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RESUMO: O presente trabalho pretende apresentar como as características de 
indivisibilidade e inter-relacionalidade dos Direitos Humanos se concretizam, 
pois, a aparente violação de um direito humano específico desencadeia 
violações e efeitos negativos de diversos outros direitos. Teremos como foco 
principal a tragédia do rompimento da barragem de Brumadinho - Minas Gerais, 
não deixando de lado outros desastres causados, como em Mariana e 
recentemente com o aviso de um novo possível rompimento em Barão de 
Cocais, ambos no mesmo estado e sob responsabilidade de empresas de 
mineração, onde as violações de direitos ambientais se refletem também em 
violações diretas aos Direitos Fundamentais, como o direito a economia, direito 
ao trabalho, direito ao lazer, direito a vida em comunidade e direito a expressão 
cultural. A região de Brumadinho era conhecida nacionalmente pelo turismo, que 
foi diretamente afetado juntamente com o Rio Paraopeba, que era usado como 
principal fonte de renda para as comunidades que viviam em seu entorno. Em 
informações divulgadas recentemente pela mídia, pode-se observar uma 
redução significativa no setor de hospitalidade como os hotéis, restaurantes, 
setores de lazer e das suas respectivas mãos de obra. Além do turismo, as 
comunidades ribeirinhas também foram prejudicadas, pois toda a sua cultura era 
diretamente ligada ao Rio, não se limitando ao pescador, mas a toda comunidade 
que contribuía para tal atividade, como a produção de redes, produção de 
alimentos e a manutenção dos barcos. Através de uma pesquisa de campo, 
serão coletados depoimentos, vídeos e fotografias de moradores locais de 
Brumadinho, afim de conscientizar e tornar público, todas as perdas que não são 
noticiadas, e que vão além de indenizações pagas as famílias. Ressaltaremos 
também o dever ético da mineradora Vale S/A e do Estado na reparação e apoio 
as pessoas afetadas em seus direitos materiais e imateriais, pois no cenário 
globalizado atual não é mais possível pensar nas relações jurídicas e sociais de 
maneiras distintas, em que as transformações de ordem ambiental geram 
impactos que vão além de seu entorno, mas que tem o potencial de afetar o 
planeta como um todo, especialmente quando se trata em impactos fluviais. 
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