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RESUMO: O objeto desta pesquisa é compreender as consequências do 
desastre de Brumadinho e qual tratamento a lei brasileira aplica a esse tipo de 
situação. A relevância temática é bastante representativa, uma vez que aborda 
um tema que envolve a proteção ao meio ambiente e a vida humana. A 
metodologia de pesquisa segue a linha do empirismo sustentável. O objetivo é 
conscientizar a todos sobre a importância da preservação ambiental e 
fiscalização constante e eficiente das empresas que podem gerar fortes 
impactos, além de trazer uma reflexão sobre os prejuízos causados quando não 
são respeitados os direitos humanos. O rompimento da barragem de 
Brumadinho, ocorrido em 25 de janeiro de 2019, resultou ser um dos maiores 
desastres com rejeitos de mineração no Brasil, área controlada pela Vale S.A. 
em Minas Gerais, com perda humana e grave dano ambiental. O desastre 
provocou mais de 200 mortes, inúmeras pessoas estão desaparecidas. Uma 
grande quantidade de lama que foi liberada, arrastou vegetação e matou vários 
animais, um impacto que representa aproximadamente 150 hectares. A lama é 
composta de ferro e sílica, que afetarão sobremaneira a composição original do 
solo da região, quando a lama secar, será formada uma dura camada no solo e 
o desenvolvimento da vegetação e a fertilidade do solo sofrerão prejuízos. O rio 
Paraopeba, um dos afluentes do rio São Francisco também foi impactado com a 
lama, as plantas e animais aquáticos morreram com a redução do oxigênio, a 
água se tornou imprópria para consumo humano e a comunidade do entorno 
naturalmente foi severamente afetada, a lama poluiu 300 km de rios. Resta 
categórica a necessidade de responsabilização da Vale pelo desrespeito aos 
Direitos Humanos em Brumadinho, a empresa responderá civilmente, 
administrativamente e penalmente pelo rompimento de sua barragem, 
compensando as vítimas pelos danos causados e medindo esforços para 
reverter o impacto ambiental suportado pela região. A Constituição Federal 
brasileira traz em seu Artigo 225 a responsabilidade do Poder Público de 
preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais; promover educação 
ambiental em todos os níveis de ensino e conscientização pública para a 
preservação do meio ambiente; proteger a fauna e a flora, sendo vedadas 
práticas que tragam risco a sua função ecológica, ou que provoquem extinção 
de espécies. Portanto, nossa carta magna traz preocupação e medidas 
protetivas ambientais, é preciso que sejam aplicadas de forma que não se 
tornem letra morta face as tragédias vividas em nosso país em virtude do 
desrespeito à legislação e ao que tal proteção representa para a sociedade. Após 
esta análise restam perguntas difíceis de serem respondidas: Quanto tempo 
demorará para haver a recuperação do solo e da fauna? Quanto as inúmeras 
vidas perdidas neste acidente? Será que existe sanção suficiente para amenizar 
tais perdas irreparáveis? Qual a herança que deixaremos para as gerações 
futuras? A adoção de medidas preventivas, o acompanhamento dos riscos 



ambientais e severas sanções aos agentes causadores de tais prejuízos são 
medidas impositivas para evitar maiores danos e encorajar a manutenção do 
bem-estar socioambiental. 
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