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APRESENTAÇÃO 

Prezados(as) Professores(as), 

Devido à importância da escola ser um local de socialização, formação 

integral do ser humano, aprendizado e criação de hábitos que perdurem para 

toda a vida, acredita-se que temas de essencial importância para a sociedade 

devem ser levados para a sala de aula com o objetivo de promover letramento 

científico1. Dessa forma, essa sequência foi elaborada com o objetivo de levar 

uma questão sociocientífica relevante para ser trabalhada dentro de sala de aula 

juntamente com o conteúdo disciplinar escolar.  

O problema sociocientífico aqui sugerido foi o rompimento da barragem 

de Fundão no distrito de Bento Rodrigues em Mariana-MG. O rompimento afetou 

não apenas a região onde ocorreu, mas o Brasil como um todo uma vez que foi 

considerado o maior desastre e crime ambiental da história do Brasil2 e seus 

efeitos diretos podem ser observados nos estados de Minas Gerais, Espirito 

Santo e Bahia. 

A sequência didática (SD) aqui apresentada foi elaborada de acordo com 

o modelo topológico de ensino (MTE) proposto por Giordan (2008). O MTE está 

fundamentado na teoria da ação mediada (WERSTCH, 1999) e propõe a 

organização do ensino por meio de três eixos: atividades estruturadas de ensino, 

conceito e a tematização, que foram organizados entorno das propriedades: 

contexto e continuidade; narrativa e historicidade; materialidade e mediação. 

A propriedade de contexto e continuidade remete a uma sequência de 

ideias e discursos. Enquanto a continuidade faz referência à unidade espaço-

temporal da sala de aula, portanto à temporalidade dos eventos em situações de 

ensino, o contexto pode estar fundamentado em três aspectos: situação, 

linguagem e memória. No contexto situacional os sujeitos e os objetos da ação 

educativa estão no mesmo plano concreto; no contexto linguístico o discurso 

permite que os estudantes tenham acesso aos objetos da aprendizagem; já o 

 

1 Letramento científico se refere ao uso do conhecimento científico e tecnológico no dia a dia dentro de 
um contexto social, político e histórico (MAMEDE, ZIMMERMANN, 2005) 
2 Fonte dessa informação: Jornal da Unicamp. Site: 
<https://www.unicamp.br/unicamp/ju/noticias/2018/09/12/o-desastre-ambiental> Acesso em 
30/10/2018 
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contexto mental é instaurado pela memória de situações vivenciadas. O trabalho 

com temas que vão além do cotidiano dos estudantes se torna possível graças 

aos aspectos linguísticos e mentais de contextualização, podendo dessa forma 

o professor ampliar as esferas de atividade e comunicação do estudante.  

A propriedade da narrativa e historicidade na sala de aula se refere a 

situar os conceitos dentro de uma perspectiva temporal e histórica. Essa noção 

de situar os conceitos em uma perspectiva histórica não diz respeito apenas ao 

estudo da forma como se desenvolveu a descoberta do conceito em si, mas uma 

organização da situação dentro de um passado e futuro da própria sala de aula. 

Segundo Giordan (2008, p.295) “qualquer forma de pensamento se constrói a 

partir de situações concretamente localizadas no tempo e nas circunstâncias que 

ocorrem”. Dessa forma a sequência de ensino deve se organizar com atividades 

bem dispostas temporalmente com estratégias que auxiliarão na transposição 

de responsabilidade aos estudantes que deverão ser motivados a se engajar 

ativamente nas ações planejadas pelo professor que partem de um tema central 

sendo articulado a outros conceitos.  

A materialidade da ação mediada, segundo Giordan (2008), se refere aos 

materiais, ou seja, ferramentas culturais de diversas categorias utilizadas 

articuladamente para mediar a ação, com o intuito de atingir determinado 

propósito. No manuseio de materiais diversos o estudante deve aprender a 

colocar atenção em pontos específicos, sendo a atenção uma ação mental, ele 

deve ser instruído a respeito do funcionamento desses instrumentos através de 

palavras, gestos e expressões faciais sendo todos meios mediacionais materiais. 

A mediação ocorre através de instrumentos (ferramentas culturais) que 

são colocados entre os sujeitos e os objetos das atividades desenvolvidas. O 

principal mediador em atividades de ensino geralmente é a linguagem, pois 

através dela o professor apresenta as proposições, atividades e ideias 

conduzindo e orientando na execução das atividades, além de servir de 

instrumento para a construção do pensamento. 

A sequência didática contou com o processo de Elaboração, Aplicação e 

Reelaboração (EAR), fato que permite o melhoramento do produto educativo e 

adequações dos procedimentos propostos. Como produto do mestrado 
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profissional em Ensino de Ciência, é apresentado apenas a sequência didática 

após sua reelaboração. Ressalta-se que o uso dessa sequência didática pode 

carecer de adaptações para contemplar as características do público escolar. 

Nesta SD articulamos o conteúdo da física curricular de Hidrostática com 

o problema sociocientífico instaurado pelo rompimento da barragem de Fundão 

em Mariana-MG. Na abordagem da questão sociocientífica foi utilizado suportes 

de divulgação científica, no caso, reportagens retiradas de sites conhecidos e de 

fácil acesso pelo estudante.  

A articulação do problema sociocientífico com a divulgação científica foi 

realizada devido a circulação desse problema na mídia. Essa abordagem leva 

em conta a necessidade de uma formação científica que promova uma 

capacidade reflexiva dos estudantes ao interagir com a divulgação científica. 

Além disso, Bueno (2009) ressalta que a divulgação científica comunica ao 

público fatos e princípios relacionados à ciência e à tecnologia através de uma 

linguagem acessível e que possa utilizar fatos jornalísticos como motivador para 

explicar métodos, princípios ou ações da ciência, por isso entendemos que essa 

produção comunicativa pode contribuir para a abordagem de problemas 

sociocientíficos em sala de aula. Vale destacar que a compreensão de 

divulgação científica concebida por esse trabalho converge com a perspectiva 

adotada por José Reis (2002, p. 76), de acordo com ele a divulgação científica: 

É a veiculação em termos simples da ciência como processo, dos 
princípios nela estabelecidos, das metodologias que emprega. Durante 
muito tempo, a divulgação se limitou a contar ao público os encantos e 
os aspectos interessantes e revolucionários da ciência. Aos poucos, 
passou a refletir também a intensidade dos problemas sociais 
implícitos nessa atividade. 

A SD apresentada baseia-se especialmente em reportagens e artigos que 

podem ser consideradas como produções hibridas, entre a divulgação científica 

(jornalismo científico) e o jornalismo de modo geral. Portanto, são suportes que 

se concentram mais nas implicações sociais decorrente de uma prática que 

entendemos como científico-industrial (mineração). A escolha por suportes 

híbridos foi realizada porque a intenção do uso da DC era a explicitação e 

produção do problema sociocientífico em sala de aula, ao passo que outras 

estratégias de ensino foram utilizadas para o desenvolvimento de conteúdos 

específicos da componente curricular. 
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Nesse sentido, o uso da divulgação científica em sala de aula se justifica 

na tentativa da escola de criar hábitos nos estudantes que perdurem mesmo 

após o término dos estudos acadêmicos, uma vez que muitos alunos só terão 

acesso ao conteúdo das ciências através da divulgação científica em jornais e 

revistas. Dessa forma, a escola tem um papel importante não apenas de colocar 

o estudante em contato com esses suportes, mas de despertar o senso crítico 

dos mesmos sobre esses conteúdos, uma vez que apresentam objetivos 

próprios do meio midiático. 

Esta SD tem como objetivo propor uma atividade de ensino que auxilie os 

professores(as), na criação de um letramento científico nos estudantes, levando 

para a sala de aula um tema relevante para a sociedade brasileira. Esperamos 

que esse produto seja utilizado por outros professores ou que, ao menos, sirva 

de suporte para a criação de novas sequências didáticas que abordem questões 

sociocientíficas relevantes para a sociedade.  

 

Daniela Freitas de Abreu  
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PÚBLICO ALVO 

- CARACTERIZAÇÃO DOS ALUNOS: 

Esta sequência didática foi elaborada para ser aplicada no 1º ano do 

ensino médio de uma escola da rede pública estadual de Minas Gerais, 

localizada no município de Belo Horizonte. Os estudantes matriculados na 

escola são, predominantemente, filhos de trabalhadores que vivem em várias 

regiões de Belo Horizonte e estudam nesta escola devido à sua localidade. A 

idade dos discentes varia entre 15 e 16 anos, com turmas formadas, em sua 

maioria, por estudantes que migraram de outras escolas e aqueles que não 

obtiveram aproveitamento satisfatório no ano anterior. É comum os discentes 

não terem o hábito de estudo, fato que é relatado por eles que alegam estudar 

apenas em véspera de provas, dessa forma as atividades enviadas para casa 

são feitas por poucos alunos que emprestam tais tarefas para os demais 

copiarem. Alguns deles tem o objetivo de continuar os estudos, mas a maioria 

relata que pretende trabalhar ao terminar o Ensino Médio e outros já trabalham 

e contribuem para a vida financeira familiar. O acompanhamento familiar desses 

estudantes é precário e os poucos responsáveis que vão à escola o fazem no 

final do ano letivo a fim de pedir que seu filho seja aprovado. 

 

- CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA: 

Trata-se de uma escola de grande porte, com cerca de 4000 alunos 

matriculados, situada na área central de Belo Horizonte. Essa escola apresenta 

turmas de Ensino Infantil, Fundamental, Médio, EJA, além do curso de Magistério 

noturno. É uma escola considerada tradicional que já foi referência na formação 

de professores de Ensino Infantil no curso de Magistério. Os alunos do 1º ano 

do Ensino Médio estudam no período da tarde e, em seguida, cursam o 2º e 3º 

anos no período da manhã. A orientação pedagógica, responsável pelo 3º ano 

do Ensino Médio, realiza parceria com um curso pré-vestibular na região a fim 

de contribuir para que alguns discentes possam ingressar no Ensino Superior. 

Tal parceira tem maior impacto com as turmas do período diurno, visto que 

muitos estudantes do período noturno não conseguem se dedicar aos estudos, 

uma vez que trabalham e estudam.  
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Quanto à infraestrutura, essa escola passa constantemente por reformas 

que melhoram sua aparência externa, porém as salas de aula e banheiros 

apresentam enormes buracos no chão e nas paredes, os quadros de giz foram 

substituídos recentemente por quadros brancos, o teto apresenta-se mofado e 

quando chove as salas apresentam enormes goteiras impossibilitando muitas 

delas de serem utilizadas. Sendo assim, as reformas não contemplam o 

essencial, como os telhados e a parte interna do prédio, ou seja, apesar da bela 

estrutura apresentada em seu exterior na parte interna a escola apresenta 

grandes problemas estruturais. 

A escola possui três quadras poliesportivas para atender a todos os 

alunos desde o ensino Fundamental até o Médio. A escola possui um laboratório 

de Ciências com muita vidraria e alguns materiais básicos para aulas 

experimentais, sendo ele utilizado pelos professores de física, química e 

biologia. Havia também uma sala de informática que estava fechada e inutilizada 

por alguns anos, porém com trabalhos do PIBID de Física da UFMG na escola 

foi feita a manutenção dos computadores e instalação de internet em todos eles 

de modo que esta sala tem sido utilizada pelos docentes e pelos discentes 

acompanhados de seus professores. A escola conta também com uma biblioteca 

que é pouco utilizada e que conta com poucas obras recentes e de interesse dos 

estudantes, como alguns relatam. 

 

- CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR: 

Por situar-se em uma área central o entorno da escola é cercado por 

comércio, igrejas, hospitais e possibilita acesso a qualquer região de Belo 

Horizonte devido à grande oferta de transporte público que trafega no entorno. 

Dessa forma trata-se de uma comunidade que em sua maioria mora em bairros 

distantes e participa pouco da vida escolar do estudante do Ensino Médio. Os 

moradores do bairro não participam de eventos na escola, sendo ela fechada 

para eles. A presença da comunidade escolar para os anos iniciais e Ensino 

Fundamental é muito mais expressiva que para os anos finais do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio. Sendo assim, a comunidade escolar é 

heterogênea e composta por sujeitos de diferentes classes e grupos sociais. 
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PROBLEMATIZAÇÃO 

O rompimento da barragem de rejeitos da mineradora Samarco em 

Mariana no dia 5 de novembro de 2015 foi um dos crimes socioambientais mais 

graves do mundo, haja vista os impactos que provocou. Tal crime causou 

diversos danos à população não apenas diretamente, como a perda de 

patrimônios, a morte de pessoas e a destruição do bioma, mas também 

indiretamente devido a presença dos rejeitos de minério na água, que afetou 

enormemente a natureza e a população das regiões atingidas. O rompimento 

dessa barragem devastou os distritos de Bento Rodrigues em Mariana – MG, 

Paracatu de Baixo subdistrito de Monsenhor Horta – MG, Gesteira distrito de 

Barra Longa, além da grande destruição do município de Barra Longa. O 

principal composto presente nos rejeitos é o óxido de ferro que causa a 

pavimentação da área atingida, tornando-a infértil. Além do ataque ao solo, o 

rejeito invadiu o leito dos rios: Gualaxo, do Carmo e Doce; provocando a 

destruição do bioma aquático devido à falta de oxigênio e turbidez da água. 

Alguns biólogos estimam que serão necessários em média 15 anos para que o 

Rio Doce se recupere desse terrível crime.  

Entende-se que o rompimento da barragem é fruto de uma atividade 

industrial-científica (mineração) e associado aos impactos ambientais e sociais 

se constitui como problema sociocientífico. Aspectos associados ao rompimento 

da barragem e as características físicas da lama de rejeitos podem se 

interpretadas com o suporte dos saberes relativos à hidrostática. 

Nesse sentido, as atividades propostas buscam promover a reflexão, 

responder e analisar criticamente os seguintes questionamentos: quais os 

fatores físicos interferem no rompimento de barragens? Quais as características 

e propriedades físicas dessa lama de rejeitos? Quais as consequências desse 

desastre para o meio ambiente, para as famílias atingidas e para a população 

como um todo? 

Vale destacar que após a produção da sequência didática também nos 

deparamos com o rompimento da barragem de Brumadinho ocorrido no dia 25 

de janeiro de 2019. Tratava-se também de uma barragem de rejeitos que causou 

um grande número de mortes, embora tenha atingido uma área bem menor que 
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de Mariana.3 Tal ocorrido aponta para a atualidade e relevância desse problema 

sociocientífico para a sociedade, apontando para a necessidade de que tal 

assunto seja abordado, discutido e refletido no âmbito do ambiente escolar 

devido a seu viés histórico, social e científico.  

 

OBJETIVO GERAL 

Discutir sobre as implicações para a população do rompimento de 

barragens de rejeitos sólidos e tóxicos ao abordar o conteúdo de hidrostática 

Identificar, no estudo de hidrostática, as grandezas que influenciam no 

aumento de pressão e aumento do risco de rompimento de barragens de rejeitos. 

Investigar rompimentos de barragens ocorridas e sua ligação com o 

estudo de pressão em hidrostática. 

Interpretar a realidade e formar opinião a respeito de fatos e 

acontecimentos que afetam direta ou indiretamente a sociedade, através do 

estudo dos problemas sociocientíficos decorrentes do crime socioambiental 

provocado pela Samarco com o rompimento da barragem de Fundão. 

  

 

3 Brumadinho devastou cerca de 304 hectares enquanto Mariana cerca de 40 mil hectares. Fontes: 
<http://www.itatiaia.com.br/noticia/lama-da-vale-devastou-area-equivalente-a-425> 
<http://www.ihu.unisinos.br/186-noticias/noticias-2017/566814-tragedia-em-mariana-reflorestar-os-
40-mil-hectares-da-area-afetada-exigira-ate-20-milhoes-de-mudas> 
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METODOLOGIA DE ENSINO 

AULA 1 – TEMA: Rompimento da Barragem de rejeitos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Fazer levantamento do acesso dos estudantes a temas relevantes para a 

sociedade e se tais temas entram em outros ambientes que ele frequenta. 

Fazer levantamento de concepções prévias dos alunos a respeito do rompimento 

da barragem de rejeitos da Samarco em Mariana. 

Apresentar a SD e Problematizar a questão do rompimento da Barragem de 

rejeitos. 

Analisar algumas reportagens impressas (trazidas pelo professor) sobre esse 

rompimento, estudando o que foi apresentado pelos meios de comunicação. 

Verificar o que os alunos conhecem a respeito do tema. 

CONTEÚDOS: 

Rompimento de barragem. 

ATIVIDADE 1: Sondagem 

TEMPO: 

15 minutos. 

MODALIDADE DE INTERAÇÃO: 

Interativa/dialógica. 

PROPÓSITO: 

Levantamento de concepções a respeito do acesso à informação dos 

estudantes. 

CONTEXTO: 

Situacional. 

MATERIAIS DE APOIO: 

Questionário impresso ou redigido no quadro para que os alunos respondam em 

sala. 

DESCRIÇÃO: 

Essa atividade é uma sondagem sobre qual o nível de acesso à informação do 

estudante. Com esse questionário pretende-se conhecer o perfil do estudante e 

saber que relevância ele dá a temas que ocorrem na sociedade de um modo 

geral.  
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Tal atividade pode ser feita individualmente, com os alunos respondendo o 

questionário que será apresentado abaixo, ou de forma geral em uma grande 

roda no qual haverá troca de informação entre os mesmos. Para que o aluno não 

se intimidasse de falar, durante a aplicação da SD optamos por aplicar o 

questionário individualmente. 

 

Questionário: 

1- Você tem o hábito de assistir noticiários? Se sim, qual a fonte de notícias 

que você mais utiliza? 

2- Geralmente quando ocorre algum fato ou desastre social, ambiental ou 

histórico como você tem acesso a essa notícia? Por meio de noticiário 

televisionado, jornais, revistas, pelos seus familiares, internet, escola ou 

que outros meios? 

3- Você consegue se lembrar do último desastre que teve notícias 

recentemente ligado a um problema social, histórico, científico ou 

tecnológico? 

4- Sua família tem o hábito de assistir noticiário, ler revistas e/ou jornais? 

Como as notícias que ocorrem na sociedade entram em sua casa, quem 

geralmente traz tais notícias? 

5- Há uma discussão em família algumas vezes sobre ocorridos marcantes 

para a sociedade? Se sim, quem geralmente inicia tais debates? 

 

ATIVIDADE 2: Sondagem sobre o crime ambiental de rompimento de 

barragem em Mariana-MG 

TEMPO: 

10 minutos. 

MODALIDADE DE INTERAÇÃO: 

Interativa/dialógica. 

PROPÓSITO: 

Levantamento de concepções dos estudantes. 

CONTEXTO: 

Situacional. 

MATERIAIS DE APOIO: 

(Nenhum). 

DESCRIÇÃO: 

Essa atividade é uma sondagem inicial sobre o que os alunos sabem sobre o 

rompimento da barragem de rejeitos em Mariana sem que o assunto tenha sido 
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abordado anteriormente em sala. Sugerimos que seja feita em sala de aula com 

toda a turma para que todos possam expressar suas ideias e compartilhar 

informações que tenham sobre o tema. 

O professor pode iniciar questionando os estudantes: 

1- Alguém sabe sobre um fato marcante que ocorreu no dia 5 de novembro 

de 2015?  

Caso não se lembrem do crime socioambiental ocorrido no município de 

Mariana-MG nessa data o professor pode dar dicas para que os estudantes 

cheguem ao fato. Caso os estudantes não lembrem o professor deve apresentar 

o fato. Em seguida, a fim de explorar mais o tema pode continuar com o 

questionamento: 

2- Vocês têm notícias do que ocorreu em Mariana nessa data? 

3- Como e por que aconteceu esse desastre? 

4- Vocês têm ideia de quais foram as consequências dele e qual sua 

gravidade? 

Pode também averiguar se os estudantes sabem a respeito das especulações 

da volta da febre amarela devido a lama que matou grande parte dos 

predadores do mosquito que causa a doença. 

Tratar da utilidade de uma barragem e o que aumenta seu risco de rompimento 

e também da diferença básica entre barragens utilizadas para reter dejetos em 

meio a água e as utilizadas para conter água em usinas hidrelétricas.  

Sugerimos que seja feita uma sondagem a fim de coletar informações que os 

alunos já tenham sobre esse desastre. Eles poderão ser motivados a falar sobre 

as notícias que assistiram a respeito e se têm acompanhado a situação.  

 

ATIVIDADE 3: Problematização 

TEMPO: 

20 minutos. 

MODALIDADE DE INTERAÇÃO: 

Interativa/dialógico. 

PROPÓSITO: 

Promoção do debate. 

CONTEXTO: 

Linguístico. 

SUPORTE: 

Texto. 
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DESCRIÇÃO: 

Após a sondagem, o professor poderá comentar com os alunos sobre a 

gravidade do fato ocorrido para a natureza e os riscos para a saúde. Levantar 

também a hipótese trazida pela mídia de que a febre amarela, cujo surto 

começou na região afetada no início de 2017, tenha sido uma das consequências 

desse crime socioambiental, devido a redução dos predadores do mosquito e 

suas larvas. 

Em seguida sugerimos que os alunos sejam colocados em grupos de 4 

integrantes para ler as reportagens sobre o rompimento da barragem de Fundão 

em Mariana e que discutam entre eles. 

Sugerimos que os alunos sejam orientados a anotar o assunto principal da 

matéria e detalhes sobre o crime socioambiental de Mariana para uma discussão 

e apresentação para toda a turma na próxima aula. 

 

MATERIAIS DE APOIO: 

Em sala de aula, sentados em grupo de 4 alunos, as reportagens devem ser 

distribuídas para os grupos, cada grupo terá uma reportagem diferente – o 

professor tem autonomia para atualizar as reportagens no caso de aplicação 

desta SD. 

Reportagens retiradas da internet sobre o que ocorreu no dia 5 de novembro de 

2015 em Marina e quais os impactos ambientais, sociais e industriais desse 

desastre. 

Reportagens em anexo: 

ANEXO A: 

RODRIGUES, L. MPF cobra R$ 155 bi para reparar danos do rompimento da barragem da Samarco; 

EBC Agência Brasil. Disponível em <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-05/mpf-cobra-r-155-

bi-para-reparar-danos-do-rompimento-da-barragem-da-samarco>. Acesso em 29 de junho de 2017. 

ANEXO B: 

GARCIA, Isabela Balau. A sustentabilidade e o desastre em Mariana; Envolverde, Jornalismo & 

Sustentabilidade. Disponível em <http://www.envolverde.com.br/opiniao/a-sustentabilidade-e-o-desastre-

em-mariana/>. Acesso em 27 de fevereiro de 2017. 

ANEXO C: 

SANTOS, Vanessa Sardinha dos. Impactos ambientais do acidente em Mariana (MG); Brasil Escola. 

Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/biologia/impactos-ambientais-acidente-mariana-mg.htm. 

Acesso em 23 de junho de 2019. 

ANEXO D: 

AQUINO, Yara. Tragédia em Mariana foi causada por obras em barragem da Samarco, diz MP; EBC 

Agência Brasil. Disponível em <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-06/tragedia-em-mariana-

foi-causada-por-obras-em-barragem-da-samarco-diz-mp>. Acesso em 29 de junho de 2017. 

ANEXO E: 
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CRISTALDO, Heloisa. STJ decide que ações contra Samarco devem ficar com Justiça Federal; EBC 

Agência Brasil. Disponível em < http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-06/stj-decide-que-acoes-

contra-samarco-devem-ficar-com-justica-federal>. Acesso em 29 de junho de 2017. 

ANEXO F: 

No dia mundial do meio ambiente, Minas volta os olhos para a mineração após dois grandes 

desastres; Por Bom Dia Minas – Belo Horizonte. Disponível em < https://g1.globo.com/mg/minas-

gerais/noticia/2019/06/05/no-dia-mundial-do-meio-ambiente-minas-volta-os-olhos-para-a-mineracao-apos-

dois-grandes-desastres.ghtml>. Acesso em 09 de junho de 2019. 

ANEXO G: 

Rompimento da barragem de Fundão: Documentos relacionados ao desastre da Samarco em 

Mariana/MG; IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Disponível 

em < http://www.ibama.gov.br/recuperacao-ambiental/rompimento-da-barragem-de-fundao-desastre-da-

samarco/documentos-relacionados-ao-desastre-da-samarco-em-mariana-

mg#mapasdaareadeproibicaodapesca>. Acesso em 29 de junho de 2017. 

ANEXO H: 

BIANCHETTI, Mara. Lama da Samarco ainda traz riscos para a área costeira; Diário do Comércio. 

Disponível em <http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?id=182300>. Acesso em 29 de junho de 

2017. 

ANEXO I: 

CARNEIRO, E. M. M. Linha do tempo registra as primeiras horas depois do rompimento da barragem 

do Fundão; JORNAL DA UNICAMP. Disponível em < 

https://www.unicamp.br/unicamp/ju/noticias/2018/03/07/da-agua-para-lama>. Acesso em 23 de junho de 

2019. 

ANEXO J: 

CARNEIRO, E. M. M. Linha do tempo registra as primeiras horas depois do rompimento da barragem 

do Fundão; JORNAL DA UNICAMP. Disponível em < 

https://www.unicamp.br/unicamp/ju/noticias/2018/03/07/da-agua-para-lama>. Acesso em 23 de junho de 

2019. 

 

AULA 2 – TEMA: Rompimento da Barragem de rejeitos (continuação). 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Apresentar a SD e problematizar a questão do rompimento da Barragem de 

rejeitos. 

Compartilhar informações sobre o rompimento, discutindo em grupo. 

CONTEÚDOS: 

Rompimento da barragem de Fundão: consequências para a população e para 

a vida no rio. 

ATIVIDADE 1: Apresentação das reportagens 

TEMPO: 

40 minutos. 

MODALIDADE DE INTERAÇÃO: 
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Interativa/dialógica.  

PROPÓSITO: 

Explicação – os alunos deverão apresentar o que entenderam do texto. 

CONTEXTO: 

Mental. 

MATERIAIS DE APOIO: 

(Sem material). 

DESCRIÇÃO: 

Sugerimos que os alunos sejam dispostos em uma grande roda para 

apresentação dos textos lidos e discutidos na aula anterior com os grupos. 

Os alunos serão dispostos em uma grande roda a fim de compartilhar 

informações sobre o desastre de Mariana das reportagens lidas e discutidas na 

última aula. O objetivo dessa troca de informações é que todos possam 

compreender que esse rompimento teve impactos enormes não apenas para a 

população de Mariana e dos locais afetados pela passagem da lama, mas 

também para a fauna e a flora. Além da discussão sobre o rompimento de 

barragens abordar o risco de sua utilização para conter rejeitos tóxicos. 

 

ATIVIDADE 2: Síntese da problematização 

TEMPO: 

10 minutos. 

MODALIDADE DE INTERAÇÃO: 

Não interativa / de autoridade.  

PROPÓSITO: 

Problematização. 

CONTEXTO: 

Linguístico e mental. 

MATERIAIS DE APOIO: 

(Sem material). 

DESCRIÇÃO: 

Após a apresentação dos textos lidos pelos alunos, sugerimos que o professor 

faça uma síntese do que foi discutido sobre o crime socioambiental cometido 

pela Samarco em Mariana/MG. Assim, após analisar o rompimento da barragem 
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de Fundão, citar a questão da utilização de barragens para conter rejeitos tóxicos 

e analisar quais fatores atenuam o risco de rompimento. 

 

AULA 3 – TEMA: Hidrostática – densidade e pressão. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Apresentar o conteúdo de hidrostática iniciando pelos conceitos de densidade e 

pressão. 

Discutir sobre o conceito de densidade, estudado no ensino fundamental. 

Apresentar uma análise sobre pressão e a área em que a força está sendo 

aplicada. 

Deduzir a equação de pressão em líquidos através dos conceitos de densidade 

e pressão. 

CONTEÚDOS: 

Hidrostática: densidade e pressão. 

ATIVIDADE 1: Mar de lama, mas que lama “dura” é essa? 

TEMPO: 

25 minutos. 

MODALIDADE DE INTERAÇÃO: 

Não interativa de autoridade.  

PROPÓSITO: 

Explicação – a professora deve com os estudantes discutir sobre conceitos como 

densidade e pressão chegando a um entendimento lógico de tais conceitos. 

CONTEXTO: 

Situacional e linguístico. 

MATERIAIS DE APOIO: 

Projetor e internet (se houver estrutura para apresentação de vídeo). 

Copo com água, açúcar e gelatina de diferentes cores4. 

DESCRIÇÃO: 

Pré-requisito: Para iniciar tal conteúdo os alunos devem ter estudado forças.  

Em sala de aula sugerimos que o professor introduza o conteúdo de hidrostática, 

por meio da discussão da pergunta: que lama “dura” é essa? (se houver 

 

4 Ver vídeo ensinando a fazer o experimento com gelatina em diferentes densidades devido à quantidade 
de açúcar. <http://www.manualdomundo.com.br/2015/11/arco-iris-de-acucar/> 
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infraestrutura adequada o professor pode passar o vídeo: Lama da barragem da 

Samarco chega em Camargos (MG) antes de perguntar, disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=r9w-UECySVU)   

Essa pergunta deve conduzir a narrativa para que o professor aborde conceitos 

como densidade e pressão ao mesmo tempo em que apresenta a relação do 

tema com o que foi discutido nas aulas anteriores.  

Sugerimos que o professor leve demonstrações para corroborar com a 

abordagem dos conceitos científicos. 

No momento inicial o professor pode relembrar as discussões sobre o 

rompimento de barragem de rejeitos e fomentar o diálogo a partir da pergunta 

geradora: “que lama dura é essa?”  

Em seguida, o professor pode introduzir o conteúdo de hidrostática abordando o 

que é estudado por essa área da física e relembrar o conceito de densidade, 

estudado no ensino fundamental.  

 

Hidrostática é a área da física que estuda os fluidos em repouso. As aplicações 

dessa área da física são diversas, dentre as quais podemos destacar: o que 

ocorre quando colocamos líquidos em recipientes distintos, qual a pressão 

exercida pelo fluido sobre um objeto submerso e de quais grandezas depende 

essa pressão, qual a força esse fluido faz sobre o objeto submerso etc. Com 

essa área da física também podemos explicar como funcionam diversos 

instrumentos, aparatos e estruturas que são utilizadas em nossa sociedade, ou 

ao menos alguns de seus elementos, tais como as barragens para conter 

rejeitos, equipamentos de mergulho específicos para serem utilizados em 

grandes profundidades, o que faz o balão de gás subir e conseguir transportar 

pessoas etc. 

Para introduzir esse conteúdo vamos iniciar com algumas grandezas 

importantes para esse estudo: densidade e pressão. 

O conceito de densidade pode ser apresentado primeiramente de forma 

qualitativa, lembrando que a densidade se relaciona não apenas à massa da 

substância, mas também ao seu volume.  

Sugerimos apresentar a demonstração conhecida como “arco-íris de açúcar” no 

qual são dissolvidas quantidades diferentes de colheres de açúcar em gelatinas 

de diferentes cores. Devido a diferença de densidade entre elas, ao serem 

colocadas lentamente em um copo assumem o formato representado na figura. 

https://www.youtube.com/watch?v=r9w-UECySVU
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 5 

Em seguida, o/a professor/a pode apresentar a formalização matemática do 

conceito e suas aplicações. 

 

ATIVIDADE 2: A composição da lama, sua densidade e efeitos na pressão. 

TEMPO: 

15 minutos. 

MODALIDADE DE INTERAÇÃO: 

Não interativa / de autoridade.  

PROPÓSITO: 

Explicação e síntese  

CONTEXTO: 

Situacional e linguístico. 

MATERIAIS DE APOIO: 

Leitura dos textos em anexo:  

ANEXO K: Entenda o que é a lama de rejeito de mineração, que tomou conta de 

Brumadinho; 

AZEVEDO, A. L. Entenda o que é a lama de rejeito de mineração, que tomou conta de Brumadinho. O GLOBO. 

Disponível em <https://oglobo.globo.com/brasil/entenda-que-a-lama-de-rejeito-de-mineracao-que-tomou-conta-de-

brumadinho-23403001>. Acesso em 15 de julho de 2019. 

ANEXO L: Lama da Samarco pode ser “bomba-relógio” de metais pesados no 

Rio Doce   

Lama da Samarco pode ser “bomba-relógio” de metais pesados no Rio Doce. Jornal da USP. Disponível em < 
https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-ambientais/lama-da-samarco-pode-ser-bomba-relogio-de-metais-pesados-no-rio-

doce/>. Acesso em 15 de julho de 2019.  

Experimento “O líquido que quer ser sólido” (fluido não-newtoniano) ou vídeo do 

experimento.  

DESCRIÇÃO: 

 

5 Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=4bIaerF-TRg> acesso em 3”0/06/2019. 
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O professor pode fazer uma leitura coletiva para retomar a tematização da aula 

e discutir a composição da lama de rejeito tentando interpretar o “mar” de lama 

a partir do conceito de densidade. 

Após a discussão o professor pode apresentar o experimento “O líquido que quer 

ser sólido”, feito com maisena e água, ou apresentar o vídeo desse fluido não-

newtoniano, encontrado no site: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZCGwatTa8r8 

 

 Vale nesse momento uma discussão sobre o que é um fluido newtoniano e não-

newtoniano. Enquanto o fluido newtoniano é perfeito e tem seu estado bem 

definido de acordo com a pressão e temperatura, o fluido não newtoniano pode 

variar seu estado físico dependendo da força que é exercida sobre ele. Dessa 

forma, notamos que a lama liberada se comporta mais como um fluido não-

newtoniano pelo comportamento descrito nas reportagens lidas. 

Outro vídeo relacionado: https://www.youtube.com/watch?v=GezcCWcsvWQ 

 

AULA 4 – TEMA: Hidrostática – pressão em um líquido. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Apresentar o conceito de pressão. 

Apresentar o teorema de Stevin deduzindo a equação através da pressão feita 

por uma coluna de líquido em uma determinada profundidade. 

Estimar em que altura é mais provável de ocorrer um rompimento de barragem 

levando em consideração a pressão do fluido. 

Demonstrar através de um experimento simples como a pressão aumenta com 

a profundidade. 

Apresentar o Princípio de Arquimedes apresentando o conceito de empuxo e 

deduzindo sua equação. 

CONTEÚDOS: 

Pressão. 
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Pressão em um líquido. 

Empuxo. 

ATIVIDADE 1: Pressão. 

TEMPO: 

10 minutos. 

MODALIDADE DE INTERAÇÃO: 

Interativa / dialógica.  

PROPÓSITO: 

Promoção do debate. 

CONTEXTO: 

Situacional e linguístico. 

MATERIAIS DE APOIO: 

Cama de pregos. 

DESCRIÇÃO: 

Sugerimos a apresentação do conceito de pressão por meio de uma atividade 

prática (cama de pregos) dialogada. O professor pode apresentar duas 

situações: 1ª – uma bexiga cheia de ar e um prego, o diálogo deve ser motivado 

pela questão: o que irá acontecer quando eu encostar essa bexiga na ponta do 

prego? Após os estudantes responderem o professor realiza a proposta contida 

na pergunta e estoura a bexiga; 2ª – outra bexiga cheia e uma “cama de pregos”, 

o diálogo deve ser motivado pela questão: o que irá acontecer quando eu 

encostar essa bexiga nesses pregos ao mesmo tempo? Depois que os 

estudantes responderem o professor realiza a atividade e motiva o diálogo 

questionando o motivo da bexiga não ter estourado. Em seguida, o professor 

deve se apropriar das discussões visando a formulação de uma interpretação 

qualitativa do conceito de pressão, que deve ser formulado matematicamente 

logo depois.  
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6 

Exemplos podem ser citados, tais como o aumento da pressão sobre um piso 

com o uso de saltos devido a diminuição da área onde a força está sendo 

aplicada, ou o aumento da pressão feita por uma faca ao ser afiada etc. 

 

ATIVIDADE 2: Pressão em um líquido. 

TEMPO: 

10 minutos. 

MODALIDADE DE INTERAÇÃO: 

Não interativa de autoridade.  

PROPÓSITO: 

Explicação. 

CONTEXTO: 

Situacional e linguístico. 

MATERIAIS DE APOIO: 

(Sem material). 

DESCRIÇÃO: 

Sugerimos a introdução de pressão em um líquido relembrando a equação de 

pressão como força aplicada em determinada área e, em seguida, o professor 

pode deduzir a equação de pressão em um líquido, focando na dependência dela 

com a densidade do líquido, a aceleração da gravidade e a profundidade. 

 

6 Figura disponível em: <http://www2.santoandre.sp.gov.br/hotsites/sabina/index.php/a-
sabina/experimentos/101-pagina-experimento-banco-pregos> acesso em 30/06/2019. 
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7 

Após relembrar o conteúdo da aula anterior sobre densidade e pressão, deduzir 

a equação de pressão em um líquido e atentar para a relação de 

proporcionalidade entre pressão e densidade do líquido, aceleração da 

gravidade e profundidade. 

 

ATIVIDADE 3: Atividade experimental sobre pressão em um líquido. 

TEMPO: 

20 minutos. 

MODALIDADE DE INTERAÇÃO: 

Interativa dialógica.  

PROPÓSITO:  

Problematização. 

CONTEXTO: 

Linguístico e mental. 

 

7 Disponível em: <https://www.colegioweb.com.br/hidrostatica/o-que-e-hidrostatica.html> Acesso em 
30/06/2019. 
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MATERIAIS DE APOIO: 

Garrafinha de água com 3 furos em diferentes profundidades. 

Lista de exercícios – APÊNDICE C. 

Projetor e internet para assistir um vídeo, caso haja recursos. 

DESCRIÇÃO: 

Após a dedução da equação de pressão em um líquido sugerimos que seja feito 

o experimento com uma garrafinha de água com 3 furos que, quando aberta, 

deixa jorrar água pelos orifícios. Em grupos de 4 alunos eles devem responder 

às seguintes perguntas, antes e depois da realização do experimento: 

8 

1- Faça um desenho esquematizando a trajetória da água ao jorrar pelos 

orifícios. 

2- A distância alcançada pela água é diferente, em quais desses orifícios a 

pressão da água é maior? Justifique. 

3- A pressão da água depende de quais grandezas físicas? 

4- Para se construir uma barragem de retenção de lama você deveria se 

preocupar mais com a região que haverá uma maior pressão, dessa forma faça 

o desenho de um projeto para construção de barragem para conter rejeitos. 

Após responder às perguntas os alunos deverão resolver as questões do 

APÊNDICE C. 

 

8 Figura disponível em: < https://descomplica.com.br/gabarito-enem/questoes/2013/primeiro-dia/para-
realizar-um-experimento-com-uma-garrafa-pet-cheia-dagua-perfurou-se-a-lateral-da-garrafa/> acesso 
em 30/06/2019. 
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Um vídeo explicativo sobre a barragem de contenção de rejeitos foi apresentado 

após o rompimento da barragem da minerado Samarco e pode ser apresentado 

aos estudantes caso haja recursos para tal:  

https://globoplay.globo.com/v/4596137/ 

 

AULA 5 – TEMA: Rompimento de barragens e o estudo de hidrostática 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Apresentar a relação da hidrostática com o uso de barragens para contenção de 

rejeitos. 

Apresentar a reportagem escolhida pelo estudante sobre o rompimento de 

barragem. 

CONTEÚDOS: 

Hidrostática - rompimento de barragem e a divulgação pela mídia. 

ATIVIDADE 1: Conversando sobre as relações estabelecidas pelos 

estudantes entre a hidrostática e o rompimento da barragem. 

TEMPO: 

10 minutos. 

MODALIDADE DE INTERAÇÃO: 

Interativa dialógica: o professor discute com os alunos as consequências do 

rompimento da barragem de Fundão. 

PROPÓSITO: 

Levantamento de concepções – após o estudo de hidrostática analisar se os 

alunos conseguem fazer alguma relação do conteúdo estudado e os 

rompimentos de barragens de rejeitos. 

CONTEXTO: 

Situacional e mental. 

MATERIAIS DE APOIO: 

(sem material). 

DESCRIÇÃO: 

Após o estudo de hidrostática sugerimos abordar novamente o rompimento de 

barragem de rejeitos em Bento Rodrigues em Mariana-MG. O aluno deverá fazer 

a conexão dos rompimentos de barragens ocorridos em Minas Gerais e o estudo 

de hidrostática. 
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O professor poderá abrir a discussão sobre o conteúdo de hidrostática e sua 

relação com o rompimento da barragem de rejeitos no município de Bento 

Rodrigues em Mariana-MG.  

Os alunos poderão apresentar as conexões do conteúdo da física curricular com 

o rompimento da barragem apresentando os riscos que as barragens de rejeitos 

estão sujeitas. Pode ser iniciado também uma discussão a respeito das 

consequências dos rompimentos de barragens não apenas para as pessoas 

que moram no entorno, mas também para a fauna e a flora de acordo com os 

estudos a respeito dos elementos contidos na lama. 

 

ATIVIDADE 2: Socialização da reportagem escolhida pelo estudante 

TEMPO: 

30 minutos. 

MODALIDADE DE INTERAÇÃO: 

Interativa dialógica: os alunos apresentarão para a turma um resumo sobre a 

reportagem escolhida. 

PROPÓSITO: 

Explicação – o aluno deverá explicar o que entendeu da reportagem escolhida. 

CONTEXTO: 

Linguístico e mental. 

MATERIAIS DE APOIO: 

Reportagem trazida pelo aluno. 

DESCRIÇÃO: 

A sala de aula pode ser colocada em forma de uma grande roda para que o aluno 

apresente a reportagem escolhida por ele que trata do rompimento da barragem 

de Mariana.  

Nesse momento cada aluno deve ser convidado para expor o resumo e também 

uma análise da reportagem escolhida. Para isso o professor pode instigar o 

estudante a expor sua opinião sobre a reportagem escolhida: se a reportagem 

se apresenta parcial ou imparcial, se traz fatos verdadeiros e coerentes, se o 

assunto tem sido divulgado frequentemente pela mídia, se a cobertura da mídia 

condiz com a gravidade da situação etc. 

 

AULA 6 – TEMA: Finalização 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
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Apresentar artisticamente algo que representa o estudo concluído sobre 

hidrostática e o rompimento da barragem de Fundão em Mariana-MG. 

CONTEÚDOS: 

Rompimento da barragem de Fundão. 

ATIVIDADE 1: Produção artística sobre o problema sociocientífico 

estudado 

TEMPO: 

50 minutos. 

MODALIDADE DE INTERAÇÃO: 

Não-interativa e dialógica. 

PROPÓSITO: 

Produção de materiais. 

CONTEXTO: 

Mental.  

MATERIAIS DE APOIO: 

Folha em branco para que o aluno apresente seu material artístico. 

DESCRIÇÃO: 

Após o estudo de hidrostática e o rompimento da barragem de Fundão em 

Mariana-MG, o aluno será convidado a desenvolver uma produção artística 

(poesia, texto, desenho, música ou outro) com o intuito de finalizar e representar 

esse estudo.  

Os alunos poderão representar seus estudos sobre hidrostática e o rompimento 

da barragem de Fundão com alguma produção artística em sala de aula. Para 

isso o professor pode reservar um tempo para a produção e recolher em seguida 

como mais uma forma de avaliação do trabalho. 

As produções dos estudantes poderão ser apresentadas e discutidas pela turma 

e podem ser expostas em algum mural da escola desde que eles concordem.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A sequência didática apresentada discutiu sobre o rompimento da 

barragem de Fundão da mineradora Samarco em Bento Rodrigues, município 

de Mariana, ocorrido em novembro de 2015. O tema tratado apresentou-se 

relevante uma vez que ocorreu em uma cidade próxima a dos estudantes dessa 

escola. Além disso, o rompimento da barragem de Fundão teve impacto nacional 

e esse crime socioambiental é considerado o maior na história do Brasil.9 

A aplicação da sequência didática foi analisada e para essa pesquisa 

foram acrescentadas duas aulas de entrevistas individuais com os estudantes 

com o objetivo de coleta de materiais para análise, sendo assim, elas foram 

extraídas sem prejuízo ao estudo. As entrevistas individuais ocorreram após a 

“aula 1” e após a “aula 5” e o questionário semiestruturado utilizado em cada 

uma delas apresentam-se nos APÊNDICES A e B. 

Após a aplicação da sequência didática e início da análise das atividades 

desenvolvidas percebeu-se a necessidade de algumas alterações para melhor 

atingir os objetivos propostos. Portanto, essa sequência didática é fruto de um 

processo de elaboração, aplicação e reelaboração. A reelaboração é uma etapa 

que permite a reflexão sobre o trabalho docente e adequações de práticas 

visando a melhoria dos processos educativos.  

 

REFERÊNCIAL TEÓRICO 

BUENO, W. C. Jornalismo científico: revisando o conceito. Jornalismo 
científico e desenvolvimento sustentável. São Paulo, 2009, p. 157-158. 

GIORDAN, M. Computadores e linguagens nas aulas de Ciências: uma 
perspectiva sociocultural para compreender a construção de significados. Ijuí: 
Ed. Unijuí, 2008. p. 287-304. 

MAMEDE, Maíra; ZIMMERMANN, Erika. Letramento científico e CTS na 
formação de professores para o ensino de ciências. Enseñanza de las 
Ciencias, n. Extra, p. 1-4, 2005. 

 

9 Fonte: Jornal da Unicamp: http://www.unicamp.br/unicamp/ju/noticias/2018/10/24/nos-vestigios-da-
lama-repercussao 



31 
 

MARANDINO, M. SILVEIRA, R. V. M., CHELINI, M. J., FERNANDES, A. B., 
RACHID, V., MARTINS, L. C., LOURENÇO, M. F., FERNANDES, J. A., 
FLORENTINO, H. A. A educação não formal e a divulgação científica: o que 
pensa quem faz? Atas do IV Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em 
Ciências. São Paulo, 2004. 

MASSARANI, L. M. ALVES, J. P. A visão de divulgação científica de José 
Reis. Ciência e Cultura, v. 71, n. 1, p. 56-59, 2019.  

REIS, José. Ponto de vista: José Reis. In: Massarani, L. M.; Moreira, I. Brito, F. 
Ciência e público: caminhos da divulgação científica no Brasil. Rio de  
Janeiro:  Casa  da  Ciência  – Centro  Cultural  de  Ciência  e  Tecnologia  da  
Universidade  Federal  do Rio de Janeiro. Fórum de Ciência e Cultura, 2002. 

WERTSCH, J. La Mente en Acción. Buenos Aires: Aique, 1999. 

 

 

 

  



32 
 

ANEXO A 

MPF cobra R$ 155 bi para reparar danos do 

rompimento da barragem da Samarco 
03/05/2016 21h46 Belo Horizonte 

Léo Rodrigues - Correspondente da Agência Brasil 

O Ministério Público Federal (MPF) apresentou na tarde de hoje (3) o teor de uma ação 

civil pública para reparação total dos danos sociais, ambientais e econômicos causados 

pelo rompimento da barragem da mineradora Samarco. A tragédia, que ocorreu no dia 

5 novembro de 2015, em Mariana (MG), deixou 19 mortos, causou destruição da 

vegetação nativa e poluiu a bacia do Rio Doce. Os procuradores estimam em R$ 155 

bilhões o valor dos prejuízos. 

 

 

MPF quer aumentar multa às mineradoras responsáveis pelo rompimento da barragem de rejeitos no município de 

Mariana (MG)Léo Rodrigues/Agência Brasil 

A ação impetrada na Justiça Federal tem 359 páginas e inclui mais de 200 pedidos. Os 

procuradores voltaram a se colocar contra a homologação judicial do acordo entre as 

mineradoras, o governo federal e os governos de Minas Gerais e do Espírito Santo. 

Segundo eles, as medidas são insuficientes. O acordo prevê o aporte de 

aproximadamente R$ 20 bilhões ao longo de 20 anos, um valor bem inferior aos R$ 155 

bilhões pedidos na ação. 

Segundo o procurador José Adércio Sampaio, para o cálculo dessas cifras foi escolhido 

um caso emblemático que pudesse servir de comparação. A opção se deu pela 

explosão da plataforma Deepwater Horizon, da empresa petrolífera British Petroleum, 

em 2010, no Golfo do México. No episódio, 11 pessoas morreram e cerca de 4,9 milhões 

de barris de óleo vazaram para o mar. "Com base em estudos preliminares, concluímos 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-03/mpf-e-contra-homologacao-de-acordo-entre-samarco-e-governos-estaduais
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2016-03/samarco-podera-desembolsar-mais-de-r-20-bilhoes-por-tragedia-em-mariana
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que os impactos humanos, econômicos e socioambientais da tragédia de Mariana são, 

no mínimo, equivalentes àqueles verificados no Golfo do México", disse Sampaio. No 

ano passado, a British Petroleum, em laudo divulgado em seu site, reconheceu os 

danos no valor de US$ 43,8 bilhões que, convertidos em reais, daria os R$155 bilhões. 

Os promotores reiteram se tratar de um valor estimado, que deverá ser melhor definido 

a partir de diagnóstico realizado por técnicos independentes. "Os estudos ainda não 

retratam na plenitude a extensão do dano. Precisaremos de diagnósticos de pelo menos 

dois anos hidrológicos para ter convicção acerca dos prejuízos. Por isso, a ação aponta 

uma estimativa. Mas se os danos são equiparáveis à tragédia do Golfo do México, não 

me parece crível que o meio ambiente em outro país seja mais valioso que o nosso", 

acrescentou Sampaio. Os técnicos também seriam os responsáveis por propor um 

cronograma de ações de reparação, recuperação e indenização socioambientais. 

Os custos do prejuízo seriam arcados pela Samarco e por suas acionistas Vale e BHP 

Billinton, sem distinção. "A responsabilidade é das três. A Vale, inclusive, depositava 

rejeitos na barragem, iniciativa que segundo os órgãos de fiscalização não era 

informada corretamente", contou o procurador Jorge Munhós. Segundo a ação, as 

mineradoras depositariam os recursos em um fundo privado e não participariam da sua 

gestão. É pedido também um aporte inicial e imediato de R$ 7,7 bilhões para medidas 

as serem tomadas nos próximos 12 meses. 

O Poder Público também é apontado como responsável solidário pelos danos e poderia 

ser acionado para arcar financeiramente com os prejuízos. O governo federal, os 

governos de Minas Gerais e do Espírito Santo, e seus órgãos de fiscalização, aparecem 

na peça como réus. "É uma garantia para os atingidos de que efetivamente haverá a 

reparação. Um evento dessa magnitude evidencia que houve falha na fiscalização, na 

concessão das licenças ambientais e na vistoria das barragens", aponta Munhós. 

Medidas socioambientais 

Além dos R$ 155 bilhões, a ação pede o pagamento de dano moral coletivo em quantia 

equivalente a 10% do valor da causa, pelos prejuízos causados à sociedade brasileira 

e à imagem do país perante o mundo. Outros 10% são solicitados como indenização 

pelo período que a população ficará impossibilitada de usufruir do meio ambiente, seja 

para pesca, para lazer ou para atividades econômicas como pecuária e agricultura. 

Outras medidas socioambientais previstas são a recuperação de toda a mata ciliar da 

bacia do Rio Doce e de, no mínimo, 10 mil nascentes, além da estruturação do 

saneamento básico dos municípios afetados. Mesmo as cidades que não tinham 

nenhuma estrutura de saneamento antes da tragédia seriam beneficiadas. "Quando 

falamos de direito ambiental, nem tudo o que é danificado pode ser recomposto, e o que 

não pode ser reparado pode ser compensado de outras formas", explica o procurador 

Eduardo Henrique Aguiar. 

Também são requeridas iniciativas voltadas para uma mineração mais sustentável. "O 

Brasil já detém técnicas de reaproveitamento dos rejeitos. Em vez de serem depositados 

em barragens, eles podem ser transformados em insumos da construção civil, como 

tijolos e argamassas, sendo assim reinseridos em outra cadeia produtiva. A legislação 

brasileira prevê essa medida, e já obriga, por meio da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos", segundo Aguiar. A ação pede ainda a construção de um memorial no distrito 

de Bento Rodrigues, onde ocorreu a tragédia, para que o episódio não seja esquecido. 
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O MPF também pede a suspensão da distribuição de lucros e dividendos da Samarco, 

Vale e BHP e da concessão de benefícios do Poder Público. "A legislação ambiental 

brasileira é categórica. Não pode haver nenhum benefício do Poder Público a empresas 

poluidoras. Isso vale para incentivos fiscais, abatimentos de juros, entre outros", explica 

Aguiar. 

Tramitação 

Quando o governo federal e os governos de Minas Gerais do Espírito Santo assinaram 

o acordo de R$ 20 bilhões com a Samarco, a Vale e a BHP, os envolvidos na negociação 

destacaram que o maior benefício era poder dar início imediatamente aos trabalhos 

de recuperação ambiental. Segundo eles, se não houvesse conciliação, uma ação 

judicial poderia levar anos para ser julgada. 

Os procuradores reconhecem que a tramitação da ação civil pública poderá ser lenta, 

mas defendem o caminho escolhido. "Esta ação é uma carta de garantia. Pode demorar 

cinco ou dez anos para transitar em julgado. A seguir o rito, pode levar até 15 anos. Mas 

é uma garantia para os atingidos de que o dano não deixará de ser integralmente 

reparado", destaca Sampaio. 

Segundo ele, não havia outro caminho, uma vez que as medidas negociadas entre os 

governos e as mineradoras se mostraram insuficientes. Sampaio aponta que o principal 

problema do acordo é que ele se apresenta como garantia máxima, quando deveria ser 

uma garantia mínima. "Ele se propõe a esgotar todas as demandas vinculadas com a 

questão ambiental, e nem sabemos ainda a extensão do dano", critica. Outra 

divergência é sobre a forma de gestão dos recursos a serem empregados. Segundo o 

acordo, especialistas indicados pelas mineradoras integrariam uma fundação voltada 

para administrar os valores. Sampaio não concorda com essa influência direta das 

empresas. 

Apesar do longo tempo previsto para tramitação da ação, há medidas que poderão ter 

início de imediato. Isso porque os procuradores incluíram no texto diversos pedidos de 

liminares. Eles solicitam, por exemplo, que seja dado prazo de 30 dias para as 

mineradoras conterem os vazamentos de rejeitos que seguem ocorrendo para a bacia 

do Rio Doce. Proibição de pesca, indenizações aos pescadores e às comunidades 

indígenas, fornecimento de água potável, início da recuperação das matas ciliares e 

nascentes também são objetos de pedidos de liminares. 

Responsabilidades criminais 

A investigação criminal é tema de outra frente e, segundo o MPF, também está em fase 

avançada. Segundo o procurador Eduardo de Olivera, já é possível fazer uma 

reconstrução histórica dos fatos. "Uma tragédia como essa nunca ocorre exatamente 

no dia em que ela acontece. É fruto de uma cadeia de eventos", disse. Estão sendo 

investigados os crimes de homicídio, falsidade ideológica, poluição e inundação. 

Procurada para comentar a ação impetrada pelo MPF, a Samarco informou que ainda 

não foi notificada. Até o fechamento da matéria, a Vale não havia dado retorno. 

 Edição: Stênio Ribeiro 

RODRIGUES, L. "MPF cobra R$ 155 bi para reparar danos do rompimento da barragem da Samarco"; EBC Agência 

Brasil. Disponível em <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-05/mpf-cobra-r-155-bi-para-reparar-danos-do-

rompimento-da-barragem-da-samarco>. Acesso em 29 de junho de 2017. 

  

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-02/samarco-pagara-r-44-bi-nos-proximos-quatros-anos-para-recuperar-rio-doce
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ANEXO B 

22/01/2016 

A sustentabilidade e o desastre em Mariana 

 

Bombeiros fazem busca por desaparecidos em Bento Rodrigues. Foto: Antonio Cruz/ Agência Brasil 

Uma análise sobre os impactos social, ambiental e econômico da tragédia – 

Por Isabela Balau Garcia* 

O caso do rompimento da barragem do Fundão, ocorrido no dia 05 de novembro de 2015, no 
município de Mariana, estado de Minas Gerais, evidencia a necessidade de agregar ao modelo 
de negócios das empresas aspectos relacionados à sustentabilidade e gestão de riscos. 
Entender e considerar os impactos que a atividade econômica das organizações pode causar à 
sociedade, ao meio ambiente e à economia deve ser prioridade na tomada de decisão, de modo 
que os riscos mapeados sejam totalmente inseridos e mitigados, a fim de prevenir externalidades 
negativas inerentes ao negócio. 

No caso de Mariana, por exemplo, uma das possíveis causas do desastre foi que a distância 
entre os rejeitos da mineradora e a barragem não era suficiente, tanto do ponto de vista de 
estrutura de projeto quanto em caso de desestabilização da pilha de rejeitos, ou por conta de 
algum processo de erosão natural do solo. 

Não só a quantidade de resíduos gerada deveria ter sido considerada, mas também os impactos 
decorrentes de sua composição, em caso de rompimento da estrutura da barragem. O laudo 
solicitado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAEE) de Baixo Gandu (ES), em 12 de 
novembro de 2015, mostra alta concentração de uma série de metais pesados na lama, entre 
eles arsênio, chumbo e manganês. 

Ainda assim, mesmo sem ser apresentada como uma mistura tóxica, a lama resultante do 
rompimento da barragem contém metais pesados em concentração suficiente para prejudicar os 
ecossistemas, com impactos nos rios, na fauna, no solo e na agricultura. 

Dentre esses impactos ambientais, podemos listar a desestruturação química e infertilidade do 
solo, a destruição da vegetação local, o assoreamento dos rios, soterramento de nascentes e 
mudança na biota, entre outros. 

Do ponto de vista da Samarco, há de se considerar também os impactos econômicos gerados 
após o desastre, tais como: encerramento da operação no local, custo de reparação da área 
degradada, ações judiciais e respectivas penalidades, custos de imagem, entre outros, que serão 
enfrentados pela organização no curto e médio prazo. 

http://www.envolverde.com.br/opiniao/a-sustentabilidade-e-o-desastre-em-mariana/
http://noticias.r7.com/minas-gerais/laudo-comprova-alta-concentracao-de-metais-pesados-em-lama-de-barragens-13112015
http://noticias.r7.com/minas-gerais/laudo-comprova-alta-concentracao-de-metais-pesados-em-lama-de-barragens-13112015
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Nesse mesmo contexto econômico, uma Ação Civil Pública foi impetrada pela União e pelos 
governos do Espírito Santo e Minas Gerais contra a Samarco e suas controladoras decretando 
a suspensão dos bens das empresas, de modo que sejam garantidos recursos financeiros 
suficientes para a reparação dos impactos ambientais causados, estimados em R$ 20 bilhões. 

Além dessa, outras 18 medidas judiciais – 17 no Brasil e 01 no exterior – já estão em andamento 
contra a Samarco e suas controladoras. Conforme divulgado site EM até o dia 10 de dezembro 
passado, já seriam 13 ações civis públicas em Minas Gerais, Brasília, Rio de Janeiro e Espirito 
Santo; 02 ações coletivas, uma delas nos Estados Unidos, 01 ação popular e uma ação cautelar. 
Partindo do IBAMA, constavam até o dia 10 de janeiro de 2016, 37 notificações contra a Samarco 
e uma multa de R$ 250 milhões. 

Dado que cerca de 80% das atividades do município estavam ligados à mineradora, é possível 
citar impactos sociais em larga escala, como desemprego, redução da atividade econômica local 
e, portanto, geração e distribuição de renda. 

Soma-se a esses impactos sociais a disseminação de doenças, o elevado número de 
desabrigados, indisponibilidade de recursos e o risco de contaminação da população, causado 
pela ingestão de água e alimentos que tiveram contato com a lama. 

Há de se considerar também os danos decorrentes das perdas materiais. São as referências de 
uma vida comunitária que foram perdidas, as relações interpessoais, a vizinhança, o sentimento 
de pertencimento à aquela comunidade e todas as referências da memória coletiva de um povo. 
Os ribeirinhos enfrentam agora essa situação, que não se pode estimar em números, mas que 
são igualmente danosas. 

Os impactos ambientais da tragédia de Mariana parecem incontáveis, sejam reversíveis ou 
irreversíveis. Contaminação da água e do solo, impactos no ecossistema como um todo 
(aquático, marinho, terrestre), perda de biodiversidade, assoreamento dos rios e eliminação da 
mata ciliar são apenas alguns dos muitos pontos a serem analisados a respeito. De acordo com 
reportagem da BBC Brasil, divulgada em 22 de dezembro de 2015, foram liberados em torno de 
60 milhões de metros cúbicos de lama, que já percorreram 700 km até a foz do Rio Doce, no 
Espirito Santo. Em dados preliminares, estima-se que cerca de 263,1 km2 de área mínima 
afetada pela lama, 379 km2 de áreas de agricultura e pastagens e 1.469 ha devastados, sem 
considerar o encontro da lama com o Rio Doce. 

A adoção de medidas em caráter de urgência não remediará os danos causados por um projeto 
que não considerou eventuais riscos e impactos internos e externos. O caso da barragem de 
Mariana evidencia que a análise e atuação preventiva das organizações, do ponto de vista de 
mitigação de impactos negativos ao meio ambiente, à sociedade e à geração de valor do negócio, 
são essenciais para a condução de negócios rentáveis e sustentáveis, e evitam os custos 
inevitavelmente superiores após o impacto negativo gerado. 

Ao analisar as informações apresentadas no Relatório de Sustentabilidade da Samarco de 2014, 
ano anterior ao desastre , encontramos o retrato de uma empresa comprometida com as 
questões ambientais e sociais. De acordo com dados do Relatório, foram investidos em 2014 R$ 
88,3 milhões em projetos, equipamentos e tecnologia, e, nos últimos anos, R$ 80 milhões em 
segurança do trabalho. Apesar disso, estes investimentos estão relacionados ao crescimento 
financeiro e aumento da produtividade da Samarco, em detrimento de valores que legalmente 
deveriam ser destinados ao cumprimento das exigências ambientais, e não foram. 

Apesar da declaração feita à mídia pelos diretores da Samarco, não existia, há época do 
acidente, um plano detalhado de alerta à comunidade em caso de situações de emergência para 
barragens, como prevê a Resolução 526/2013 do DNPM (Departamento Nacional de Produção 
Mineral). 

No que tange ao tratamento de resíduos, “lama”, a Samarco divulgou os seguintes números “em 
2014, a geração de rejeitos resultantes atingiu 21,978 milhões de toneladas, entre arenosos e 

http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2015/12/10/interna_gerais,715832/samarco-nao-assina-acordo-e-promotor-de-mariana-fala-hoje-sobre-medida.shtml
http://brasil.elpais.com/brasil/2015/12/25/politica/1451064675_510445.html
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/12/151201_dados_mariana_cc
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2015-12-22/o-que-ja-se-sabe-sobre-o-impacto-da-lama-de-mariana.html
http://www.samarco.com/wp-content/uploads/2015/11/Relatorio-Anual-de-Sustentabilidade-20142.pdf
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lamas. Já a massa movimentada de estéril, realizada para liberar minério no avanço da lavra, 
registrou 5.988.493 toneladas métricas naturais”. De acordo com o Relatório, “todo o rejeito 
(materiais arenosos e lamas) gerado na etapa de beneficiamento do minério de ferro é 
armazenado em um sistema, composto das barragens de Germano e de Fundão e do 
empilhamento na Cava do Germano, na unidade de Germano (MG). A água proveniente desse 
processo é tratada nas Estações de Tratamento de Efluentes Industriais (Eteis) e armazenada 
na barragem de Santarém, onde parte é bombeada para reutilização no processo. 

Já o estéril é disposto, em conformidade com os procedimentos de segurança e as leis 
ambientais, ao longo das pilhas de estéril João Manoel e Alegria Sul. A análise e o controle de 
riscos são realizados por meio da metodologia Failure Modesand Effects Analysis (FMEA), que 
avalia o potencial de ocorrências e falhas nas barragens, bem como as consequências potenciais 
sobre a saúde e a segurança das pessoas e do meio ambiente”. 

Novamente, surge uma incongruência entre as informações divulgadas no Relatório e os fatos 
apresentados. O Ministério Público Federal ainda investiga as causas de rompimento da 
barragem, mas já foram apontados: o grande aumento de rejeitos depositados, a mudança feita 
na estrutura da barragem para aumentar a capacidade do reservatório e a utilizada a barragem 
de Fundão, pela Vale, sem licença dos órgãos fiscalizadores. 

O processo de identificação de todas consequências econômicas, sociais e ambientais ainda 
está longe de ser finalizado e talvez nunca o seja. Desde o dia do desastre até hoje estamos 
assistindo ao delinear de uma história que conta, entre tantas outras coisas, como são tratadas 
as questões de cunho ambiental e social no Brasil. 

O desastre em Mariana nos mostra, em uma proporção gigantesca, a negligência em relação às 
questões socioambientais. Enfraquecimento do processo de licenciamento ambiental – que pode 
ser agravado, pois tramita o Projeto de Lei do Senado, nº 654/2015 – Desrespeito ao Código 
Florestal, Política Nacional do Meio Ambiente e uma série de outros dispositivos legais; 
Supremacia dos interesses econômicos sobre as questões socioambientais, a partir da geração 
de valor não sustentável. (#Envolverde) 

* Isabela Balau Garcia, economista e especialista em sustentabilidade pela Unicamp e em 

finanças pela FGV – isabelabalau@gmail.com. 

GARCIA, Isabela Balau. "A sustentabilidade e o desastre em Mariana"; Envolverde, Jornalismo & Sustentabilidade. 

Disponível em <http://www.envolverde.com.br/opiniao/a-sustentabilidade-e-o-desastre-em-mariana/>. Acesso em 27 de 

fevereiro de 2017. 

  

http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2015/12/mpf-investiga-causas-do-rompimento-da-barragem-da-samarco-em-mariana.html
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ANEXO C 

BIOLOGIA 

Impactos ambientais do acidente em 
Mariana (MG) 

Os impactos ambientais do acidente em Mariana (MG), causados nos 

ecossistemas afetados e na economia da região, são incalculáveis e, 

em alguns casos, irreversíveis. 

 

Em novembro de 2015, o município de Mariana foi afetado por um dos piores acidentes de mineração 

No dia 05 de novembro de 2015, a barragem de Fundão da mineradora Samarco, 

controlada pela Vale e pela BHP Billiton, rompeu-se, causando uma grande enxurrada 

de lama. A lama devastou o distrito de Bento Rodrigues, no município de Mariana, 

em Minas Gerais, destruindo casas e ocasionando a morte de 19 pessoas, incluindo 

moradores e funcionários da própria mineradora. Além das perdas humanas e materiais, 

a lama que escapou em razão do rompimento das barragens provocou um 

grave impacto ambiental. 

→ Impactos ambientais 

O rompimento da barragem do Fundão liberou o equivalente a 25 mil piscinas olímpicas 

de resíduos. A mistura, que era composta, segundo a Samarco, por óxido de ferro, água 

e muita lama, não era tóxica, mas capaz de provocar muitos danos. Inicialmente, 

pensou-se que a barragem de Santarém também havia sido afetada, no entanto, o que 

ocorreu foi a passagem dos rejeitos da outra (Fundão) por cima dessa barragem. 

A liberação da lama provocou a pavimentação de uma grande área. Isso acontece 

porque a lama seca e forma uma espécie de cimento, onde nada cresce. Vale destacar, 

no entanto, que, em razão da grande quantidade de resíduos, a secagem completa do 

material poderá demorar anos. Enquanto isso, nada também poderá ser construído no 

local. Além disso, o material não contém matéria orgânica, sendo, portanto, infértil. 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/minas-gerais.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/impactos-ambientais.htm
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A enxurrada de lama atingiu o Rio Gualaxo – afluente do rio Carmo, que deságua no 

Rio Doce, que, por sua vez, segue em direção ao Oceano Atlântico, no Espírito Santo. 

O impacto mais perceptivo no ambiente aquático foi a morte de milhares de peixes, 

que sucumbiram em razão da falta de oxigênio na água e da obstrução de suas 

brânquias. Além da morte de peixes, micro-organismos e outros seres vivos também 

foram afetados, o que destruiu completamente a cadeia alimentar em alguns ambientes 

atingidos. Entretanto, não é somente a morte dos organismos vivos que afetou os rios 

da região, a quantidade de lama liberada provocou assoreamento, desvio de cursos de 

água e levou até mesmo ao soterramento de nascentes. 

Muitos biólogos estimam que o rio Doce precisará, em média, de 10 anos para 

recuperar-se do terrível impacto. Outros pesquisadores, no entanto, afirmam que o 

impacto foi tão profundo que é impossível estimar um prazo para o restabelecimento do 

equilíbrio da Bacia. 

Além de causar morte no interior dos rios, a lama provocou a morte de toda a vegetação 

próxima à região. Uma grande quantidade de mata ciliar foi completamente destruída. 

Os resíduos da mineração também afetaram o solo, causando sua desestruturação 

química e afetando o pH da terra. Essa alteração no solo dificulta o desenvolvimento de 

espécies que ali viviam, modificando completamente a vegetação local. 

Como a lama afetou o rio Doce e seguiu em direção ao Espírito Santo, também houve 

impacto ambiental nos ecossistemas marinhos do litoral. Um dos principais impactos 

observados foi nos fitoplânctons e zooplânctons que vivem flutuando na água e 

constituem a base da cadeia alimentar. 

→ População afetada 

Além da grande quantidade de pessoas que perderam suas casas e outros bens 

materiais em Mariana, os sobreviventes enfrentaram dificuldades relativas, 

principalmente, à falta de água. Isso aconteceu porque grande parte das cidades 

atingidas dependia dos rios afetados para o abastecimento, que, após o acidente, 

apresentaram água imprópria para o consumo. 

Não é apenas a população de Mariana que sofreu com as consequências do desastre, 

mas, sim, toda a população próxima ao rio Doce. Índios da tribo indígena Krenak, que 

possuem reserva cortada pelo rio, na época do acidente, relataram estar sem água para 

consumo, banho e limpeza de seus objetos, por exemplo. Não podemos nos esquecer 

também de todas as pessoas que retiravam do rio o sustento para as suas famílias. 

→ Impactos do acidente de Mariana em números 

De acordo com o Governo Federal, o acidente afetou: 

→ 663 km de rios e córregos; 

→ 1469 hectares de vegetação; 

→ 207 das 251 edificações de Bento Rodrigues; 

→ 600 famílias, as quais ficaram desabrigadas. 

Leia também: Os problemas gerados pela mineração 

 

Por Ma. Vanessa dos Santos 
SANTOS, Vanessa Sardinha dos. "Impactos ambientais do acidente em Mariana (MG)"; Brasil Escola. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/impactos-ambientais-acidente-mariana-mg.htm. Acesso em 23 de junho de 2019. 

  

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/peixes.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/cadeia-alimentar.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/assoreamento-rios.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/mata-ciliar-mata-galeria.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/o-solo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/conceito-ph.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-ecossistema.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-plancton.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/os-problemas-gerados-pela-mineracao.htm
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ANEXO D 

Tragédia em Mariana foi causada por obras em 

barragem da Samarco, diz MP 
24/06/2016 19h48 Brasília 

Yara Aquino - Repórter da Agência Brasil 

Relatório final do Ministério Público do Estado de Minas Gerais sobre o rompimento da 

barragem do Fundão, da mineradora Samarco, em Mariana (MG), aponta que o 

desastre teria sido motivado por obras na barragem. O rompimento ocorreu no dia 5 de 

novembro de 2015 espalhando lama e rejeitos de mineração e deixou 19 pessoas 

mortas, causou destruição da vegetação nativa e poluiu a bacia do Rio Doce. 

 

O rompimento da barragem do Fundão em Mariana deixou 19 pessoas mortas, causou destruição da vegetação nativa 

e poluiu a bacia do Rio Doce Antônio Cruz/ Agência Brasil 

O relatório diz que, em 2013, na elevação aproximada de 864 metros, o eixo da 

barragem foi recuado. Segundo informações obtidas em relatórios técnicos, este recuo 

foi implantado com a finalidade de possibilitar os trabalhos de reparo na galeria 

secundária que apresentava sérios problemas de vazamento. De acordo com os 

mesmos relatórios técnicos, os alteamentos (elevação) da barragem continuaram nesta 

região do recuo. 

“Como consequência da mudança no eixo e a criação do recuo, a nova seção da 

barragem acima da elevação 864 metros passou a ter na sua fundação zonas ou 

camadas onde os rejeitos eram menos resistentes e menos permeáveis do que o 

previsto no projeto original”, registra o relatório. “A barragem continuou a ser alteada ao 

longo do recuo até novembro de 2015”. 

Em outro ponto, o relatório registra que “a ruptura da barragem teve início no chamado 

recuo, na região próxima à ombreira esquerda, de forma abrupta, sem qualquer 

sinalização e rapidamente se expandiu para todo o corpo da barragem”. 

O relatório descarta que o rompimento possa ter sido causado por terremoto, vibrações 

de explosivos utilizados na operação da mina e vibrações produzidas 

pelos equipamentos operando sobre ou próximos a barragem. 
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Avaliação 

 

Mais de 30 municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo foram afetados pelo rompimento da barragem, com danos 

profundos ao meio ambiente Leonardo Merçon/Instituto Últimos Refúgios/Divulgação 

O relatório é feito pelas empresas Geomecânica e o Norwegian Geotechnical Institute, 

que foram contratados para fazer uma avaliação sobre as causas principais e periféricas 

da ruptura da barragem. 

O texto registra esperar que esses resultados e conclusões devem servir de base para 

aprimorar as técnicas usuais, desenvolver novas técnicas, reformular normas, códigos 

e leis para que as barragens de rejeito, não só no Brasil, mas no mundo, sejam mais 

seguras e sustentáveis. 

Procurada, a Samarco respondeu que “não teve acesso ao relatório do Ministério 

Público do Estado de Minas Gerais e, portanto, não pode comentá-lo”. 

O relatório foi entregue ontem (23) à Comissão Extraordinária da Barragem da 

Assembleia Legislativa de Minas Gerais pelo promotor Carlos Eduardo Ferreira. A 

Assembleia também deverá apresentar um relatório próprio. 

Tragédia 

Além das mortes, o rompimento da barragem de rejeitos da mineradora Samarco 

arrasou os distritos de Bento Rodrigues e Paracatu e levou lama para a bacia do Rio 

Doce. Mais de 30 municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo foram afetados e 

houve danos profundos ao meio ambiente, desde Mariana até o litoral capixaba. 

Edição: Fábio Massalli 

AQUINO, Yara. " Tragédia em Mariana foi causada por obras em barragem da Samarco, diz MP"; EBC Agência Brasil. 

Disponível em <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-06/tragedia-em-mariana-foi-causada-por-obras-em-

barragem-da-samarco-diz-mp>. Acesso em 29 de junho de 2017. 

 

  



42 
 

ANEXO E 

STJ decide que ações contra Samarco devem ficar 

com Justiça Federal 
22/06/2016 19h30 Brasília 

Heloisa Cristaldo - Repórter da Agência Brasil 

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu hoje (23), por maioria, 

que a 12ª Vara da Justiça Federal de Minas Gerais ficará responsável pelo julgamento 

das ações sobre a mineradora Samarco e o rompimento da Barragem de Fundão, em 

Mariana (MG).  O tribunal julgou um conflito de competência apresentado pela 

mineradora. A Samarco questionava se cabia à Justiça Federal ou Estadual julgar as 

ações.  

 

Rompimento da barragem da mineradora Samarco destruiu o distrito de Bento Rodrigues, zona rural a 23 quilômetros 

de Mariana, em Minas Gerais Corpo de Bombeiros/MG/Divulgação 

A ação civil pública que levou ao conflito de competência determina que a empresa 

monitore as condições da água do Rio Doce, afetado pelo rompimento; preste 

atendimento às pessoas atingidas e apresente um plano de recuperação dos danos. A 

tragédia, avaliada como o maior desastre ambiental da história do Brasil, deixou 19 

mortos e devastou a paisagem e a biodiversidade do Rio Doce, em Minas Gerais e no 

Espírito Santo, no dia 5 de novembro do ano passado, além de destruir o distrito de 

Bento Rodrigues (MG). 

O julgamento do conflito de competência foi retomado na sessão de hoje com a 

apresentação de voto-vista do ministro Benedito Gonçalves, que acompanhou 

integralmente o entendimento da relatora, desembargadora convocada Diva Malerbi. 

A relatora entendeu que, com base na Constituição Federal, a competência para 

processar e julgar as ações é da Justiça Federal. Segundo a desembargadora, o 

acidente envolveu atividade de mineração, que é de competência da União; afetou um 

rio federal, também pertencente à União; e provocou danos em territórios de dois 

estados. Diva Malerbi entendeu ainda que a Justiça estadual deve ficar responsável 

apenas pelo julgamento de ações locais e pontuais, como forma de facilitar o acesso à 

Justiça das pessoas atingidas pelo desastre ambiental.  
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No final de maio, o STJ definiu, em outra ação, que a Justiça Federal também será 

responsável por julgar todas as ações sobre crimes ambientais decorrentes do 

rompimento da barragem. A decisão também julgava um conflito de competência, 

apresentado pelo Ministério Público Federal (MPF). A ação foi proposta porque a Polícia 

Federal e o MPF conduziram investigações para apurar os crimes ambientais ao mesmo 

tempo em que a Polícia Civil de Minas Gerais instaurou inquérito policial, com envio dos 

autos para a Justiça Estadual. 

Acordo 

Na semana passada, a prefeitura de Mariana (MG) informou que notificará a mineradora 

por descumprir o acordo que prevê a contratação de trabalhadores do município para a 

realização de obras na cidade após o desastre ambiental causado pela empresa. O 

prefeito Duarte Júnior visitou construções da empresa no distrito de Cláudio Manoel e 

verificou que uma empresa de outro município estava em atividade no local. 

Segundo a prefeitura, o uso de trabalhadores locais nas obras da Samarco é uma das 

cláusulas do acordo realizado entre a mineradora, suas acionistas Vale e BHP Billiton, 

o governo federal e os governos de Minas Gerais e Espirito Santo. 

Homologado pela Justiça, o acordo prevê investimentos de R$ 20 bilhões ao longo de 

15 anos e tem como objetivo reparar os danos causados pelo rompimento de uma 

barragem da Samarco no distrito de Bento Rodrigues (MG). 

Na ocasião, a Samarco alegou que mais de 90% dos trabalhadores contratados em 

Minas Gerais para as obras de reparação dos danos da tragédia de Mariana são de 

origem local. Segundo a mineradora, no caso do distrito de Cláudio Manoel, a maioria 

dos contratados é de moradores de Mariana e das vizinhas Barra Longa e Ouro Preto, 

também em Minas. A exceção seriam trabalhadores especializados, cuja mão de obra 

local foi insuficiente para atender às necessidades específicas das obras. 

Edição: Carolina Pimentel 

CRISTALDO, Heloisa. "STJ decide que ações contra Samarco devem ficar com Justiça Federal"; EBC Agência Brasil. 

Disponível em < http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-06/stj-decide-que-acoes-contra-samarco-devem-

ficar-com-justica-federal>. Acesso em 29 de junho de 2017. 
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ANEXO F 

No dia mundial do meio ambiente, Minas volta os 
olhos para a mineração após dois grandes 

desastres 
Por Bom Dia Minas — Belo Horizonte 
05/06/2019 
 

Os rompimentos das barragens de Fundão, da Samarco, em Mariana, e B1, da 
Vale, em Brumadinho causaram duas das tragédias ambientais mais relevantes 
para a história do estado. 

 

Carros e destroços de casas eram vistos em meio a lama no dia do rompimento da barragem da Samarco, 
em Mariana — Foto: Christophe Simon/AFP 

O estado de Minas Gerais, que tem a mineração em seu nome e, até hoje, ainda 
tem a economia de muitas cidades dependente da atividade, vive dias de tensão. 
Nesta quarta-feira (5) em que comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, Minas 
volta os olhos para os desastres ambientais. 

Termos da mineração como barragem, talude, rejeito de minério, mina, cava, 
lama e outros ocuparam as conversas informais e se tornaram alguns dos 
assuntos mais falados ultimamente. 

Duas grandes tragédias chamam a atenção para a atividade e para o meio 
ambiente: os rompimentos da barragem de Fundão, em Mariana, em novembro 
de 2015 e o da barragem B1, da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, em 
janeiro de 2019. Mais de 250 pessoas morreram nos dois desastres e 25 
pessoas ainda são procuradas na última cidade. Uma das 19 vítimas de Mariana 
nunca foi encontrada. 
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Desastre em Mariana 

 

Bento Rodrigues foi destruído pelo rompimento da barragem de Fundão — Foto: Raquel Freitas/G1 

Em novembro de 2015, o rompimento da barragem de Fundão, na Samarco, 
cujas donas são a Vale e a BHP Billiton, em Mariana, na Região Central do 
estado, culminou na maior tragédia ambiental da história do país. Mais de 50 
milhões de metros cúbicos de lama com rejeitos de minérios vazaram da 
estrutura. 

Um tsunami de lama de 18 milhões de metros cúbicos se espalhou por 110 
quilômetros entre a Mina de Germano até a Usina Hidrelétrica de Candonga, que 
reteve boa parte do rejeito. 

Outros 33 milhões de metros cúbicos de lama atingiram o Rio Doce, sendo que 
boa parte ficou dentro do leito do rio. Mais de 660 quilômetros do rio e seus 
afluentes foram atingidos pelos rejeitos. Cerca de 6 milhões de metros cúbicos 
da lama atingiram o Oceano Atlântico. 

De acordo com o Ibama, cerca de 1,5 mil hectares de vegetação, incluindo áreas 
de preservação permanente foram destruídos. 

O desastre causou um prejuízo ambiental, humano, histórico e social tão grande 
em Minas e no Espírito Santo que foi criada a Fundação Renova, responsável 
pelas ações de recuperação. 

 

Peixe na lama de mineração, no Rio Doce — Foto: Leonardo Merçon/ Instituto Últimos Refúgios 

http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2015/11/barragem-de-rejeitos-se-rompe-em-distrito-de-mariana.html
http://g1.globo.com/minas-gerais/desastre-ambiental-em-mariana/noticia/2016/06/usina-afetada-por-lama-da-samarco-fecha-comportas-para-limpeza-em-mg.html
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/01/25/ha-3-anos-rompimento-de-barragem-de-mariana-causou-maior-desastre-ambiental-do-pais-e-matou-19-pessoas.ghtml
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Segundo a fundação, em 10 anos, ações integradas para revitalização da bacia 
do Rio Doce devem recuperar cinco mil nascentes e 40 mil hectares de áreas de 
preservação permanente. 

Cerca de 450 produtores rurais participam da iniciativa que ainda inclui a 
regeneração natural das áreas com o plantio direto de aproximadamente 20 
milhões de mudas em 30 mil hectares. Mais de um milhão de mudas também 
estão previstas para a recuperação das nascentes. 

O Ibama aplicou à Samarco multas que totalizam R$ 350 milhões. Até o 
momento, nenhuma das multas foi paga. 

Já na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
(Semad), dos 26 autos atuais, apenas o referente ao auto de infração aplicado 
diretamente pelo rompimento da barragem de Fundão está sendo pago de forma 
parcelada após julgamento em duas instâncias. O valor total desta multa é de 
mais de R$ 112 milhões e mais de R$ 50 milhões já foram pagos. Cada parcela 
tem um valor original e R$ 2.168.098,44 e é reajustada a cada mês. 

 

Desastre em Brumadinho 

 

Lama resgate Brumadinho — Foto: Danilo Girundi/Globo 

No dia 25 de janeiro de 2019, outra barragem, menor que a de Fundão, 
se rompeu na Mina Córrego do Feijão, da Vale, em Brumadinho, na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte. O desastre ambiental é considerado menor que 
o causado em Mariana, mas a tragédia humana é muito maior. 

Duzentos e quarenta e cinco corpos já foram reconhecidos, a maioria deles por 
exame de DNA. Outras 25 pessoas ainda são procuradas. Até o momento, o 
Corpo de Bombeiros, que ainda busca corpos, faz a maior operação de resgate 
da história. 

https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/01/25/bombeiros-e-defesa-civil-sao-mobilizados-para-chamada-de-rompimento-de-barragem-em-brumadinho-na-grande-bh.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/05/25/tragedia-de-brumadinho-completa-4-meses-e-maior-operacao-de-resgate-do-brasil-segue-ininterrupta.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/05/25/tragedia-de-brumadinho-completa-4-meses-e-maior-operacao-de-resgate-do-brasil-segue-ininterrupta.ghtml
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De acordo com a Semad, a lama com rejeitos da barragem B1 atingiu a bacia 
hidrográfica do Ribeirão Ferro-Carvão; córrego da Olaria, córrego Samambaia, 
córrego Tijuco e Rio Paraopeba, que desagua no Rio São Francisco. 

Uma expedição realizada no Rio Paraopeba verificou que os rejeitos não 
ultrapassaram os limites do reservatório de Retiro Baixo e, com isso, não 
atingiram o Lago de Três Marias e nem o “Velho Chico”. 

 

Rio Paraopeba em Pará de Minas — Foto: Reprodução/TV Globo 

Treze pessoas são investigadas pelos crimes envolvidos na tragédia. Comissões 
parlamentares de inquéritos (CPI) foram instaladas na Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais, na Câmara dos Deputados e no Senado para investigar o 
desastre. 

O Ibama multou a Vale no valor de R$ 250 milhões, referentes a cinco autos de 
infração. Nada foi pago ainda. 

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que o valor será convertido 
em investimento em sete parques ecológicos do estado. 

Já a multa aplicada pelo governo de Minas Gerais de mais de R$ 99 milhões foi 
paga, segundo a Semad. 

A Vale informou que além de pagamentos de valores emergenciais a famílias 
impactadas pela tragédia, ainda realiza ações de recuperação ambiental. 

Em seu site, a mineradora garante que o Rio Paraopeba será recuperado. Cinco 
pontos no rio são monitorados 24 horas por dia por meio de sondas automáticas. 

Além disso, outros 65 pontos de monitoramento da água foram instalados no 
córrego Ferro-Carvão, nos Rios Paraopeba e São Francisco, nos reservatórios 
das usinas de Retiro Baixo e Três Marias e outros oito afluentes do Paraopeba. 

A mineradora ainda afirma que segue fazendo resgate de animais. 

" No dia mundial do meio ambiente, Minas volta os olhos para a mineração após dois grandes desastres"; Por Bom Dia 
Minas. Disponível em < https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/06/05/no-dia-mundial-do-meio-ambiente-
minas-volta-os-olhos-para-a-mineracao-apos-dois-grandes-desastres.ghtml>. Acesso em 09 de junho de 2019.  

https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/05/26/brumadinho-apos-quatro-meses-investigados-estao-soltos-multa-do-ibama-nao-foi-paga-e-apuracoes-ainda-continuam.ghtml
https://g1.globo.com/politica/blog/andreia-sadi/post/2019/01/26/ibama-vai-multar-vale-em-r-250-milhoes-pela-tragedia-de-brumadinho-diz-ministro.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/04/12/mpf-pede-explicacoes-sobre-possivel-conversao-de-multa-aplicada-a-vale-em-investimentos-em-parques.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/01/26/governo-de-minas-gerais-multa-vale-em-r-99-milhoes-apos-tragedia-em-brumadinho.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/01/26/governo-de-minas-gerais-multa-vale-em-r-99-milhoes-apos-tragedia-em-brumadinho.ghtml
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ANEXO G 

Rompimento da Barragem de Fundão: Documentos 

relacionados ao desastre da Samarco em Mariana/MG 

Publicado: Quarta, 16 de Março de 2016, 13h42 | Última atualização em Segunda, 22 de Maio de 2017, 11h26 

 
Em 5 de novembro de 2015 ocorreu o rompimento da barragem de Fundão, da mineradora 

Samarco, em Mariana (MG), o maior desastre socioambiental do país no setor de 

mineração, com o lançamento de 34 milhões de metros cúbicos de rejeitos no meio 

ambiente. Os poluentes ultrapassaram a barragem de Santarém, percorrendo 55 km no rio 

Gualaxo do Norte até o rio do Carmo, e outros 22 km até o rio Doce. A onda de rejeitos, 

composta principalmente por óxido de ferro e sílica, soterrou o subdistrito de Bento 

Rodrigues e deixou um rastro de destruição até o litoral do Espírito Santo, percorrendo 663,2 

km de cursos d'água. 

Laudo Técnico Preliminar, concluído em 26 de novembro de 2015, aponta que “o nível de 

impacto foi tão profundo e perverso ao longo de diversos estratos ecológicos que é 

impossível estimar um prazo de retorno da fauna ao local”. O desastre causou a destruição 

de 1.469 hectares, incluindo Áreas de Preservação Permanente (APPs). 

Dezenove pessoas morreram na tragédia. Foram identificados ao longo do trecho atingido 

diversos danos socioambientais: isolamento de áreas habitadas; desalojamento de 

comunidades pela destruição de moradias e estruturas urbanas; fragmentação de habitats; 

destruição de áreas de preservação permanente e vegetação nativa; mortandade de animais 

domésticos, silvestres e de produção; restrições à pesca; dizimação de fauna aquática 

silvestre em período de defeso; dificuldade de geração de energia elétrica pelas usinas 

atingidas; alteração na qualidade e quantidade de água; e sensação de perigo e desamparo 

da população em diversos níveis. 

A força do volume de rejeitos lançado com o rompimento da barragem também pode ter 

revolvido e colocado novamente em suspensão os sedimentos de fundo dos cursos d'água 

afetados, que pelo histórico de uso e relatos na literatura já continham metais pesados. 

Controlada pela Vale e pela BHP Billiton, a Samarco foi notificada 73 vezes e recebeu 23 

autos de infração do Ibama até o momento. O Ibama acompanha a evolução do desastre 

em campo desde o dia 06/11/2015 e reúne nesta página todos os documentos relacionados 

à tragédia. 

  
• Autos de Infração 
• Laudos Técnicos 
• Relatórios 
• Pareceres 
• Notificações 

http://www.ibama.gov.br/recuperacao-ambiental/rompimento-da-barragem-de-fundao-desastre-da-samarco/documentos-relacionados-ao-desastre-da-samarco-em-mariana-mg
http://www.ibama.gov.br/recuperacao-ambiental/rompimento-da-barragem-de-fundao-desastre-da-samarco/documentos-relacionados-ao-desastre-da-samarco-em-mariana-mg
http://www.ibama.gov.br/recuperacao-ambiental/rompimento-da-barragem-de-fundao-desastre-da-samarco/documentos-relacionados-ao-desastre-da-samarco-em-mariana-mg#autosdeinfracao
http://www.ibama.gov.br/recuperacao-ambiental/rompimento-da-barragem-de-fundao-desastre-da-samarco/documentos-relacionados-ao-desastre-da-samarco-em-mariana-mg#autosdeinfracao
http://www.ibama.gov.br/recuperacao-ambiental/rompimento-da-barragem-de-fundao-desastre-da-samarco/documentos-relacionados-ao-desastre-da-samarco-em-mariana-mg#laudostecnicos
http://www.ibama.gov.br/recuperacao-ambiental/rompimento-da-barragem-de-fundao-desastre-da-samarco/documentos-relacionados-ao-desastre-da-samarco-em-mariana-mg#laudostecnicos
http://www.ibama.gov.br/recuperacao-ambiental/rompimento-da-barragem-de-fundao-desastre-da-samarco/documentos-relacionados-ao-desastre-da-samarco-em-mariana-mg#relatorios
http://www.ibama.gov.br/recuperacao-ambiental/rompimento-da-barragem-de-fundao-desastre-da-samarco/documentos-relacionados-ao-desastre-da-samarco-em-mariana-mg#relatorios
http://www.ibama.gov.br/recuperacao-ambiental/rompimento-da-barragem-de-fundao-desastre-da-samarco/documentos-relacionados-ao-desastre-da-samarco-em-mariana-mg#pareceres
http://www.ibama.gov.br/recuperacao-ambiental/rompimento-da-barragem-de-fundao-desastre-da-samarco/documentos-relacionados-ao-desastre-da-samarco-em-mariana-mg#pareceres
http://www.ibama.gov.br/recuperacao-ambiental/rompimento-da-barragem-de-fundao-desastre-da-samarco/documentos-relacionados-ao-desastre-da-samarco-em-mariana-mg#notificacoes
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• Mapas de monitoramento da pluma na foz do Rio Doce 
• Mapas da área de proibição da pesca 
• Levantamentos de imagens aéreas 
• Notas Técnicas 
• Informações Técnicas 
• Expedição Navio Soloncy Moura 
• Comitê Interfederativo (CIF) 
 
 
"Rompimento da barragem de Fundão: Documentos relacionados ao desastre da Samarco em Mariana/MG"; IBAMA 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Disponível em < 
http://www.ibama.gov.br/recuperacao-ambiental/rompimento-da-barragem-de-fundao-desastre-da-

samarco/documentos-relacionados-ao-desastre-da-samarco-em-mariana-mg#mapasdaareadeproibicaodapesca>. 

Acesso em 29 de junho de 2017. 

  

http://www.ibama.gov.br/recuperacao-ambiental/rompimento-da-barragem-de-fundao-desastre-da-samarco/documentos-relacionados-ao-desastre-da-samarco-em-mariana-mg#mapasdemonitoramentodaplumanafozdoriodoce
http://www.ibama.gov.br/recuperacao-ambiental/rompimento-da-barragem-de-fundao-desastre-da-samarco/documentos-relacionados-ao-desastre-da-samarco-em-mariana-mg#mapasdemonitoramentodaplumanafozdoriodoce
http://www.ibama.gov.br/recuperacao-ambiental/rompimento-da-barragem-de-fundao-desastre-da-samarco/documentos-relacionados-ao-desastre-da-samarco-em-mariana-mg#mapasdaareadeproibicaodapesca
http://www.ibama.gov.br/recuperacao-ambiental/rompimento-da-barragem-de-fundao-desastre-da-samarco/documentos-relacionados-ao-desastre-da-samarco-em-mariana-mg#mapasdaareadeproibicaodapesca
http://www.ibama.gov.br/recuperacao-ambiental/rompimento-da-barragem-de-fundao-desastre-da-samarco/documentos-relacionados-ao-desastre-da-samarco-em-mariana-mg#levantamentosdeimagensaereas
http://www.ibama.gov.br/recuperacao-ambiental/rompimento-da-barragem-de-fundao-desastre-da-samarco/documentos-relacionados-ao-desastre-da-samarco-em-mariana-mg#levantamentosdeimagensaereas
http://www.ibama.gov.br/recuperacao-ambiental/rompimento-da-barragem-de-fundao-desastre-da-samarco/documentos-relacionados-ao-desastre-da-samarco-em-mariana-mg#notastecnicas
http://www.ibama.gov.br/recuperacao-ambiental/rompimento-da-barragem-de-fundao-desastre-da-samarco/documentos-relacionados-ao-desastre-da-samarco-em-mariana-mg#notastecnicas
http://www.ibama.gov.br/recuperacao-ambiental/rompimento-da-barragem-de-fundao-desastre-da-samarco/documentos-relacionados-ao-desastre-da-samarco-em-mariana-mg#informacoestecnicas
http://www.ibama.gov.br/recuperacao-ambiental/rompimento-da-barragem-de-fundao-desastre-da-samarco/documentos-relacionados-ao-desastre-da-samarco-em-mariana-mg#informacoestecnicas
http://www.ibama.gov.br/recuperacao-ambiental/rompimento-da-barragem-de-fundao-desastre-da-samarco/documentos-relacionados-ao-desastre-da-samarco-em-mariana-mg#expedicaonaviosoloncymoura
http://www.ibama.gov.br/recuperacao-ambiental/rompimento-da-barragem-de-fundao-desastre-da-samarco/documentos-relacionados-ao-desastre-da-samarco-em-mariana-mg#expedicaonaviosoloncymoura
http://www.ibama.gov.br/recuperacao-ambiental/rompimento-da-barragem-de-fundao-desastre-da-samarco/documentos-relacionados-ao-desastre-da-samarco-em-mariana-mg#comiteinterfederativo(cif)
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ANEXO H 

ECONOMIA 
23/06/2017 

Lama da Samarco ainda traz riscos para a área costeira 

Instituto Chico Mendes alerta para necessidade de monitoramento dos 

rejeitos da barragem de Fundão 

Mara Bianchetti 

 

Rejeitos em Esplendor na época do rompimento/Fred Loureiro 

Passados quase dois anos após o rompimento da barragem de Fundão, no distrito de 

Bento Rodrigues, em Mariana (região Central), estudiosos ainda alertam para os riscos 

do maior desastre ambiental que se tem notícia na história da mineração mundial. O 

mais recente deles é resultado do monitoramento dos rejeitos da mineradora Samarco 

na zona costeira e marinha do Espírito Santo e sul da Bahia e chama atenção para a 

presença e até aumento de teores de ferro e alumínio na água. 

Diante disso, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), 

alertou para a necessidade da manutenção e do aprimoramento do monitoramento dos 

rejeitos. É que, de acordo com o diretor de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da 

Biodiversidade do ICMBio, Marcelo Marcelino, embora o nível de contaminação tenha 

aparentemente diminuído, o processo ainda suscita grande preocupação. 

Além disso, ele destacou que o fluxo da lama, que se concentra no fundo do mar, segue 

na direção norte do litoral e representa uma forte ameaça à saúde ambiental do banco 

de Abrolhos, a maior formação de recifes de coral do Atlântico Sul. “Ainda não tivemos 

acesso ao relatório completo, apenas à apresentação, mas diante ao que tivemos 

acesso, esses dados nos preocuparam”, afirmou. 

Ainda conforme Marcelino, os três principais pontos que chamaram atenção foram 

justamente os que dizem respeito ao aumento das partículas de ferro e alumínio na 

água; a redução da presença de fitoplânctons, zooplânctons, ictioplânctons e bentos do 

fundo do mar; e a tendência dos elementos químicos estarem caminhando para o Norte. 

“Reiteramos a importância da continuidade desse monitoramento. Esse trabalho é 

fundamental. O Instituto vem num arranjo de parcerias com as universidades para que 

se continue em longo prazo, inclusive no que se refere ao rio, para que possamos ver 

tomar todas as medidas necessárias”, destacou. 

http://www.diariodocomercio.com.br/noticias.php?tit=economia&id=2
http://www.diariodocomercio.com.br/noticias.php?tit=economia&id=2
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De posse do relatório, o instituto, que coordena o comitê interinstitucional criado na 

época do desastre para acompanhar as medidas de proteção à biodiversidade, vai 

repassar os dados aos demais membros, entre eles o Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a Agência Nacional de Águas 

(ANA), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Instituto Estadual do Meio 

Ambiente do Espírito Santo (Iema), para articular novas ações. “Vamos mobilizar todos 

os parceiros para aprofundar esse trabalho”, garantiu. 

Já a Fundação Renova disse, por meio de nota, que assim que o relatório do estudo do 

ICMBio estiver disponível será foco da Câmara Técnica especializada na busca por 

informações que possam contribuir para a recuperação da Bacia do Rio Doce. 

 Ainda conforme a fundação, desde o rompimento da barragem de Fundão, é feito o 

monitoramento da qualidade da água e sedimentos em cerca de 100 pontos distribuídos 

ao longo dos rios impactados até a foz do rio Doce e zona costeira do Espírito Santo. 

Monitoramento - Agora, será iniciado um novo programa de monitoramento 

desenvolvido pela Renova, em conjunto com órgãos ambientais e agências de água, 

que será executado nos próximos 10 anos. A qualidade da água e sedimentos será 

verificada em 93 pontos de amostragem e 22 estações de monitoramento automático 

na bacia do rio Doce, regiões estuarinas e praias próximas à foz do rio Doce. 

Entre as ações de recuperação, a Fundação Renova executa, por exemplo, o manejo 

do rejeito na região mais crítica dos primeiros 113 quilômetros, onde foi depositada 

metade do material que vazou da barragem, no córrego Santarém, no ribeirão do Carmo 

e nos rios Gualaxo do Norte e Doce. O processo nesse trecho será finalizado até 

novembro de 2018 e, com isso, resolverá a questão da contenção do rejeito nessa área. 

BIANCHETTI, Mara. “Lama da Samarco ainda traz riscos para a área costeira"; Diário do Comércio. Disponível em 

<http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?id=182300>. Acesso em 29 de junho de 2017. 
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ANEXO I 

 

Da água para a lama 
QUA, 07 MAR 2018 | 10:45 
ESPECIAL 

Linha do tempo registra as primeiras horas 
depois do rompimento da barragem do Fundão 

TEXTO 
ERICA MARIOSA MOREIRA CARNEIRO 
 
FOTOS 
REPRODUÇÃO 

  
EDIÇÃO DE IMAGEM 
LUIS PAULO SILVA 

 

As primeiras 26 horas após a tragédia de Mariana mudaram a vida da cidade “da água 

para a lama”. Na lama perderam-se vidas, um vilarejo inteiro foi destruído, além dos 

impactos ambientais ainda imensuráveis, na fauna e na flora, ao longo de todo o Rio 

Doce. 

A lama que atingiu o vilarejo destruiu tudo que os moradores possuíam, inclusive seus 

sonhos. 

Neste capítulo, há uma linha do tempo que registra os principais acontecimentos nas 26 

horas seguintes ao primeiro tremor, às 14h, seguido do rompimento da barragem de 

Fundão, em Bento Rodrigues, subdistrito de Mariana, exatamente às 15h do dia 5 de 

novembro de 2015. A linha do tempo é traçada a partir de informações dos diferentes 

meios de comunicação e se estende até as 18h09 do dia seguinte. 

Linha do Tempo: as primeiras 26 horas 

 

https://www.unicamp.br/unicamp/ju/especial
mailto:kassab@reitoria.unicamp.br
mailto:kassab@reitoria.unicamp.br
mailto:lcarlos@reitoria.unicamp.br
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14h00 - Primeiro tremor: Andrew Oliveira, 22 anos, foi um dos primeiros funcionários 

da Samarco a falar com jornalistas, relatando que próximo ao meio-dia (horário do 

almoço) sentiu tremores dentro da empresa; contudo, foi informado que era normal e 

que deveriam continuar trabalhando. Por volta das 16h30, os tremores voltaram 

intensamente, provocando pânico. “Na hora que olhei para o chão, estava todo rachado 

e comecei a correr”, disse Andrew. Em entrevista posterior concedida à revista Veja, o 

engenheiro da Samarco Germano Silva Lopes admitiu que os funcionários notaram um 

tremor vindo da barragem de Fundão, localizada no subdistrito de Bento Rodrigues, 

cerca de 40 km do centro da cidade de Mariana. Contudo, sua vistoria não constatou 

nenhuma irregularidade. 

15h00 - Rompimento e vistoria: Nessa mesma entrevista à Veja, o engenheiro Lopes, 

da Samarco, afirmou que a ruptura da barragem de Fundão ocorreu apenas uma hora 

após a vistoria. Disse, ainda, que o tremor também provocou a queda de uma segunda 

barragem, a de Santarém, ocasionando o despejo de cerca de 60 milhões de toneladas 

de lama sobre o subdistrito de Bento Rodrigues. Cabe perguntar que tipo de vistoria foi 

realizada, que não detectou os problemas pouco tempo antes da tragédia. 

15h30 - Restou a sorte: A população, até então sem consciência da tragédia iminente 

que sofreria, não recebeu nenhum aviso sonoro. Apenas alguns poucos telefonemas 

não foram suficientes para salvar 19 vítimas da tragédia. Restou a “sorte” às vidas que 

foram salvas. A sorte, para muitos, tem nome: Paula Alves, moradora local. Assim que 

soube do rompimento da barragem, pegou sua moto e percorreu o vilarejo avisando 

sobre a lama que escorria, cobrindo tudo à sua frente. Gritava e pedia a todos que 

corressem aos pontos mais altos. Sem ela, muitas outras mortes poderiam ter ocorrido. 

 

“Lá a gente é uma família, uma comunidade pequena, onde todo mundo conhece todo 

mundo. E acho que Deus que me mandou porque a moto nem anda muito e a moto 

voou. Minha esperança é de que eles façam uma vila Bento Rodrigues. E eu tenho 

vontade de que todos nós fiquemos juntos de novo.” (Alves) 

Como justificativa pela falta de aviso à população, o coordenador de projetos da 

Samarco, engenheiro Germano Silva Lopes, informou que optou por colocar em prática 

a Lei nº 12.334, de 2010, que estabelece a Política Nacional de Segurança de 

Barragens. 
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“Não temos esse aviso [sonoro]. A lei de segurança das barragens é a 12.334, de 2010, 

e nós a cumprimos integralmente.” (Germano Silva Lopes) 

A falha da legislação, o silêncio de uma mineradora e suas acionistas multinacionais 

como a Vale e a BHP Billiton, versus a ação de uma moradora. 

 

16h49 - Primeira notícia na mídia sobre a tragédia: Em seu portal online – Portal 

Uai –, o Estado de Minas foi o primeiro a noticiar o rompimento das barragens, e 

continuou informando, continuamente, sobre os desdobramentos do fato. O trecho 

abaixo faz o registro inicial dos acontecimentos. 

“Parte da Barragem Fundão da mineradora Samarco, no subdistrito de Bento Rodrigues, 

em Mariana, na Região Central de Minas Gerais, se rompeu na tarde desta quinta-feira. 

De acordo com as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, duas viaturas estão 

sendo deslocadas para o local. Existe a possibilidade de que pessoas tenham ficado 

ilhadas e outras sido soterradas.” (Portal Uai) 

   17h30 - Não foi a primeira vez: O Portal Diário do Aço, de Minas Gerais, foi o 

segundo veículo a divulgar a tragédia, realizando cobertura com imagens aéreas da 

devastação. Destacou em sua reportagem que essa não era a primeira vez que Minas 

Gerais sofria esse tipo de desastre ambiental, relatando as anteriores, com registros de 

pelo menos duas décadas: 

 

Histórico de tragédias com barragens em MG: 

 

1986 - Barragem rompe na mina de Fernandinho/Itabirito 
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2001 - Barragem rompe em Macacos, Belo Horizonte  

2003 - Barragem de resíduos rompe em Cataguases-MG 

2007 - Barragem da mineradora Rio Pomba rompe em Cataguases-MG  

2014 - Barragem da Herculano Mineração rompe em Itabirito  

Em Minas Gerais, um estado em que a mineração é parte importante de sua economia, 

o rompimento de suas múltiplas barragens retrata o descaso e a omissão do poder 

público e das empresas. Deixaram a lama soterrar vidas e sonhos. 

17h35 - Nota da Prefeitura de Mariana: A Prefeitura de Mariana encaminhou à mídia 

uma nota oficial, duas horas e trinta e cinco minutos depois do rompimento da barragem 

de Fundão. Na nota, dá informações sobre a tragédia e a atuação das equipes de 

salvamento. A pedido da Samarco, a Prefeitura solicitou que os moradores de Bento 

Rodrigues evacuassem a área imediatamente. 

 

“Houve o rompimento da Barragem de Fundão, da Samarco Mineração, atingindo parte 

do distrito de Bento Rodrigues, zona rural, distante 23 quilômetros de Mariana. As 

equipes do Corpo de Bombeiros, agentes da Guarda Municipal e Defesa Civil municipal 

estão no local neste momento para avaliação dos danos.“ (Prefeitura Municipal de 

Mariana-MG) 

17h40 - Chegada de ajuda: A equipe de reportagem do Estado de Minas/Portal Uai, 

em cobertura ao vivo, informa que apenas às 17h40 a ajuda da Prefeitura chegou ao 

local da tragédia. 

“Helicópteros da Polícia Civil, da Polícia Militar e da equipe de emergências ambientais 

sediados em Belo Horizonte estão a caminho da Barragem do Fundão, distrito de Bento 

Rodrigues, em Mariana, que se rompeu por volta das 16h30 de hoje. Também estão 

sendo enviadas equipes de resgate do Corpo de Bombeiros.” (Portal Uai) 

  

17h41 - Primeira foto da tragédia: As redes sociais postam as primeiras fotos 

registradas por sobreviventes. As informações e imagens são compartilhadas 

rapidamente para amigos, parentes e conhecidos para alertá-los sobre a tragédia. 
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18h02 - Samarco: Três horas depois do rompimento da barragem de Fundão, a 

assessoria de Imprensa da Samarco ainda informava ao Portal Uai, do Estado de 

Minas, que apurava o acontecido. 

“De acordo com a assessoria de imprensa da Samarco Mineradora, a informação de 

rompimento ainda não está confirmada e a diretoria da empresa está reunida para 

apurar o caso.” (Portal Uai) 

O despreparo da Samarco frente à crise está claro, assim como eram as águas do Rio 

Doce. A cada silenciamento ou refugo, a Samarco coloca em cheque seu 

slogan/assinatura: Desenvolvimento com envolvimento. 

18h07 - Chegada dos bombeiros: Três horas após o rompimento das barragens, três 

viaturas, um helicóptero e uma equipe com cão de busca do Corpo de Bombeiros de 

Belo Horizonte se deslocaram para prestar auxílio às vítimas. 

18h16 - Descrição da situação: Quarto veículo a informar sobre a tragédia de Mariana, 

e o primeiro a apurar que a lama despejada era de fato tóxica, O Globo destacou a cena 

desoladora que encontrou em Bento Rodrigues. 

“O comandante do Corpo de Bombeiros de Mariana, Adão Severino Júnior, afirmou que 

o número de mortos pode passar de 40. Segundo a Polícia Militar, a lama chegou a 2 

metros e meio de altura e atingiu uma distância de oito quilômetros da barragem. Cerca 

600 moradores vivem no distrito de Bento Rodrigues (…) De acordo com Adão Severino 

Júnior, a lama é tóxica: ‘Onde passa, não nasce nem capim’.” (O Globo) 
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18h17 - A tragédia assumida: Pressionada a prestar informações, três horas e 

dezessete minutos após a tragédia, a Samarco, enfim, encaminhou uma nota à 

imprensa admitindo o rompimento da barragem, e informando que já havia tomado 

providências para ajudar as vítimas. Informa que houve rompimento de sua barragem 

de rejeitos denominada Fundão, nos municípios de Ouro Preto e Mariana (MG). As 

autoridades, de acordo com a empresa, foram devidamente informadas e as equipes 

responsáveis já estavam no local prestando assistência. 

18h25 - Samarco na internet: Em sua página no Facebook, a Samarco assume, 

finalmente, que houve um acidente nas barragens. Três longas horas e vinte e cinco 

minutos depois, o meio de comunicação escolhido pela segunda maior mineradora do 

país para falar a todos, e em especial à população atingida pela tragédia, sem acesso 

a sinal telefônico, é a internet. 

"A Samarco informa que houve um acidente em sua barragem denominada Fundão, 

localizada na unidade de Germano, nos municípios de Ouro Preto e Mariana (MG). A 

organização está mobilizando todos os esforços para priorizar o atendimento às 

pessoas e a mitigação de danos ao meio ambiente. As autoridades foram devidamente 

informadas e as equipes responsáveis já estão no local prestando assistência. Não é 

possível, neste momento, confirmar as causas e extensão do ocorrido, bem como a 

existência de vítimas. Por questão de segurança, a Samarco reitera a importância de 

que não haja deslocamentos de pessoas para o local do ocorrido, exceto as equipes 

envolvidas no atendimento de emergência." 
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18h27 Roteiro do ocorrido: O Estadão apresentou a primeira cobertura completa da 

tragédia, mesmo sem conseguir mensurar, ainda, sua proporção, que dependia de 

avaliação técnica. 

18h31 - A culpa é de quem? “Tsunami de lama” foi como começou a reportagem 

da Folha de S. Paulo, que além de apresentar em detalhes a tragédia, destacou a fala 

de Sergio Moura, diretor do Sindicato Metabase de Mariana (Sindicato dos 

Trabalhadores na Indústria de Mineração de Mariana) apontando, ainda, como 

responsável pela tragédia os abalos sísmicos sentidos na região. 

“Segundo Moura, a Samarco disse que houve abalos sísmicos na região às 14h. O 

Observatório da USP registrou, a 22km do local, tremor de 2,55 na escala Richter, mas 

considerado de baixo impacto (com até 3 na escala, nem costuma ser sentido pelas 

pessoas). O rompimento ocorreu uma hora e meia depois.” (Folha de S. Paulo) 

18h49 - Confirmação de feridos: O site de notícias UOL confirma a existência de 

feridos e mortos, destacando a dificuldade no resgate de sobreviventes. 

“O hospital Monsenhor Horta, em Mariana, confirma ter recebido cinco vítimas do 

rompimento. Uma delas já chegou morta, segundo a assessoria de imprensa do 
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hospital. Segundo o vice-presidente do Sindicato Metabase Mariana, Ângelo Eleutério, 

que estava na portaria da mineradora, a vítima, um fiscal, teria sofrido uma parada 

cardíaca ao ver o desabamento. As outras quatro pessoas passam bem.” (UOL) 

 

18h59 - Abastecimento de água de BH: Ainda sem mensuração da proporção da 

tragédia, restou à Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) começar o 

monitoramento dos mananciais que compõem a bacia do Rio das Velhas – um dos 

sistemas que abastece a região metropolitana de Belo Horizonte. O monitoramento é 

realizado a partir da previsão de por onde passariam os rejeitos das barragens. 

19h01 - Ministério Público decide agir: A pedido do Ministério Público de Minas 

Gerais, instaurou-se inquérito para investigar as causas e responsabilidades no 

rompimento da barragem. A apuração ficou a cargo do promotor de Justiça Carlos 

Eduardo Ferreira Pinto, coordenador da Promotoria de Meio Ambiente, que enviou sua 

equipe ao local para análise da tragédia. A última vistoria nas barragens, segundo a 

Samarco, teria acontecido há um ano. 

19h27 - Veiculação na TV aberta: A TV Globo apresentou em rede nacional um 

resumo da tragédia com imagens ao vivo do local. A cobertura tardia da grande mídia 

deve-se, também, à dificuldade de chegar ao local, tomado por lama. 

 

19h36 - Boatos: Não bastando o desespero já instalado no local da tragédia, chegou a 

informação de que mais uma barragem havia se rompido. Mesmo sem confirmação, 

alguns veículos de notícias diziam que se tratava de parte de uma das barragens já 

rompida que havia cedido mais um pouco. 
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“Há informações de que mais uma parte da barragem teria se rompido, há pouco, 

agravando mais a situação, que já é crítica. Samarco ainda não 

confirma.” (Portal G1 MG) 

19h48 - Chegada de mais ajuda: Devido à dificuldade de acesso ao local da tragédia 

– conforme relatado por várias equipes de salvamento e notícias de que muitos ainda 

estavam no local da tragédia –, a Defesa Civil enviou duas equipes com o apoio de 

quatro aeronaves da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Belo Horizonte para 

sobrevoar o local em busca de vítimas e localização de sobreviventes. 

20h00 - Prefeito de Mariana: Duarte Júnior, prefeito de Mariana, reuniu-se com 

representantes da Samarco antes de se dirigir ao local do acidente, às 20h, cinco horas 

após o rompimento da barragem. A Prefeitura disponibilizou equipes médicas, 

enfermeiros e funcionários públicos para auxílio aos sobreviventes. 

 

20h08 - Mobilização: Após muitos pedidos, por todos os meios de comunicação, a 

ajuda humanitária começou a chegar. Os donativos foram levados aos sobreviventes 

desabrigados pela tragédia, alojados no ginásio Arena Mariana. 

20h11 - De quem é a culpa, mesmo? Redações de alguns veículos receberam a 

informação de que a Associação Comunitária do subdistrito de Bento Rodrigues havia 

feito um alerta ao governo, antes da tragédia. O estudo de Percepção Ambiental 

(descrito no Estudo de Impacto Ambiental) para a construção das barragens no local do 

acidente apontava um volume muito grande de lama em período chuvoso e a falta de 

pavimentação asfáltica na estrada de acesso ao subdistrito. 

20h49 - Mortos e desaparecidos: O Sindicato Metabase Mariana foi a público informar 

que, no momento da tragédia, 30 funcionários de uma empresa terceirizada trabalhavam 

para esvaziar as áreas próximas ao vazamento da barragem. Acreditava, que, mesmo 

sem dados oficiais, 15 trabalhadores tivessem morrido; e outros 45, desaparecido. 

21H37 - Sem sirene para alertar a população: Além de todos os detalhes sobre a 

tragédia, o jornal El País alertou sobre a falta de aviso à população em caso de 

acidentes desse tipo. 
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“Jornais locais informaram que a mina não possuía uma sirene para alertar os 

moradores do entorno em caso de acidente, o que pode ter atrasado a evacuação da 

população.” (Repórter Heloísa Mendonça) 

22h12 - Nem todos quiseram abandonar suas casas: Devido à falta de informações, 

orientações ou garantias por parte da Prefeitura de Mariana, aqueles que ainda 

possuíam suas residências – ou parte delas – se recusaram a deixar suas casas. 

“Todas as reivindicações serão ouvidas. Ninguém pode sofrer uma tragédia dessas e 

não saber onde vai ficar. É preciso ter o mínimo de atendimento, de recurso para essas 

pessoas ficarem tranquilas.” (Prefeito Duarte Júnior). 

22h22 - O distrito não existe mais: Crianças no caminho da lama? O Sindicato 

Metabase Mariana continuou sua denúncia contra a Samarco, informando que não havia 

um plano de evacuação da região, ao redor da barragem. Lembrou das crianças da 

escola municipal no caminho da lama. 

“Muita gente pode ter morrido por não conseguir sair a tempo. O que aconteceu foi uma 

irresponsabilidade. Não temos até agora informação sobre as crianças dessa escola. 

Todas as informações são sonegadas e ninguém tem até agora, oficialmente, a 

dimensão desse acidente, mas sabemos que foi muito grave. O distrito de Bento 

Rodrigues não existe mais.” (Ronaldo Alves Bento, diretor do Sindicato) 
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“As crianças e adultos em programa de alfabetização e funcionários de uma das escolas 

municipais no caminho da lama foram alertados pela diretora Eliene. Professores como 

Paulo Leandro Freitas Eleutério e a secretária Miriam Guimarães, em meio ao choro das 

crianças, as levaram às pressas, algumas de ônibus, outras a pé, para o ponto mais alto 

da cidade, onde viram a lama soterrar tudo em aproximadamente cinco minutos.” 

(Sindicato Metabase) 

22h47 - Solidariedade: Chegaram na Arena Mariana, onde os sobreviventes estavam 

abrigados, mais donativos. Centenas de pessoas se cadastravam para ajudar os 

desabrigados. A solidariedade abrandou a falta de comprometimento da Samarco, 

origem de toda tragédia. 

23h08 - Garantias: Duarte Junior, prefeito de Mariana, conversou com os moradores 

de Bento Rodrigues que se recusavam a deixar suas residências, para garantir que 

seriam levados a abrigos com o mínimo de dignidade. 

 

23h33 - Ilhados: Chegou à imprensa o levantamento realizado pelos voluntários na 

Arena Mariana, para onde foram levados alguns dos moradores de Bento Rodrigues, 

indicando que de 100 a 200 pessoas ainda estavam ilhadas na parte alta da cidade 

aguardando resgate. 
 

 

CARNEIRO, E. M. M. "Linha do tempo registra as primeiras horas depois do rompimento da barragem do 

Fundão"; JORNAL DA UNICAMP. Disponível em < https://www.unicamp.br/unicamp/ju/noticias/2018/03/07/da-agua-

para-lama>. Acesso em 23 de junho de 2019. 
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ANEXO J 

 
Da água para a lama 
QUA, 07 MAR 2018 | 10:45 
ESPECIAL 

Linha do tempo registra as primeiras horas 
depois do rompimento da barragem do Fundão 

TEXTO 

ERICA MARIOSA MOREIRA CARNEIRO 
 
FOTOS 

REPRODUÇÃO 
  
EDIÇÃO DE IMAGEM 

LUIS PAULO SILVA 

 

As primeiras 26 horas após a tragédia de Mariana mudaram a vida da cidade “da água 

para a lama”. Na lama perderam-se vidas, um vilarejo inteiro foi destruído, além dos 

impactos ambientais ainda imensuráveis, na fauna e na flora, ao longo de todo o Rio 

Doce. 

A lama que atingiu o vilarejo destruiu tudo que os moradores possuíam, inclusive seus 

sonhos. 

Neste capítulo, há uma linha do tempo que registra os principais acontecimentos nas 26 

horas seguintes ao primeiro tremor, às 14h, seguido do rompimento da barragem de 

Fundão, em Bento Rodrigues, subdistrito de Mariana, exatamente às 15h do dia 5 de 

novembro de 2015. A linha do tempo é traçada a partir de informações dos diferentes 

meios de comunicação e se estende até as 18h09 do dia seguinte. 
(...) 

6 de novembro de 2015 – Depois/O dia seguinte 

  

00h24 - Samarco publica vídeo na internet: Na rede social Facebook, Ricardo 

Vescovi, diretor-presidente da Samarco, lamentou o ocorrido e solicitou que, por 

questão de segurança, nenhuma pessoa, além dos profissionais qualificados, deveria 

https://www.unicamp.br/unicamp/ju/especial
mailto:kassab@reitoria.unicamp.br
mailto:kassab@reitoria.unicamp.br
mailto:lcarlos@reitoria.unicamp.br
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se dirigir ao local do acidente. Também reiterou que estava tomando providências para 

atender a todos os envolvidos e garantir a integridade das pessoas que estavam ou 

residiam próximo às barragens.  

“Nós lamentamos profundamente e estamos muito consternados com o que aconteceu. 

Estamos absolutamente mobilizados para conter os danos causados por esse trágico 

acidente.” (Ricardo Vescovi) 

00h30 - Novos alagamentos: A Defesa Civil, preocupada com o caminho que os 

detritos seguiam – o curso da bacia do Rio Doce –, apurou possíveis alagamentos e 

prováveis novos atingidos. 

  

00h45 - “A ficha começa a cair”: As pessoas, naquele momento se sentindo mais 

seguras, começaram a dar testemunho sobre o ocorrido e as suas consequências. 

Benilde Madeira, pescador, com os olhos cheios de água dá entrevista a Ricardo Senra, 

da BBC Brasil, e emociona-se ao ver suas lembranças, seu rio e seu trabalho perdidos. 

 

“[Pescar] era meu lazer, era a minha vida, né? Conviver ali na natureza, comer peixe 

que você sabe que não tem toxina... Por menos que eu retirasse do rio (a pesca) era 

minha sobrevivência, minha autonomia. Eu chorei naquele momento de tristeza, de 

revolta. Agora não tenho como sobreviver no meu próprio país, no meu território, nem 

como tomar um banho sequer no meu rio.” (Benilde Madeira) 

00h56 - Arquidiocese de Mariana: Em nota disponibilizada à imprensa, dom Geraldo 

Lyrio Rocha, arcebispo da arquidiocese de Mariana, lamentou o ocorrido e confortou a 

população. Pediu apuração e justiça para garantir que não mais acontecesse tamanha 

tragédia. 

“Rogamos a Deus fortalecer e consolar, com seu amor generoso, todos os que foram 

atingidos por esse acidente. A fé nos aqueça a esperança, nos estimule a solidariedade 

para diminuir a dor que é de todos os marianenses e que deixa enlutados este município 

e o estado de Minas Gerais. Nossa Senhora da Assunção e São José, padroeiros de 

nossa Arquidiocese, intercedam por todos nós neste momento de profunda dor e grande 

sofrimento.” (Dom Geraldo Lyrio Rocha) 
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06h30 - A lama chega à Usina Hidrelétrica Risoleta Neves: A lama atingiu a Usina 

Hidrelétrica Risoleta Neves, a cerca de 100 quilômetros de Mariana, e a oito quilômetros 

de Santa Cruz do Escalvado. Foi elaborado um vídeo registrando tudo pelo empresário 

Guilherme Tuzi Pereira, responsável pela empresa Candonga, que cuida do local da 

usina. 

07h03 - Abrigo: Cerca de 50 famílias chegaram ao longo da madrugada na Arena 

Mariana e no Centro de Convenções pedindo abrigo. Mesmo no dia seguinte à tragédia, 

nem todos estavam instalados, apesar das garantias da Prefeitura e da Samarco. 

 

07h20 - Palavra do governador: “Não sabemos a extensão, mas sabemos que é muito 

grave”, afirmou o governador Fernando Pimentel na manhã depois do acidente. 

Prometeu que o governo iria apurar com rigor os motivos que levaram ao rompimento. 

07h27 - Samarco: rompimento de duas barragens: Ricardo Vescovi, diretor-presidente 

da Samarco, foi a público afirmar que, ao contrário do que vinha sendo noticiado, até o 

momento, a inundação sofrida por Bento Rodrigues não foi causada apenas por uma 

das barragens, mas por duas delas – Fundão e Santarém. 

07h45 - Realidade: Na manhã do dia seguinte à tragédia, é possível ter uma real noção 

de como ficou Bento Rodrigues. Estradas, ruas e terrenos foram devastados. O cheiro 

dos rejeitos de minério de ferro chegou a ser insuportável, o que prejudicou, e muito, o 

resgate às vítimas. 

08h20 - Tragédia é destaque no mundo todo: O desastre ambiental de Mariana ocupa 

as primeiras páginas dos jornais internacionais. Manchetes reforçam dificuldades no 

resgate das vítimas. 

08h32 - Esperança: Sobreviventes continuaram a chegar na Arena Mariana, 

reencontrando amigos e familiares. 
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08h59 - Corpo de Bombeiros informou que, graças à ajuda de helicópteros e 

voluntários, haviam sido resgatados 500 sobreviventes até aquele momento. A lama 

chegou a atingir 60 quilômetros de distância da barragem. 

09h15 - Estado de emergência: Enfim, a Prefeitura de Mariana decretou estado de 

emergência, alertando ao mesmo tempo seus cidadãos para a nova situação, além de 

avisar às agências governamentais sobre a implementação de planos de emergência. 

09h22 - Encerramento do resgate a sobreviventes: O Corpo de Bombeiros e a Defesa 

Civil informaram que o resgate das vítimas estava em sua fase final. A partir daquele 

momento, os esforços seriam direcionados aos desaparecidos, dentre eles Ednaldo de 

Oliveira de Assis e Waldemir Aparecido Leandro, funcionários que estavam no local do 

acidente. Uma equipe iria até os sobreviventes colher informações para ajudar na 

localização.  

09h26 - Lama atinge cidade vizinha: Aproximadamente nesse horário, uma das 

cidades vizinhas de Mariana, Barra Longa, foi atingida pela lama. A cidade tem 5,7 mil 

habitantes. Enquanto isso, em nota, a Samarco estaria “contendo danos”. Como conter 

a rota da lama? 

 

 

09h30 - Plano de Ação da Samarco: A Samarco foi novamente a público, dessa vez 

para informar que colocou em prática seu Plano de Ação (Plano de Ação Emergencial 

de Barragens, validado pelos órgãos competentes, Lei nº 12.334 de Segurança de 

Barragens, de 2010) para garantir o atendimento às vítimas do acidente. Até aquele 
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momento não era possível mensurar o número de vítimas e de desaparecidos. A 

empresa reitera, mais uma vez, que as barragens (compostas por quatro estruturas: 

barragens de Germano, Fundão, Santarém e Cava de Germano) possuíam licenças de 

operação concedidas pela Superintendência Regional de Regularização Ambiental 

(SUPRAM) – órgão que, nos recorrentes processos de fiscalização, atestavam o 

comportamento e a integridade das estruturas. 

“A última fiscalização ocorreu em julho de 2015 e indicou que as barragens 

encontravam-se em totais condições de segurança. A Samarco também realiza 

inspeções próprias, conforme Lei Federal de Segurança de Barragens, e conta com 

equipe de operação em turno de 24 horas para manutenção e identificação, de forma 

imediata, de qualquer anormalidade. O rejeito é inerte. Ele é composto, em sua maior 

parte, por sílica (areia) proveniente do beneficiamento do minério de ferro e não 

apresenta nenhum elemento químico que seja danoso à saúde.” (Samarco) 

 

09h38 - Corpo de Bombeiros:O efetivo do Corpo de Bombeiros continuou aumentando 

– naquele momento, 105 militares e 20 viaturas. 

10h00 - Site da Samarco sai do ar: Após muitos acessos ao site da Samarco em busca 

de informações, e também para exigir justiça, ele saiu do ar. Em seu lugar, foi colocada 

uma nota sobre problemas técnicos, pedindo que população se direcionasse à página 

da empresa no Facebook. Em meio ao caos estabelecido, a empresa usa apenas a 

internet como meio de comunicação. 

10h43 - Tremores: Consultado pelos jornalistas, o professor George Sandes, do 

Observatório da Universidade de Brasília (UNB), confirmou que houve tremores 

registrados na região de Mariana: o primeiro, às 14h12, com intensidade de 2,5 graus 

na Escala Richter; o segundo, um minuto depois, de 2,7 graus. Contudo, o especialista 

afirmou que sem um estudo aprofundado não seria possível garantir que essa tenha 

sido a causa do acidente: “Caberá ao pessoal da geotecnia avaliar se a barragem em 

Mariana estava em condições de suportar esse tipo de atividade sísmica”. 

10h57 - Vítimas: Até aquele momento, havia uma divergência de informações sobre a 

quantidade de desaparecidos. O Corpo de Bombeiros afirmava que seriam 13 

desaparecidos, 1 morte confirmada e 4 feridos. Em entrevista, o governador Fernando 

Pimentel falou em 16 desaparecidos. Já a Samarco acreditava não ser possível calcular 
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os números. As vítimas começaram a deixar o ginásio de Mariana a caminho do distrito 

de Antônio Pereira, onde foram disponibilizadas oito casas e um alojamento. 

 

11h34 - A lama chegou ao Rio Doce: A lama e os rejeitos do rompimento das 

barragens da Samarco, em Mariana, na região central de Minas Gerais, atingiram o Rio 

Doce, um dos maiores rios do estado, deixando um rastro de morte no caminho. 

12h00 - Alerta: O Serviço Geológico do Brasil iniciou a operação de monitoramento 

contínuo (24 horas) do Sistema de Alerta da bacia do Rio Doce, abrangendo diversos 

municípios do leste de Minas Gerais e do Espírito Santo. Equipes técnicas foram 

mobilizadas para acompanhar os níveis do rio 24 horas, em tempo real, ao longo da 

calha do Rio Doce. Era grande a probabilidade de que as enchentes provocadas pelos 

rejeitos da barragem chegassem a outras 15 cidades pela bacia do Rio Doce: Ponte 

Nova, Nova Era, Antônio Dias, Coronel Fabriciano, Timóteo, Ipatinga, Governador 

Valadares, Tumiritinga, Resplendor, Galileia, Conselheiro Pena e Aimorés, em Minas 

Gerais; e Baixo Guandu, Colatina e Linhares, no Espírito Santo. Até aquele momento, 

seis distritos já tinham sido atingidos: Bento Rodrigues, Paracatu, Águas Claras, Ponte 

do Gama, Barra Longa e Pedras.  

12h21 - Energia cortada: Em nota, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), 

afirmou que ainda não era possível reestabelecer o fornecimento de energia, uma vez 

que o rompimento da barragem destruiu toda a rede elétrica da empresa. Devido à 

gravidade do acidente, não foi possível à Cemig verificar a extensão do problema. Para 

garantir a segurança da população, a rede elétrica foi desligada durante a noite de 

quinta-feira (5 de novembro de 2015), a partir do distrito de Monsenhor Horta, deixando 

1.014 clientes sem energia. E o meio de comunicação escolhido pela empresa foi, mais 

uma vez, a internet, que depende exclusivamente do bom fornecimento de energia. 

12h44 - Varredura: Uma força-tarefa começou a fazer uma varredura pelo percurso da 

lama para encontrar sobreviventes. O coronel Helbert Figueiró informa que pelo menos 

três povoados foram atingidos e que equipes dos bombeiros estão percorrendo essas 

regiões para tentar localizar possíveis vítimas.  Disse ter recebido informação da 
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Samarco de que o material não era tóxico. “Temos uma informação segura a esse 

respeito. A barragem tinha dejetos de minérios, sem toxidade”, garantiu. 

 

“Será preciso muito trabalho ainda, para resgate de pessoas ilhadas, localização de 

desaparecidos, identificação de vítimas e retirada da lama que está bloqueando 

estradas, o que exigirá uso de maquinário.“ (Coronel Helbert Figueiró) 

13h38 - Chuva: Começou a chover forte em Mariana, prejudicando os trabalhos de 

resgate às vítimas. 

14h14 -  Governo Federal: Em um sobrevoo às áreas atingidas, o ministro da 

Integração Nacional, Gilberto Occhi, e o Secretário Nacional da Proteção e Defesa Civil, 

Adriano Pereira, reforçaram a importância de resgatar e identificar as pessoas 

desaparecidas. A equipe do governo também visitou o Arena Mariana, e se reuniu com 

a empresa Samarco e a prefeitura de Mariana para tratar das consequências da 

tragédia. 

14h38 - Mais vítimas: Corpo de Bombeiros de Belo Horizonte confirmou a segunda 

morte e mais um desaparecido. Também foram divulgadas imagens do local da tragédia. 

14h47 - Vale Mineradora: A Vale Mineradora, acionista da Samarco, comunicou seu 

pesar pela tragédia apresentando solidariedade às vítimas, familiares e comunidades 

atingidas. A Vale também comunicou que, além de acionar o plano emergencial da 

Samarco, estava oferecendo apoio às autoridades locais. 
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15h08 - Entrevista coletiva: O presidente da Samarco, Ricardo Vescovi, e o técnico 

Germano Silva dão entrevista coletiva à imprensa. Ricardo Vescovi afirmou que recebeu 

a informação do rompimento da barragem do Fundão por volta das 15h, e que 

imediatamente pediu às autoridades responsáveis que colocassem em prática o plano 

de emergência da empresa. Logo em seguida, obteve a notícia do rompimento da 

segunda barragem, Santarém, constituída apenas por água, provocando uma enorme 

onda de rejeitos. Contou que a Samarco estava realizando uma obra na barragem para 

aumentar sua capacidade, chamada de alteamento. Vescovi admitiu que não houve um 

sinal sonoro de alarme. Segundo ele, a população foi avisada por telefone. Mas não 

soube precisar o número de telefonemas dados. 

“Infelizmente, no momento do acidente, tínhamos pessoas trabalhando sobre a 

Barragem do Fundão e há, neste momento, 13 pessoas desaparecidas. Uma que teve 

o óbito confirmado logo que foi resgatada, pois teve um ataque cardíaco. Todos são 

funcionários de empresas contratadas e um é funcionário da Samarco. É importante 

relatar que essas operações da barragem de Fundão e Santarém são regulares, 

licenciadas, monitoradas dentro do melhor padrão que a gente conhece de 

monitoramento de barragens, dentro do que a técnica preconiza. O plano de emergência 

também foi aplicado integralmente, com as autoridades avisadas e a mobilização 

acontecendo imediatamente.” (Ricardo Vescovi) 

16h25 - E a devastação continua: Duarte Junior, prefeito de Mariana, confirmou que o 

distrito Gesteiras também foi atingido pelos rejeitos. 

16h55 - Banho de lama: Após manifestação da Samarco, em coletiva de imprensa, 

afirmando que os rejeitos das barragens não eram tóxicos, muitos decidiram tomar 

banho e brincar nos bolsões de lama. 

17h07 - Alerta de tempestade: A PUC-Minas emitiu um alerta, no qual informava a 

possibilidade de pancadas de chuva atingirem a região de Mariana. 

18h09 - Inquérito: O Ministério Público de Minas Gerais informa que ainda na tarde de 

quinta-feira havia sido instaurado inquérito para avaliar as causas do acidente. 

"Vamos apurar de maneira transparente e rigorosa quais são as causas desta tragédia 

para que seja dada uma resposta à comunidade de Mariana e Bento Rodrigues. Uma 

barragem, um empreendimento dessa natureza e dessa magnitude, não rompe sem ter 

motivo." (Promotor Carlos Eduardo Ferreira Pinto, coordenador das promotorias de 

Meio Ambiente)  
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ANEXO K 

Entenda o que é a lama de rejeito de 

mineração, que tomou conta de 

Brumadinho 
Rejeitos de mineração incluem restos de minérios de ferro e, no caso de 
rompimento, são capazes de triturar o que estiver pelo caminho 

Ana Lucia Azevedo 

25/01/2019 - 19:22 / Atualizado em 25/01/2019 - 20:08 

Lama de rejeitos de mineração atravessa estrada após rompimento de barragem em 
Brumadinho (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte Foto: Reprodução / 
Agência O Globo 

 

RIO — As primeiras imagens do rompimento da barragem da Mina 
Córrego de Feijão, em Brumadinho (MG), na tarde desta sexta-feira 
revelaram um mar de lama que arrasou grandes porções de terras. 
A língua portuguesa não tem palavra que defina com exatidão o que 
é a lama de rejeito de mineração. O rejeito é constituído 
basicamente de restos de minério de ferro, aminas (compostos 
orgânicos derivados da amônia e usados na separação do minério) 
e sílica. Quando uma barragem se rompe, uma onda se forma e se 
torna uma máquina de moer morros, prédios, trens e árvores. 
Pessoas e animais são triturados pelo rejeito. 

https://oglobo.globo.com/brasil/barragem-da-vale-se-rompe-em-brumadinho-mg-23401327
https://oglobo.globo.com/brasil/barragem-da-vale-se-rompe-em-brumadinho-mg-23401327
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O material, como a cidade de Mariana testemunha, é instável e se 
comporta tanto como sólido quanto como líquido. Quando molhado, 
aprisiona pessoas e animais, que quanto mais tentam se livrar, mais 
afundam. Seco na superfície, se torna uma armadilha. 

 

Equipe dos Bombeiros de Minas socorre vítima do rompimento da 
barragem da Vale em Brumadinho Foto: Reprodução / TV Record /   

AZEVEDO, A. L. “Entenda o que é a lama de rejeito de mineração, que tomou conta de Brumadinho”. O GLOBO. 

Disponível em <https://oglobo.globo.com/brasil/entenda-que-a-lama-de-rejeito-de-mineracao-que-tomou-conta-de-

brumadinho-23403001>. Acesso em 15 de julho de 2019.  

https://oglobo.globo.com/brasil/rompimento-de-barragem-em-brumadinho-acontece-tres-anos-depois-de-tragedia-em-mariana-23401732
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ANEXO L 

Lama da Samarco pode ser “bomba-
relógio” de metais pesados no Rio Doce 

Rejeitos provenientes do desastre em Mariana (MG) continuam chegando ao 
estuário do Rio Doce 

19/07/2018 

Por Redação - Editorias: Ciências Ambientais - URL Curta: jornal.usp.br/?p=181659 

Resíduos do reservatório da Samarco em Minas Gerais continuam chegando 

ao estuário do Rio Doce e o material está associado a metais pesados que 

correm o risco de serem liberados no ambiente – Foto: Xosé L.Otero 

Uma “bomba-relógio” com metais pesados continua ameaçando o estuário do 
Rio Doce, mesmo após dois anos e meio do vazamento de 50 milhões de 
metros cúbicos (m3) de rejeitos de mineração do reservatório da Samarco, 
localizado no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana (Minas Gerais). Essa 
conclusão é resultado de um estudo desenvolvido em parceria por 
pesquisadores da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq) da 
USP, em Piracicaba, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), da 
Universidade de Santiago de Compostela (Espanha) e da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA). 

“A ideia era de que a maior parte daquele material liberado após o acidente 
ficasse nas proximidades da barragem e do município de Mariana. No entanto, 
a lama chegou a Regência, uma vila localizada no litoral do Espírito Santo, 
região importante ecologicamente, com intensa atividade de pesca e turismo, 
onde o Rio Doce deságua”, lembra Tiago Osório Ferreira, professor do 
Departamento de Ciência do Solo da Esalq. 

https://jornal.usp.br/author/redacao/
https://jornal.usp.br/editorias/ciencias/ciencias-ambientais/
https://jornal.usp.br/?p=181659
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Segundo o estudo, o rejeito continua chegando ao estuário e o material está 
associado a metais pesados, que correm o risco de serem liberados no 
ambiente. “Em função das condições locais de solo, esses metais podem, a 
médio ou longo prazo, ser biodisponibilizados”, complementa o docente. 

Parte desse estudo foi publicada pelo pesquisador Hermano Queiroz, 
doutorando do programa de pós-graduação em Solos e Nutrição de Plantas, 
da Esalq. Queiroz identifica alguns dos metais encontrados. “Identificamos 
cobre, manganês, zinco, cromo, cobalto, níquel, chumbo, todos eles associados 
ao rejeito”, ressalta. 

Novo desastre 

A disponibilização de metais pesados em um sistema estuarino pode resultar 
em novo desastre. “Alguns desses metais são tóxicos e podem se acumular em 
plantas e peixes, acarretando efeitos potencialmente nocivos sobre a fauna e 
a flora associadas a esse ecossistema”, destaca o professor Ferreira. 

Águas do Rio Doce em Galileia (Minas Gerais), com a lama da barragem da 

Samarco que se rompeu no município de Mariana em 5 de novembro de 2015 

– Foto: Eli Kazuyuki Hayasaka via Wikimedia Commons/CC BY-SA 2.0 

Os pesquisadores alertam ser perigoso considerar apenas os patamares 
atuais de contaminação. “Olhando para os níveis de contaminação de hoje, 
apenas o níquel e o cromo, entre os metais analisados, estão em níveis 
superiores ao permitido pela legislação brasileira. No entanto, essa visão 
estática não acompanha a dinâmica da movimentação do material que segue 
em direção ao estuário periodicamente; por exemplo, cada vez que chove, 
mais rejeito é depositado”, constata Queiroz. 

Além disso, considerar os índices totais de contaminação mascara o fato do 
rejeito rico em ferro ser uma fração instável, podendo ser solubilizado e 
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facilitar a liberação dos metais pesados. “Os oxihidróxidos de ferro, nas 
condições de solo estuarino, são suscetíveis a dissolução, o que poderá 
aumentar a biodisponibilidade e o risco de contaminação por metais”, 
observa o pesquisador. 

O estudo faz parte do projeto Rede de Solos e Bentos na Foz do Rio Doce (Rede 
SoBEs RIO DOCE), financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Espírito Santo (Fapes), e pode ser lido, na íntegra, em 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969718315547. 
Sob solicitação, os resultados foram apresentados ao governo do Estado do 
Espírito Santo. 

Com informações de Caio Albuquerque, da Assessoria de Comunicação da Esalq 

Mais informações: e-mails hermanomelo@usp.br, com Hermano 
Queiroz; e toferreira@usp.br, com o professor Tiago Osório Ferreira 

 
Lama da Samarco pode ser “bomba-relógio” de metais pesados no Rio Doce. Jornal da USP. Disponível em < 
https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-ambientais/lama-da-samarco-pode-ser-bomba-relogio-de-metais-pesados-no-rio-

doce/>. Acesso em 15 de julho de 2019. 
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APÊNDICE A 

Questionário sobre o suporte de divulgação científica apresentado pela 

professora: 

 

1- Você leu a reportagem? 

 

2- Você gostou dessa reportagem? Por quê? 

 

3- Conte um pouco a respeito do que mais te chamou a atenção nessa reportagem. 

 

4- Você acha que essa reportagem representa bem o que ocorreu em Mariana? (Condiz 

com a realidade?) 

 

5- Você recomendaria essa reportagem a alguém?  

(Se sim) – Você acha que a pessoa gostaria dessa reportagem? Por quê? 

(Se não) – Por quê? 
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APÊNDICE B 

Questionário sobre o suporte de divulgação científica apresentado pelo aluno: 

 

 

1- Como foi sua escolha da reportagem: você pegou a primeira que apareceu? 

 

2- Por que você escolheu essa reportagem? 

 

3- Você leu a reportagem toda? 

 

4- Você gostou dessa reportagem? Por quê? 

 

5- Conte um pouco a respeito do que mais te chamou a atenção nessa reportagem. 

 

6- Você acha que essa reportagem representa bem o que ocorreu em Mariana? (Condiz 

com a realidade?) 

 

7- Você recomendaria essa reportagem a alguém?  

(Se sim) – Você acha que a pessoa gostaria dessa reportagem? Por quê? 

(Se não) – Por quê? 

 

8- Qual a relação entre o rompimento da barragem de Fundão e seus estudos de Física? 

 

9- O que você pode dizer sobre a utilização de barragens? Essas apresentam algum 

risco? (Se sim) Quais? 
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APÊNDICE C 

EXERCÍCIOS 
 

QUESTÃO 1 - Observe a figura representativa de tipos de barragem e responda: 

 

Disponível no site: <https://www.pressreader.com/> visitado em 09 de junho de 2019. 

a) Sabendo de quais grandezas depende a pressão em um fluido em repouso, em 

que ponto de cada barragem a pressão exercida pelos rejeitos é maior? Discuta 

com seu grupo e justifique. 

b) De acordo com sua resposta ao item anterior você consegue explicar qual tipo 

de barragem apresentada é mais seguro e qual é mais inseguro? Explique. 

QUESTÃO 2 – Levando em consideração a barragem apresentada no esquema abaixo 

discuta com seus colegas e responda em que altura da barragem ocorre a maior 

probabilidade de rompimento. Justifique de acordo com seus estudos de pressão. 
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Coletânia de exercícios sobre Rompimento de barragem: 

Disponível em: <https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-biologia/exercicios-sobre-acidente-mariana-

mg.htm> acessado em 09 de junho de 2019 

QUESTÃO 1 

Em novembro de 2015 ocorreu um dos maiores desastres ambientais do nosso 

país: O acidente em Mariana (MG). Sobre esse acidente, marque a alternativa 

correta: 

a) O acidente em Mariana ocorreu em virtude da liberação de uma grande 

quantidade de petróleo no mar, o que causou a morte de várias espécies. 

b) O acidente em Mariana ocorreu porque vários produtos radioativos foram 

liberados no local sem a devida proteção. 

c) O acidente em Mariana refere-se ao desmatamento de uma grande área de 

floresta nesse local, o que causou a morte de várias espécies. 

d) O acidente em Mariana ocorreu em razão do rompimento de uma barragem 

de rejeitos de mineração. 

e) O acidente em Mariana ocorreu por causa da explosão de uma usina nuclear 

no local. 

QUESTÃO 2 

O acidente em Mariana (MG), em 2015, provocou uma série de impactos 

negativos no meio ambiente. O rompimento da barragem de rejeitos de 

mineração levou lama, por exemplo, aos rios, afetando diretamente a cadeia 

alimentar. Sobre esse assunto, marque a alternativa incorreta: 

a) O acidente de Mariana, apesar de causar grades danos a outras áreas, 

causou pouco prejuízo no que diz respeito ao ambiente aquático, uma vez que 

a lama liberada não possuía produtos tóxicos, não afetando, portanto, os peixes 

no local. 

b) A lama que chegou aos rios provocou a morte de peixes, pois o produto 

obstruía a brânquia desses organismos. Com a morte de várias espécies, a 

cadeia alimentar ficou prejudicada. 

c) A cadeia alimentar ficou prejudicada porque muitos indivíduos de diferentes 

espécies morreram tanto em terra quanto nos ambientes aquáticos atingidos 

pela lama da mineradora. 

d) Algas e plantas aquáticas também morreram nos rios atingidos pela lama que 

foi liberada com o rompimento da barragem, o que afetou diretamente a cadeia 

alimentar dos ambientes aquáticos. 

e) A lama diminuiu o oxigênio dos rios atingidos, o que causou a morte dos 

organismos aquáticos. 
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QUESTÃO 3 

O homem, frequentemente, provoca danos ao meio ambiente. Um dos mais 

recentes e também mais devastadores foi o acidente em Mariana, em 2015. 

Entre os pontos listados abaixo, marque um problema que não pode ser atribuído 

ao rompimento da barragem de rejeitos. 

a) Modificação da cadeia alimentar dos rios da região. 

b) Assoreamento dos rios da região. 

c) Alteração do pH do solo da região. 

d) Alteração da fertilidade do solo da região. 

e) Aumento de oxigênio disponível nos rios da região. 

QUESTÃO 4 

O acidente em Mariana foi considerado um dos maiores desastres ambientais 

da nossa história. Segundo alguns estudiosos, serão necessários mais de 10 

anos para recuperar os danos causados, por exemplo, ao rio Doce. Sobre o 

tema, marque o item correto: 

a) O rio Doce foi afetado apenas em sua fauna, uma vez que apenas peixes 

morreram em decorrência do desastre. 

b) A oxigenação da água do rio Doce não foi alterada, uma vez que a grande 

quantidade de lama sedimentou-se logo após o acidente. 

c) A recuperação do rio Doce depende, principalmente, da recuperação da 

oxigenação da água, pois só assim organismos poderão voltar ao rio. 

d) A destruição de algas e plantas aquáticas presentes no rio Doce não afeta a 

vida aquática e, portanto, o foco da recuperação deve ser o restabelecimento 

dos peixes no local. 

e) O rio Doce, após o acidente, morreu completamente, não havendo a menor 

chance de recuperação daquelas águas. 

QUESTÃO 5 (FASEH 2018/2) 

Desastre em Mariana teria sido evitado com investimento de R$ 5 

milhões. Mas a Samarco achou “caro demais” 

35 milhões de m³ de lama. Pelo menos 19 vítimas. Mais de 40 cidades de Minas 

Gerais e no Espírito Santo foram atingidas. Centenas de casas destruídas. 

[...] Mas poderia ter sido evitado. Estamos em 2016, o homem foi à Lua, e o 

Brasil ainda não se compromete veemente com a prevenção de riscos 

ambientais. 

Não nos preocupamos com os desastres e, por isso, nunca estamos preparados 

para lidar com eles. 
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[...] Em entrevista ao site de notícias plus55, Randal Fonseca, proprietário da 

Rescue Training International (RTI) Consulting, afirmou que o plano de 

emergência para monitorar a barragem de Fundão foi recusado pela empresa 

mineira em 2009, porque era “caro demais”. 

“A barragem é uma construção que está sempre em risco – basta entender que 

ela comporta fluidos que vão tentar ‘escapar’ constantemente. É por isso que é 

necessário estar preparado para o pior em todos os momentos”, argumenta 

Fonseca. 

Disponível em: <https://www.huffpostbrasil.com/2016/06/09/desastre-em-mariana-teria-sido-evitado-com-investimento-

de-r-5_a_21686617/>. Acesso em: 19 abr. 2018 [Fragmento adaptado]. 

Nesse texto, Fonseca expõe razões para a construção citada sempre ter sido 

motivo de preocupação e de apresentar risco.  

Considerando os argumentos apresentados no texto, o diagnóstico para o risco 

de uso das barragens de contenção é que elas 

A) sempre oferecerão riscos à população devido ao aumento da energia 

potencial gravitacional, que não pode ser contida; por isso, essas barragens 

devem ser eliminadas. 

B) sempre oferecerão riscos à população, por isso a importância de planos de 

contenção a fim de verificar as condições da barreira e diminuir a pressão sobre 

ela. 

C) só oferecem riscos à população quando não monitoradas, pois com o tempo 

a energia armazenada se reduz. 

D) só oferecem riscos à população quando não são monitoradas, pois, quando 

monitoradas, os rejeitos contidos na barreira tendem a permanecer em equilíbrio.  

 

QUESTÃO 6 (UERJ – 2017)  

O rompimento da barragem de contenção de uma mineradora em Mariana (MG) 

acarretou o derramamento de lama contendo resíduos poluentes no rio Doce. 

Esses resíduos foram gerados na obtenção de um minério composto pelo metal 

de menor raio atômico do grupo 8 da tabela de classificação periódica. A lama 

levou 16 dias para atingir o mar, situado a 600 km do local do acidente, deixando 

um rastro de destruição nesse percurso. Caso alcance o arquipélago de 

Abrolhos, os recifes de coral dessa região ficarão ameaçados. 

Com base nas informações apresentadas no texto, a velocidade média de 

deslocamento da lama, do local onde ocorreu o rompimento da barragem até 

atingir o mar, em km/h, corresponde a: 

a) 1,6 

b) 2,1 

c) 3,8 
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d) 4,6 

 

RESPOSTAS: 

QUESTÃO 1 

Alternativa “d”. O acidente em Mariana, ocorrido em 2015, refere-se ao 

rompimento de uma barragem de rejeitos de mineração da empresa Samarco. 

QUESTÃO 2 

Alternativa “a”. Apesar de não haver, segundo a Samarco, substâncias tóxicas 

na lama que saiu da barragem de rejeitos de mineração, ela afetou o meio 

ambiente por acabar com o oxigênio da água e causar a morte de peixes e outros 

seres vivos. 

QUESTÃO 3 

Alternativa “e”. Com o avanço da lama pelos rios, ocorreu a diminuição da 

quantidade de oxigênio disponível na água, causando a morte de vários 

organismos. 

QUESTÃO 4 

Alternativa “c”. Para que o rio Doce seja recuperado, deve-se restabelecer a 

oxigenação da água para que os organismos aquáticos consigam respirar. Essa 

oxigenação ocorrerá após a deposição dos sedimentos. 

QUESTÃO 5  

B 

QUESTÃO 6 

A – Nós temos a distância de 600 km e o tempo de 16 dias x 24 horas/dia. Logo 

v=ΔS.Δt⟶v=60016⋅24⟶v=1,6km/h 

 

 

 


