
Negligência, descaso e ambição. 
Como a mineradora Samarco colocou 
o aumento da produção acima da 
segurança e acabou responsável pelo 
maior desastre dos últimos anos

P oucos minutos depois das 15h30 da 
tarde de quinta-feira 5, mais de 50 
milhões de metros cúbicos de 
rejeito de mineração (basicamente 
óxido de ferro e areia) soterrou a 

comunidade de Bento Rodrigues, subdistrito 
da cidade de Mariana, a primeira capital de 
Minas Gerais e uma das cidades históricas. 
Segundo o IBGE, aproximadamente 500 
moradores de 120 casas foram atingidos por 
uma enxurrada de lama capaz de encher 20 
mil piscinas olímpicas com o rompimento 
das barragens do Fundão e Santarém, duas 
das quatro estruturas que represavam os 
materiais descartados no processo de produ-
ção da mineradora Samarco. Criada em 1977, 
a empresa é controlada pela brasileira Vale e 
pela anglo-australiana BHP, duas das maio-
res e mais importantes companhias globais 
de mineração. Até o fechamento desta repor-
tagem, na quinta-feira 12, seis pessoas mor-
reram, 19 continuavam desaparecidas e a 
lama havia avançado mais de 250 quilôme-
tros e atingido cerca de 10 cidades, 
inclusive no Espírito Santo, 
nesta que é conside-
rada uma das 

maiores tragédias do País, pela devastação 
que provocou na sociedade e no meio-
ambiente: 637 pessoas, de 185 famílias, pre-
cisaram ser alojadas em hotéis e mais de 500 
quilômetros de água doce atingida pelos 
dejetos, matando milhares de animais, prin-
cipalmente aquáticos, por asfixia.

As causas do acidente ainda estão sob 
investigação, mas engenheiros especialistas 
em barragem, mineração e solo ouvidos pela 
DINHEIRO colocaram sob suspeição as 
obras para elevar a capacidade da barragem 
do Fundão. Em 2011, a Samarco deu início a 
expansão de suas unidades industriais, que 
possibilitaria o aumento da produção de 
22,25 para 30,5 milhões de toneladas.  
Com um custo de R$ 6,5 bilhões, 
o projeto foi dado como 
concluído no ano 
passado,

Márcio KroehN

negócios

UMA eMPreSA

Terra 
arrasada 
a vila mineira 
de Bento 
Rodrigues foi 
totalmente 
destruída 
pelos rejeitos 
da mineradora 
Samarco em 
poucos 
minutos
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Minas 
de ouro 
o complexo 
industrial da 
Samarco era 
considerado 
um dos mais 
avançados do 
setor global de 
mineração
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Murilo Ferreira, presidente da 

Vale, visitou a região de 

Mariana na última quarta-

feira, ao lado do CEO da BHP...

...Andrew Mackenzie: 

executivos mostraram 

consternação, mas não 

explicaram as causas da 

queda das barragens  

ficando ape-
nas atividades 

consideradas secun-
dárias, como algumas obras 

civis, para 2015. As novas unidades 
começaram a funcionar e permitiram um 

aumento de 15,3% na produção de 2013 para 
2014, o que evitou que a Samarco registrasse 
redução de sua receita, mesmo com a queda 
no preço do minério de ferro no mercado 
internacional – aumento de R$ 7,2 bilhões 
para R$ 7,6 bilhões. Mas, quanto mais a 
empresa produzia, mais rejeitos pressiona-
vam a barragem, que passava por obras 
registradas como complementares pela 
empresa. Um abalo sísmico de 2,55 na escala 
Richter próximo às barragens foi considera-
do de baixo impacto, mas pode ter sido deci-
sivo para mexer numa estrutura sobrecarre-
gada e provocar o acidente. “O movimento 
sísmico num solo estável pode mexer com 
uma barragem daquela altura”, diz José 
Mendo de Souza, ex-presidente do Instituto 
Brasileiro de Mineração e sócio da J.Mendo 
Consultoria. “Mas é importante aguardar as 
simulações dos técnicos, que vão demorar 
alguns meses, para chegar a uma conclusão 
sobre impacto dramático.”

Neste momento, não é possível afirmar 

se houve erro de cálculo de engenharia ou se 

a Samarco conhecia os riscos do aumento de 

carga sobre a barragem. Para uma empresa 

tida como benchmark do setor, seria muita 

irresponsabilidade a confirmação dessas 

hipóteses. Mas é impossível não dizer que a 

companhia foi negligente. Em 2013, o 
Ministério Público de Minas Gerais 

(MPMG)
se mostrou 

contrário à renova-
ção da licença ambiental 

para a operação da mina de 
Germano e da barragem de 

Santarém, por riscos de erosão e processos 
corrosivos. A recomendação era de monito-
ramento geotécnico e estrutural dos diques 
da barragem. Desde então, esses locais estão 
operando sem autorização (Fundão estava 
com a documentação em ordem). Mesmo 
com esse parecer, nenhuma era considera-
da de alto risco. No Brasil, das 14.966 barra-
gens catalogadas, apenas 24 receberam essa 
classificação do Departamento de Produção 
Mineral. E nenhuma estava ligada à 
Samarco. “Nenhuma barragem se rompe 
por acaso, isso não é uma fatalidade”, afir-
mou o promotor Carlos Eduardo Ferreira 
Pinto, do MPMG.

O Ibama, o órgão de proteção ambien-
tal, confirmou a multa de R$ 250 milhões 
pela catástrofe ambiental. É um valor 
pequeno se comparado às indenizações 
pagas por empresas que causaram proble-
mas semelhantes em outros países. A 
British Petroleum 
concordou em res-
sarcir em US$ 18,7 
bilhões os EUA e 
cinco estados mexi-
canos pelos danos 
causados com o 
vazamento de petró-
leo no Golfo do 
México. Além dessa 
indenização, a BP 
calcula ter gastado 
US$ 44 bilhões com 
a tragédia. A 
Samarco dificilmen-
te desembolsará um 
volume de dinheiro 
parecido. A prefeitu-

ra de Mariana estima 
em cerca de R$ 100 

milhões o gasto para a recons-
trução das casas. A apólice de seguro 

é calculada em R$ 1 bilhão.  A ACE é a 
seguradora-líder nos danos à propriedade 
da Samarco e a Allianz, pela responsabili-
dade civil, que vai indenizar o prejuízo aos 
terceiros. Quando o processo de avaliação 
estiver concluído, esse deverá ser o maior 
seguro pago no País. Até agora, a apólice de 
US$ 500 milhões da caldeira da CSN que 
explodiu, em 2006, em Volta Redonda, era 
o mais alto valor já pago por um acidente. 
“Em casos como o da Samarco, de grande 
apelo popular, fica chato para o mercado 
segurador negar uma cobertura”, diz um 
especialista em avaliar grandes obras.

Procurada, a Samarco afirmou que só 
se pronunciaria por comunicados. Na quar-
ta-feira 11, o presidente da Vale, Murilo 
Ferreira, e o CEO da BHP, Andrew 
Mackenzie, visitaram a região atingida, ao 
lado do presidente da Samarco, Ricardo 
Vescovi. No final, buscaram minimizar o 
impacto sobre a marca de suas empresas, 
mas não conseguiram esclarecer a causa do 
rompimento da barragem. A imagem das 
empresas foi danificada: as ações da Vale 
caíram cerca de 7% do dia do acidente até 
quinta. Décima maior exportadora do País 
e responsável por 20% da produção global 
de pelota de minério de ferro (utilizada 

para o ganho de pro-
dutividade na side-
rurgia), a interrup-
ção da produção da 
Samarco provocará 
um aumento de pre-
ços no mercado 
internacional. Para 
suas controladoras, 
o impacto é menor: 
menos de 4% da 
produção total da 
Vale e cerca de 6% 
da BHP. Mesmo 
depois da limpeza, a 
lama continuará 
impregnada por 
muito tempo.

Acidente prejudica a im
agem de Vale e BhP
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A TODO VAPOR

Entre 2013 e 2014, a produção 
da Samarco aumentou 
15,3%, a maior expansão dos 
últimos anos
(Em milhões de toneladas)
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