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* 05 de novembro de 2015 - Rompimento da Barragem de

Fundão (Samarco/Vale/BHP Billinton) em Mariana/MG;

* 25 de janeiro de 2019 – Rompimento da Barragem do

Córrego do feijão (Vale) em Brumadinho/MG;



“  A universidade precisa fazer alguma coisa.”  

O que? Como?

• Visita às localidades;

• Diálogo com atores locais;

• Observações: oportunistas; sensacionalistas; ações assistencialistas;
desamparo e luto; desconhecimento e desinformação; violações de direitos;

• Fragmentação;

• Ampliação do diálogo: setores da justiça; ongs; outras universidades;
atingidos/as e movimentos sociais;

• Diagnóstico inicial: problema multifacetado – agenda de pesquisa, ensino e
extensão para 20 ou 30 anos;

• Necessidade de articular saberes;





“A universidade precisa fazer alguma coisa”. 

O que? Como?

Princípios

Ética

Direitos Humanos



• Lançamento de chamada para adesão da comunidade acadêmica da UFMG;

• Frente Mariana - Rio Doce:

• 60 grupos de ensino, pesquisa e extensão;

• 15 unidades acadêmicas;

• Áreas do conhecimento diversas: direitos humanos; saúde; educação;

tecnologias de mineração; meio ambiente, água e solo; arte e cultura;

patrimônio e memória; saúde mental; saúde do trabalhador; química;

geociências, etc;

• Elaboração de propostas em conjunto;

• Editais de agências regionais e nacionais (FAPEMIG, CNPq, CAPES) e

internacionais (GREENPEACE, etc.);

• Duas chamadas internas da UFMG – 2016 (Pró-reitoria de Extensão) e 2017

(Pró-reitoria de Extensão e Pró-reitoria de Pós-graduação);



Alguns projetos desenvolvidos:

• Modelo de recuperação da paisagem da mata ciliar e de áreas urbanas sob impacto
dos rejeitos da barragem da mineração da Samarco (Mariana);

• Programa de Extensão – Clínica de Direitos Humanos - A Universidade e o Povo
Krenak: atuações em direitos humanos pós desastre-crime;

• Conservação e Valores: Uma declaração de significância para Bento Rodrigues;

• O “Acidente” de Trabalho Ampliado da Samarco/Vale e BHP BILLITON:
vigilância da saúde dos trabalhadores e dos processos de trabalho atingidos.

• Outros: colaboração nas assessorias técnicas; participação de pesquisadores/as da
UFMG nas atividades de Força Tarefa; organização de eventos.

• Observatório Interinstitucional Mariana – Rio Doce (UFMG-UFES-UFOP);





• Frente Brumadinho:

• 70 docentes, representantes de núcleos, laboratórios e grupos de extensão,

ensino e pesquisa distintos, 254 discentes, 53 técnicos-administrativos e

126 pessoas do público externo manifestaram interesse em colaborar com as

ações desenvolvidas pela UFMG;

• 23 unidades acadêmicas envolvidas;

• Organização de sete frentes de trabalho: Frente Educação; Frente

Comunicação e Memória; Frente Aspectos Socioeconômicos; Frente Meio

Ambiente e Tecnologias Minerárias; Frente Saúde; Frente Direitos Humanos

e Justiça; Frente Saúde dos animais;



• Algumas ações desenvolvidas

• O Hospital Risoleta Tolentino Neves (HRTN) acionou o seu protocolo de
catástrofes para atender vítimas do rompimento da barragem de rejeitos da Mina
Feijão, da Vale.

• Programa de Extensão - Pólos de Cidadania - atendimento psicológico e sócio
jurídico junto à população atingida; mobilização da população para criação de
Grupo de Referência Local dos Atingidos;

• Escola de Veterinária: ações de atendimento à população animal executadas na
Fazenda Dona Mara em Brumadinho e no Hospital Veterinário da UFMG;

• Planejamento de diagnóstico para levantamento da situação de saúde da população
a pedido da Secretaria de Saúde de Brumadinho;

• Utilização de rejeitos da mineração para construção civil;





• Direito à informação

• Realização de eventos (Canal da CAC UFMG);

• Opções tecnológicas para a mineração: extração, barragens e rejeitos (Cedeplar-
Face)

• UFMG DEBATE: Para além do rompimento: a produção continuada dos desastres
com barragens (Gesta UFMG);

• II UFMG DEBATE: Para além do rompimento: A visão dos movimentos sociais,
ambientalistas e MP (Gesta UFMG);

• III UFMG DEBATE: Para além do rompimento – Lições de Mariana (Gesta
UFMG);

• IV UFMG Debate: Corpo, Vida e Trabalho (Gesta UFMG);

• Workshop Emergencial: “Tecnologias para Monitoramento e Recuperação de
Águas e Rejeitos” (Departamento de Química UFMG);

• II Workshop emergencial: Tecnologias para monitoramento e recuperação de
águas e rejeitos (Departamento de Química UFMG);

• Café Controverso: A mina do Feijão antes do rompimento – uma perspectiva
histórica

• Café Controverso: Desastres de mineradoras e violação dos direitos humanos;

• (Des)mineração: entre os danos e desafios pós-rompimento de barragens (F.Direito)

• Seminário sobre segurança de barragens e rejeitos (UFMG; ABC; ANE) –
articulação da dimensão técnica e social e humana.



Conclusões

• O futuro da mineração; o futuro de Minas Gerais; Desenvolvimento regional e

social;

• O que a lama mostrou sobre nós;

• A interdisciplinaridade e transdisciplinaridade;

• Disponibilizar o que temos de melhor em ensino, pesquisa e extensão;

• Desigualdade entre os atores: universidade – papel mediador;

• A voz e experiência dos atingidos e atingidas;

• Linguagem, diálogo e comunicação.



Obrigada! 

participaufmg@ufmg.br


