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RESUMO: Os efeitos do rompimento de barragens no Brasil, em especial os dois 
últimos acontecimentos no Estado de Minas Gerais, nas cidades de Mariana, em 
novembro de 2015, e de Brumadinho, em janeiro de 2019, ainda estão sendo 
devastadores para as populações locais e de regiões do entorno, com o 
agravante de atingir centenas de quilômetros de rios e córregos por onde 
passaram as milhares de toneladas de lama e rejeitos de mineração. A última 
tragédia se deu com o rompimento de uma barragem classificada como de "baixo 
risco" e "alto potencial de danos", controlada pela Vale S.A., localizada no 
ribeirão Ferro-Carvão, na região de Córrego do Feijão, município brasileiro de 
Brumadinho, a 65 km de Belo Horizonte, a capital mineira. 
Os registros dos órgãos de controle dos danos ambientais demonstram que, ao 
todo, somadas as duas tragédias, foram mais de 62 milhões de toneladas de 
lama e rejeitos (óxido de ferro, aminas e sílica) das mineradoras Samarco e Vale 
do Rio Doce, num espaço de pouco mais de três anos entre os dois episódios. 
A contaminação da água dos rios Paraopeba, Doce e Gualaxo prejudicou o 
abastecimento de mais de 42 cidades, e afetou diretamente a produção de 
alimentos na região, com desdobramentos em uma área de cerca de 1.617 
hectares, na qual havia uma densa concentração da produção de frutas, 
hortaliças, legumes e grãos, sendo os mais importantes: banana, brócolis, 
alface, goiaba, cacau e café. Os dois desastres ceifaram mais de duzentas vidas 
humanas de funcionários e de moradores das duas cidades e milhares de vidas 
de plantas e de animais da natureza regional, contaminando o leito dos rios que 
abasteciam as lavouras e as famílias residentes às margens. Restaram ainda 
desaparecidos mais de trinta corpos, que nunca foram encontrados. O presente 
estudo pretende avaliar os efeitos devastadores daqueles desastres a partir da 
contaminação das águas e suas consequências para a efetivação do direito 
humano à alimentação adequada dos moradores que viviam na região. A 
pesquisa tem natureza bibliográfica, utilizando-se do método dedutivo, 
avaliando-se a doutrina e a legislação brasileiras sobre o tema e informações 
constantes dos bancos de dados de organismos oficiais responsáveis por 
fiscalizar e implementar soluções para os graves problemas resultantes 
daqueles acontecimentos. 
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