 
profundidade? Esse drama, inclusive, virou tema do 
filme “Os 33” produzido por Patricia Riggen. 
Quantos se lembram dos nomes dos trabalhadores 
mortos em Mariana e Brumadinho?  
Quantos se lembram do pedido de um mineiro 
eternizado na poesia de Pablo Neruda “Os homens de 
nitrato”:  

Eu estava no salitre, com os heróis obscuros e 
apertei com orgulho suas mãos de terra. Me 

disseram: ‘Olha, irmão, como vivemos.’ E me 
mostraram suas rações de miseráveis alimentos, 

seu piso de terra nas casas, o sol, o pó, os 
percevejos, e a solidão imensa. Vi o trabalho dos 
raspadores, que deixam afundada, no cabo da 

madeira da pá, a marca toda de suas mãos. Escutei 
uma voz que vinha do fundo estreito da escarpa, 
como de um útero infernal, e depois assomar em 

cima uma criatura sem rosto, uma máscara 
poeirenta de suor, de sangue e pó.  

E este me disse: ‘Aonde fores, fala destes 
tormentos, fala tu, irmão, de teu irmão que  

vive embaixo, no inferno.’ 
Bom, o pedido desse nosso irmão trabalhador ecoa até 
hoje para que a gente nunca esqueça as tragédias, 
grandes e pequenas, que cercam todos os lados da 
cadeia produtiva da mineração!!  
Ele nos convoca a todos, homens e mulheres, para 
ficar de olho na cadeia (infernal) da mineração. ■■■   
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