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RESUMO 

No dia 05 de novembro de 2015 a Barragem de Fundão, em Mariana/MG, se 
rompeu e liberou cerca de 50 milhões de metros cúbicos de rejeito de mineração no 
meio ambiente. Tal desastre sócio tecnológico resultou em perdas inumeráveis de 
biomas e na desterritorialização de populações ao longo da Bacia do Rio Doce. Os 
danos sócios espaciais e ambientais causados pelo rompimento vem provocando na 
comunidade atingida perda de territorialidades, modos e projetos de vida, perdas 
econômicas e desgastes físicos e emocionais. Dentre a luta pelos processos de 
reparação, um se torna fundamental – o reassentamento.  Este estudo busca 
apresentar e problematizar os modos de vida dos atingidos de Paracatu de Baixo, 
subdistrito de Mariana/MG antes e depois do rompimento, o processo de 
reassentamento coletivo involuntário dessa comunidade e discutir sobre as 
limitações e inconsistências do Plano Urbanístico na área anfitriã, no caso, o 
reassentamento coletivo de Lucila, área para onde serão realocados os moradores 
de Paracatu de Baixo pós rompimento e que optaram pelo reassentamento coletivo. 

  

Palavras-chave: Rompimento da Barragem de Fundão/MG; Reassentamento 
involuntário, Paracatu de Baixo/ Mariana/MG. Modos de Vida. Desterritorialização, 
Plano urbanístico.  



 

 

 

 

ABSTRACT 

On November 5, 2015, the Fundão Dam, in Mariana / MG, broke and released about 
50 million cubic meters of mining waste into the environment. This socio-
technological disaster resulted in innumerable losses of biomes and the 
deterritorialization of populations along the Rio Doce Basin. The social and spatial 
damage caused by the disruption has caused the affected community to lose 
territoriality, ways and projects of life, economic losses and physical and emotional 
stress. Among the struggle for repair processes, one becomes essential – the 
resettlement. This study seeks to present and problematize the ways of life of those 
affected in Paracatu de Baixo, subdistrict of Mariana / MG before and after the break, 
the process of involuntary collective resettlement of this community and to discuss 
the limitations and inconsistencies of the Urban Plan in the host area, in this case, 
the collective resettlement of Lucila, area where the residents of Paracatu de Baixo 
will be relocated after the rupture and who opted for collective resettlement. 

  

Keywords: Disruption of the Fundão Dam / MG; Involuntary resettlement, Paracatu 
de Baixo / Mariana / MG. Ways of Life. Desterriteriolization, Urban Plan. 
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1 INTRODUÇÃO 

No dia 05 de novembro de 2015, em Mariana/MG, a Barragem de Fundão, de 

propriedade da mineradora Samarco, se rompeu liberando rejeito de mineração na 

natureza. O rompimento resultou em 17 mortes, 2 pessoas desaparecidas, biomas 

ao longo da Bacia do Rio Doce destruídos e populações desterritorializadas. Hoje, 

próximo de se completarem 5 anos do maior desastre ambiental que já aconteceu 

no Brasil, os danos ambientais são incontáveis e as pessoas atingidas ainda lutam 

pela reparação justa dos danos sofridos.   

A Fundação Renova1 foi criada em agosto de 2016, cerca de 9 meses após o 

rompimento, para assumir a gestão dos programas socioambientais e 

socioeconômicos criados para reparar, restaurar e reconstruir as regiões atingidas 

pelo rompimento da Barragem de Fundão. No território de Mariana/MG foi de 

interesse dos atingidos de Bento Rodrigues2 e Paracatu de Baixo3, as modalidades 

de reassentamento familiar, reassentamento coletivo e reconstrução4. No caso do 

reassentamento coletivo trata-se de: 

Ato de reparação diante de uma remoção forçada de uma comunidade do 
seu local de origem para uma nova área. O reassentamento coletivo deve 
garantir a restituição do direito à moradia adequada, da retomada as 
atividades produtivas, volta dos modos de vida e do acesso igualitário para 
todos os bens coletivos de uma comunidade. (Ata de Audiência Pública, 
06/02/18).  

Uma demanda das comunidades era que o novo local deveria possuir 

características favoráveis a reprodução dos modos de vida dos atingidos – cultivo de 

alimentos, criação de animais, segurança hídrica, manutenção das relações de 

vizinhança e espaços públicos para manutenção da integração e de festividades. O 

projeto e construção do reassentamento das comunidades destruídas é de 

responsabilidade da Fundação Renova, essa organização desenvolve e apresenta 

em audiências públicas aos atingidos os projetos urbanísticos, de equipamentos 

públicos e das moradias.   Esses projetos podem ser aprovados ou não pela 

comunidade. 

                                            
1Organização sem fins lucrativos criada a partir de um compromisso jurídico denominado TTAC 
2Bento Rodrigues é subdistrito de Camargos, distrito de Mariana-MG. Foi a primeira comunidade 
atingida pelo rejeito e fica a cerca de 25 quilômetros do distrito sede de Mariana. 
3Paracatu de Baixo é subdistrito de Monsenhor Horta, distrito de Mariana-MG. Fica a cerca de 34 
quilômetros do distrito sede de Mariana. 
4Essas modalidades serão abordadas mais adiante nesse estudo. 
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Acompanho o processo de negociações das mineradoras com os atingidos de 

perto pelo motivo do meu núcleo familiar ser atingido. A minha família possui um 

sítio desde 2001 localizado no entorno do subdistrito de Paracatu de Baixo e tivemos 

rejeito dentro do nosso terreno. Antes do rompimento mantínhamos contato com as 

pessoas da comunidade e visitávamos o local com frequência. Importante destacar 

que não perdemos moradia, então não temos direito a escolher o reassentamento 

coletivo. Enquanto estudante de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal 

de Ouro Preto participo desde o início de 2019 do projeto de extensão intitulado “O 

reassentamento involuntário dos atingidos de Paracatu de Baixo/Subdistrito de 

Mariana/MG após o rompimento da barragem de Fundão: estudo e análise dos 

projetos urbanísticos e arquitetônicos das moradias e equipamentos comunitários” 

sob a coordenação da professora Monique Sanches do DEARQ. Esse projeto tem 

parceria interinstitucional com a Assessoria Técnica dos atingidos e atingidas, a 

Cáritas Regional /MG5 via PROEX/UFOP. Por meio desta extensão compreendi que 

os atingidos que possuem direito ao reassentamento coletivo dispõem de poucas 

informações sobre o terreno de Lucila,– área escolhida em audiência pública para 

ser construído o reassentamento - da localização dos equipamentos públicos e 

questões pertinentes ao próprio terreno – declividade, testada, déficit de área com 

relação ao terreno de origem, vizinhança, etc. Em outubro de 2019 fui contratada 

como assessora técnica de nível médio na Cáritas/ Regional MG para atuar no 

processo de cadastramento dos atingidos levantando as perdas e danos causados 

pelo rompimento da Barragem de Fundão. 

A partir dessas três experiências identifico que o processo do reassentamento 

dos atingidos tem a questão da participação bastante comprometida implicando na 

proposição de projetos urbanísticos e arquitetônicos que dificultam ou não 

possibilitam a reprodução dos modos de vida dessas populações como em seus 

terrenos de origem (antes do rompimento). 

A partir do exposto, escolhi estudar o processo de reassentamento da 

comunidade Paracatu de Baixo, devido a minha proximidade ao território e com a 

comunidade. É necessário compreender – e problematizar - as relações dos 

                                            
5A Cáritas Brasileira promove ações de solidariedade nacionais e internacionais para o atendimento a 
comunidades afetadas por desastres socioambientais ou que estão em situação de vulnerabilidade. 
(Disponível em https://caritas.org.br/ acesso em julho de 2020). A assessoria técnica tem a função de 
orientar e auxiliar os atingidos para um que seja realizado um processo de reparação justo. 
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atingidos com as empresas responsáveis pelo rompimento, os projetos 

apresentados, a participação da população nesse processo e tentar entender a 

viabilidade da reprodução dos modos de vida no “Novo Paracatu”. O objetivo desse 

trabalho final de graduação (TFG) é contribuir na luta dos atingidos por seus direitos, 

com recorte no tema do reassentamento involuntário do subdistrito Paracatu de 

Baixo. 

Devido a pandemia do novo coronavírus existiu a dificuldade em levantar 

dados in loco bem como visitar a comunidade devastada com frequência. Dessa 

forma, para o desenvolvimento desse TFG, foram utilizados o Diagnóstico Preliminar 

dos Bens Culturais Identificados no Território Atingidos em Mariana pelo 

Rompimento da Barragem de Fundão e relatórios técnicos de Antropologia, 

Arquitetura e Urbanismo, Geografia, História e Museologia, desenvolvidos pela 

PÓLEN Consultoria Patrimônio e Projetos Ltda. Esse documento foi encomendado 

pela Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais e protocolado no IPHAN/MG. Foram 

utilizadas também edições do Jornal A Sirene6 , a fonte foi escolhida pois se trata de 

um jornal que conta com atingidos na equipe, e edições dos informativos e 

documentos publicados pela Fundação Renova. Outras fontes que serviram de 

referência para levantamento de dados são os produtos dos projetos de extensão e 

iniciação cientifica7 orientados pela minha orientadora Monique Sanches e outras 

bibliografias pertinentes ao tema desse estudo. 

Este estudo foi organizado em um primeiro momento apresentando breves 

considerações sobre o neoliberalismo, o racismo ambiental e uma apresentação do 

rompimento da Barragem de Fundão.  

 No terceiro capítulo foram abordadas questões sobre a mineração em 

Mariana e aspectos do subdistrito de Paracatu de Baixo, antes e depois do 

rompimento. Para antes do rompimento foram apresentados estudos sobre o 

                                            
6O jornal A Sirene é um jornal, físico e eletrônico, que representa a luta pelo direito de voz dos 
atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, da mineradora Samarco, em Mariana/MG. 
Produzido pelos atingidos, o veículo está no epicentro da maior tragédia ambiental do Brasil e é 
mantido por um acordo entre os atingidos, o Ministério Público e a Arquidiocese de Mariana. (Jornal A 
Sirene) 
7O reassentamento involuntário dos atingidos de Paracatu de Baixo/ Subdistrito de Mariana/MG após 
o rompimento da barragem de Fundão: estudo e análise dos projetos urbanístico e arquitetônicos das 
moradias e equipamentos comunitários. / O reassentamento involuntário dos atingidos de Bento 
Rodrigues após o rompimento da barragem de Fundão: estudo e análise dos projetos urbanístico e 
arquitetônicos das moradias e equipamentos comunitários. / ATINGID@S: a necessária colaboração 
técnica aos atores sociais que lutam por direitos territoriais pós-rompimento da Barragem de Fundão 
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território e sobre os modos de vida da comunidade e para depois do rompimento 

abordados aspectos dos modos de vida dos atingidos ainda desterritorializados – em 

Mariana ou dos que ainda moram no subdistrito devastado – enquanto aguardam o 

processo de reassentamento, em fase de construção.  

 No quarto capítulo foram apresentadas questões acerca do reassentamento 

involuntário dos atingidos de Paracatu de Baixo. Foram problematizados o processo 

de escolha do terreno de Lucila, o plano urbanístico elaborado pela Fundação 

Renova, assim como incompatibilidades encontradas entre o plano urbanístico e os 

modos de vida da comunidade que será reassentada – a legislação urbana, a 

declividade que a área apresenta e questões projetuais que não abarcam aspectos 

das subjetividades da população atingida. O processo das reparações e 

compensações aos atingidos também foi abordado nesse capitulo. É importante 

entender as discordâncias do projeto para compreender o grau de participação dos 

atingidos nas tomadas de decisões ao longo do processo de reassentamento.  

 Nas considerações parciais foi utilizado o termo “crime continuado”. Essa 

expressão foi empregada pois os desdobramentos do desastre de 05 de novembro 

de 2015 são percebidos no território de Paracatu de Baixo até o momento de escrita 

desse trabalho. Até hoje nenhum núcleo familiar foi reassentado. Cinco anos após o 

rompimento o reassentamento de Lucila encontra-se em fase de construção.  
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2  BREVE CONSIDERAÇÕES SOBRE NEOLIBERALISMO E RACISMO 

AMBIENTAL  

A doutrina neoliberal baseia-se essencialmente na imprescindibilidade da 

liberdade de medo e de comércio, implicando assim em uma mínima intervenção do 

estado. (Harvey 2008, apud Godinho 2019). O neoliberalismo sustenta que as 

relações e necessidades humanas, o bem-estar social e a liberdade individual são 

asseguradas pela progressividade e articulação do mercado. Existem dois tipos de 

liberdade, a boa e a ruim. A liberdade de explorar o semelhante ou de obter ganhos 

sem prestar um serviço comensurável à comunidade, a liberdade de impedir que as 

invenções tecnológicas sejam usadas para o benefício público ou a liberdade de 

obter lucros com calamidades públicas, no entanto, a economia de mercado em que 

essas liberdades floresceram também produziram liberdades que valorizamos muito, 

como a liberdade de consciência, expressão, de reunião, associação e de escolha 

do próprio emprego. Polanyi 1944 apud Harvey 2008).   

Na perspectiva neoliberal a liberdade de um grupo só é possível em 

detrimento da liberdade do outro, logo, a liberdade classificada como ruim, só é ruim 

para quem é de classe econômica mais baixa, essas pessoas são as vítimas da 

liberdade de exploração que os grupos econômicos com mais recursos possuem. 

Portanto, entende-se que a liberdade é condicionada a existência da submissão. 

(Godinho, 2019 p. 16)   

Durante muito tempo, o desenvolvimento econômico ocorreu por meio da 

extração de materiais de uma localidade e o seu transporte a outra. Atualmente a 

geografia da extração e o transporte dos recursos extraídas estão ocorrendo de 

modo mais intenso e rápido devido a novas tecnologias complexas resultando no 

maior desequilíbrio entre os recursos naturais e sua utilização. A combinação de 

inovações que aumentam nossa capacidade de extração ameaça componentes 

essenciais da biosfera. (Sassen, 2016 apud Godinho, 2019).  

De acordo com Sassen (2016) existe um impulsionamento da concentração 

de riquezas fomentadas por “formações predatórias, uma combinação de elites e de 

capacidades sistêmicas na qual o mercado financeiro é um facilitador fundamental”. 

A concentração extrema das riquezas mundiais, nas mãos de multinacionais e 

indivíduos, acontece devido a capacidades sistêmicas caracterizadas por fatores 
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tecnológicos, inovações de mercado e finanças mediante o consentimento do 

Estado. Dento do neoliberalismo, para que exista o rico, é necessário a existência do 

pobre. O crescimento da desigualdade social pode gerar, para as pessoas de classe 

econômica baixa, a sua expulsão de um espaço de vida. (Sassen, 2016 apud 

Godinho,2019)  

De acordo com Marques e Nogueira (2017) o domínio territorial multiescalar 

da exploração do subsolo em busca dos mais variados recursos minerais envolve 

desdobramentos desta atividade que se estendem desde o escoamento desta 

produção até a alocação dos rejeitos advindos da mesma. O desastre/crime em 

Mariana mostra a urgente necessidade de reformular antigas e nova abrangência 

espaciais para a atividade de mineração brasileira. As empresas mineradoras 

preconizam o subsolo e não as pessoas que habitam o solo. O rompimento da 

Barragem de Fundão escancara essa situação de exploração.  

Um grupo que é expulso de seu território é privado de fatores de grande 

importância, como seu modo de vida e suas subjetividades. Deve-se destacar que 

as populações desterritorializadas de áreas mineradas, expulsas pelo minério-capital 

neoliberal, são também vítimas do racismo ambiental. As populações mais atingidas 

por injustiças sociais são majoritariamente pretas, pardas e indígenas. A maioria 

desses atingidos vivem nos campos, florestas e região costeira nos territórios da 

expansão capitalista. (Lacerda; Silva, 2016 apud Godinho 2019)  

O racismo é uma forma de discriminação sistêmica que se utiliza da raça 

como seu principal fundamento. O racismo é dominação, ele se manifesta na 

sociedade de maneiras práticas conscientes ou naturalizadas, resultando em 

privilégios ou desvantagens para os indivíduos, dependendo do grupo racial que se 

faz parte. A concepção do racismo institucional possui como alicerce principal que 

as práticas institucionais perpassem pelos conflitos raciais dos próprios indivíduos 

que as gerem. Determinados grupos raciais buscam impor seus interesses 

econômicos e políticos, desfrutando de mecanismos institucionalizados para exercer 

a desigualdade racial. A localização de resíduos provenientes da extração minerária, 

armazenadas em barragens de rejeito, recai sobre grupos étnicos mais 

vulnerabilizados, ao se considerar um possível rompimento dessas estruturas. Para 

Acselrad (p.109, 2009), a escolha desses locais “não é aleatória, mas motivada 
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pelas características socioeconômicas e raciais da população”. (Almeida, 2018 apud 

Carneiro e Fernandes, 2019)   

O racismo ambiental é explicado por Tânia Pacheco (2017) como as injustiças 

sociais e ambientais que recaem de forma implacável sobre essas etnias e 

populações mais vulnerabilizadas, tendo elas ou não intenção explicitamente racista. 

Esse conceito se refere a políticas práticas ou diretivas que afete ou prejudique, 

voluntária ou involuntariamente grupos ou comunidades por motivos de raça ou cor. 

Esta ideia está associada com políticas públicas e práticas a favorecer empresas 

impondo altos custos a pessoas de cor preta. (Bullard, 2005)   

A tomada de decisões ambientais muitas vezes reflete os acordos de poder 
da sociedade predominante e das suas instituições. Isto prejudica as 
pessoas de cor, enquanto oferece vantagens e privilégios para as empresas 
e os indivíduos das camadas mais altas da sociedade. A questão de quem 
paga e quem se beneficia das políticas ambientais e industriais é 
fundamental na análise do racismo ambiental. (...) O racismo ambiental 
fortalece a estratificação das pessoas (por raça, etnia, status social e 
poder), o lugar (nas cidades principais, bairros periféricos, áreas rurais, 
áreas não-incorporadas ou reservas indígenas) e o trabalho (por exemplo, 
se oferece uma maior proteção aos trabalhadores dos escritórios do que 
aos trabalhadores agrícolas). (Bullard, 2005).  
 

Existe um padrão na cor da pele do grupo de pessoas atingidas pela massa 

de rejeitos de mineração da Barragem de Fundão (Figura 1). O Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) da barragem de Fundão, produzido em 2005, pela consultoria 

Brandt Meio Ambiente, considerou apenas a comunidade rural de Bento Rodrigues, 

área vizinha ao empreendimento, como área de influência direta. O EIA abordou 

apenas referências superficiais da comunidade de Bento Rodrigues com pouco 

aprofundamento analítico sobre as características e estruturas sócio espaciais da 

única comunidade, segundo o próprio estudo, diretamente atingida pelo 

empreendimento. Também não foram abordadas questões raciais no documento. 

Com a ausência de dados mais aprofundados sobre os grupos atingidos no principal 

documento referente ao empreendimento, foram levantados dados do Censo de 

2010 do IBGE (Wanderley, 2015). Os dados levantados estão descritos na Tabela 1. 

Nessa tabela adaptada são destacadas as informações sobre a situação do 

domicílio, a população total, a raça/cor declarada e a proporção de pardos/pretos 

nos subdistritos Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, nos distritos Santa Rita 

Durão e Monsenhor Horta, e na sede da cidade Mariana. 
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Figura 1 — Atingidos durante manifestação. Maioria das pessoas possui a cor preta ou parda 

 

Fonte: Jornal A Sirene, edição outubro de 2017  

 

Tabela 1 — População por Raça/Cor em comunidades no território de Mariana 

 

Fonte: IBGE Censo 2010. Originalmente publicada por Wanderley (2015). Com adaptações da autora  
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2.1 O ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO/MG 

No dia 05 de novembro de 2015 a Barragem de Fundão localizada em 

Mariana/MG, da mineradora Samarco, empresa join venture8 da Companhia Vale e 

da Anglo Australiana BHP Billiton se rompeu (Figura 2) liberando 50 milhões de 

metros cúbicos de lama de rejeito de mineração. O desastre acarretou em 19 mortes 

de imediato e os resíduos liberados percorreram cerca de 600 KM até o litoral do 

estado Espirito Santo. 

(...) populações foram radicalmente desreterritorializadas o que provocou e 
vem provocando danos sócio-espaciais e ambientais muitas vezes 
irreversíveis, envolvendo questões relacionadas à perda de moradia, de 
tradição, memória, alterações em suas atividades econômicas e sociais, em 
seus estados de saúde mental e física e em seus cotidianos. Nesse 
percurso, a lama afetou uma grande diversidade de pessoas, seus modos 
de vida e suas subjetividades: moradores, comerciantes, agricultores, 
ribeirinhos, pescadores, indígenas, quilombolas, dentre outros – são 
identificados hoje como “atingidos” a despeito de suas singularidades. 
(Marques; Nogueira, 2017) 

                                            
8É um acordo entre duas ou mais empresas que estabelece alianças estratégicas por um objetivo 
comercial comum, por tempo determinado. As companhias concordam em unir seus recursos para o 
desenvolvimento de um negócio conjunto e dividem os resultados, sejam eles lucros ou prejuízos. 
(Dicionário Financeiro) 
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Figura 2 — Imagem aérea do subdistrito Paracatu de Baixo em novembro de 2015 

 

Fonte: Jornal Hoje em Dia <www.hojeemdia.com.br> Acesso em julho de 2020.  

  

Para realizar a reparação de danos provocados pelo rompimento da barragem 

de Fundão, foi criada a Fundação Renova, organização sem fins lucrativos criada a 

partir de um compromisso jurídico denominado TTAC9 (Termo de Transação de 

Ajustamento de Conduta). De acordo com o site da organização a função da mesma 

é implementar e gerir os programas socioambientais e socioeconômicos criados 

para reparar, restaurar e reconstruir as regiões e comunidades impactadas pelo 

rompimento da Barragem de Fundão. 

O papel da Fundação, presidida pelo biólogo e administrador, Roberto S. 
Waack, é restaurar e restabelecer as comunidades e os recursos 
impactados e também substituir ou compensar o que não é passível de 
remediação, sempre de forma eficiente, idônea, transparente e ética. (Site 
da Fundação Renova,2016 acesso em setembro de 2020) 

                                            
9Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC). Disponível em: 
https://www.fundacaorenova.org/ 
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Essa fundação começou a atuar nos territórios atingidos sete meses após o 

crime sócio tecnológico. A organização tinha até o ano de 2017 os serviços 

administrativos geridos pela Samarco. Essa situação traz questionamentos das reais 

intenções das ações reparadoras da fundação, visto que o território é visto como 

capital pelas indústria-extrativo-minerária (Maciel 2018, apud Godinho 2019).   

Importante também ressaltar a chegada da assessoria técnica dos atingidos 

Cáritas no território de Mariana/MG em 2016. De acordo com Tomazelli et. al (2018) 

a decisão para a contratação da assessoria é resultado de um parecer dos 

ministérios públicos Federal e Estadual e visa garantir justiça aos atingidos tanto nas 

indenizações, como na reconstrução dos reassentamentos. A assessoria visa 

auxiliar os moradores atingidos na definição de direitos e processos de reparação, 

compensação, indenização, reassentamentos e reconstruções. Importante ressaltar 

que a escolha da instituição Cáritas foi uma escolha dos atingidos do território de 

Mariana10. 

A assessoria técnica tem o papel de auxiliar os atingidos na tomada de 

decisões frente a empresas de alto capital privado e hegemônicas no território 

atingido. Em Mariana a assessoria é composta por profissionais de diferentes áreas, 

dessa forma é possível promover um debate multidisciplinar para melhor atender os 

atingidos. De acordo com Tomazelli et. al (2018), a Fundação Renova buscou evitar 

a contratação das assessorias técnicas aos atingidos, não só em Mariana, onde a 

Cáritas atua, mas em outras localidades da bacia do Rio Doce onde foram 

contratadas outras assessorias de confiança dos atingidos.  

Quase cinco anos já se passaram desde o rompimento da barragem do 

Fundão, os atingidos de Mariana/MG, ainda estão desterritorializados. A juíza, Dra. 

Marcela Decat, responsável pela Ação Civil Pública – processo nº 0400.015.004335-

6 na 2 Vara da Comarca de Mariana-, fixou a data limite de 27 de fevereiro de 2021 

para que as famílias atingidas de Mariana recebam as chaves de suas moradias 

definitivas (Ministério Público De Minas Gerais, 2016). Essa data já é a terceira data 

fixada pela justiça para a entrega das casas, no entanto, a Fundação Renova atribui 

os atrasos nas obras a assessoria técnica e ao Ministério Público. (Figuras 3 e 4).   

                                            
10 A Cáritas Brasileira atua no território de Mariana. Outras assessorias técnicas acompanham os 
atingidos de outras localidades ao longo da bacia do Rio Doce.  
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Figura 3 — Reassentamento da comunidade Paracatu de Baixo em junho de 2020 

 

Fonte: Imagem disponível na ferramenta “Tour Virtual”, no site da Fundação Renova  

 

Figura 4 — Reassentamento da comunidade Bento Rodrigues em maio de 2020 

 

Fonte: Imagem disponível na ferramenta “Tour Virtual”, no site da Fundação Renova  
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No Informativo da Fundação Renova com as comunidades atingidas de 

Mariana, edição abril de 2020, a organização tenta justificar a prorrogação dos 

prazos de entrega dos reassentamentos colocando a culpa em alterações solicitadas 

pelas comunidades e na assessoria técnica.  

De acordo com a decisão, alguns fatos novos ocorreram após a sentença 
que estabeleceu o prazo de conclusão em 20 de agosto de 2020, como a 
alteração solicitada pela comunidade da localização da Estação de 
Tratamento de Esgoto de Bento Rodrigues, o atraso na finalização dos 
dossiês pela Cáritas, a entrega, há menos de um ano, da relação completa 
das famílias de Bento Rodrigues que desejam a realocação ou a 
readequação dos lotes, e a emissão, há menos de seis meses, do 
Documento Autorizativo para Intervenção Ambiental (DAIA), que autorizou 
as intervenções para a construção das edificações em Paracatu de Baixo 
(Voz da comunidade (Jornal Fundação Renova, edição abril de 2020)  

  
(...) fica cada vez mais evidente que as únicas responsáveis pelos atrasos 
são as mineradoras e a Fundação que as representa. Mostra disso é que, 
mesmo com a promessa de entregar os reassentamentos em março de 
2019, apenas em 2018, a Renova terminou de comprar os terrenos 
destinados ao reassentamento de Paracatu de Baixo, ou seja, um ano 
depois da compra dos terrenos de Bento Rodrigues. (Reportagem Jornal A 
Sirene, edição fevereiro de 2020)   

É fundamental destacar, além da demora para entrega das casas e 

equipamentos públicos no caso dos reassentamentos coletivos11, que a indenização 

de parte dos atingidos ainda não foi paga, quase cinco anos depois do crime. A 

Fundação Renova apresentou aos atingidos da Samarco em Mariana a Matriz de 

Danos12 elaborada por ela. Para entender melhor o significado desse documento é 

necessário compreender o significado de compensação, reparação e indenização. 

As definições são as seguintes: 

Reparação: Indenização obtida legalmente em razão da violação do direito 
de outrem.   
Indenização: Ação ou efeito de indenizar, oferecer ou receber uma 
compensação ou reparação por um prejuízo ou dano sofrido. Compensação 
financeira obtida por perda patrimonial; ressarcimento.    
(Dicionário Online de Português, disponível em www.dicio.com.br/ acesso 
em setembro de 2020)   
Compensação: É uma medida que pretende sanar qualquer prejuízo às 
vítimas, diante da ausência de soluções possíveis aos problemas que 
podem surgir no desenvolvimento do processo de reassentamento, bem 
como, afastar qualquer possibilidade das rés auferirem vantagem às custas 
das vítimas no cumprimento da obrigação de reparar o direito à moradia. 
(Parâmetros De Compensação e de Conversão de Áreas – Cáritas 
Brasileira)  

                                            
11Em Mariana foram homologados três tipos de reassentamento, sendo eles coletivo, familiar e 
reconstrução  
12A Matriz de Danos é uma lista com valores para indenização das perdas e danos causados pelo 
rompimento da barragem de Fundão. 
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A problemática desse documento está nos valores oferecidos, que são abaixo 

do esperado pelos atingidos para serem indenizados. Para exemplificar a 

discrepância dos valores que a empresa representante das mineradoras pretende 

pagar aos atingidos é exposta a tabela 2 abaixo, nessa é apresentada a cultura 

perene descrita pela atingida Maria D’Ângelo. Com os valores propostos na matriz 

de danos da Fundação Renova e o valor de custo em um supermercado na cidade 

de Mariana em julho de 2019. 

Tabela 2 — Valores que a Fundação Renova pretende pagar aos atingidos 

 

Fonte: Dados levantados pela autora na matriz de danos da Fundação Renova e no site do 

Supermercado SJ em Mariana.  

Não acho justo que paguem o valor que as próprias empresas estão 
estipulando. Mandioca produz uns 15 quilos por pé, mas eles estão 
pagando um preço menor, nem a metade do valor de um quilo. (Relato da 
moradora Maria. D’Ângelo ao jornal A Sirene, edição de maio de 2018)  

É importante também relatar que grande parte dos atingidos está, desde 

2015, morando no distrito sede do município, em Mariana/MG e recebem um 

auxílio13  em dinheiro da Fundação Renova. Antes da passagem do rejeito de 

minério por seus territórios, os atingidos tinham a disposição locais para cultivar 

alimentos livres de agrotóxicos que contribuíam para a soberania alimentar da 

família, após o crime, muitos atingidos moram em residências alugadas pela 

Fundação Renova que seguem o padrão que o meio urbano oferece, em maioria 

espaços reduzidos e sem áreas livres. Logo, não é viável manter o mesmo padrão 

de alimentação de antes, quando era possível cultivar a própria alimentação no 

quintal de casa. 

                                            
13Trata-se do auxílio financeiro emergencial que é pago aos atingidos que tiveram comprometimento 
de sua renda em razão de interrupção de suas atividades produtivas ou econômicas em decorrência 
do rompimento da Barragem de Fundão.  
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Para levantar as perdas e danos que o rompimento da Barragem de Fundão 

causou aos atingidos foi aplicado o “Formulário de Cadastro Integrado” proposto 

pela Synergia, Renova e Samarco. No entanto foram encontradas falhas nesse 

formulário. 

Quando pegamos o cadastro, a gente assustou! Vimos que muitas coisas 
não tinham nada a ver com a realidade (Luzia Queiroz ao jornal A Sirene, 
edição novembro de 2017)  
A proposta das empresas tinha o objetivo de levantar somente as perdas 
materiais e ressarci-las apenas financeiramente, sem levar em 
consideração outros tipos de danos que foram causados às vidas atingidas 
e as diferentes maneiras de repará-los. (Jornal A Sirene, edição fevereiro de 
2018)  

Em janeiro de 2017 os atingidos, com o apoio do Ministério Público Estadual, 

conquistaram em audiência, o direito de reformular o cadastro e dizer as suas 

perdas. Ficou acordado que a Cáritas, assessoria técnica dos atingidos de Mariana 

e a Fundação Renova deveriam atuar juntos nessa reelaboração. A equipe do 

Cadastro é composta por uma equipe contratada da Cáritas e treinada para ouvir 

todos aqueles que se sentiram atingidos pelo rompimento da Barragem de Fundão. 

O processo (Figura 5) também conta com a presença de um técnico da Synergia, 

empresa terceirizada da Renova. (Jornal A Sirene, edição novembro de 2017) 
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Figura 5 — Etapas do processo de cadastramento dos atingidos 

 

Fonte: Jornal A Sirene, abril de 2020  

A aplicação do novo modelo de cadastro iniciou em fevereiro de 2018 e 

continua até a presente data. O questionário foi reformulado e ampliado, e 

concomitante, foram criados outros instrumentos complementares que, atualmente, 

subsidiam informações que o formulário não abrange. Esses instrumentos consistem 

nas atividades de cartografia social do núcleo familiar, – na qual os atingidos 

desenham os seus lotes, as construções principais e benfeitorias (hortas, pomares, 

roças, chiqueiros, estábulos, galinheiros, etc) – vistoria no terreno, tomada de termo 

– que consiste no relato dos danos morais individuais e coletivos dos atingidos, e por 

fim, o dossiê (Figura 6) – produto do compilado das informações coletadas nas 

etapas anteriores (Figueiredo, 2019 apud Godinho,2019). Até abril de 2020, cerca de 

900 dossiês já haviam sido entregues aos núcleos familiares. É importante entender 

que o processo de cadastramento dos atingidos fornece dados relevantes para as 
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negociações com as empresas responsáveis pelo rompimento da Barragem de 

Fundão.   

Figura 6 — Imagem dos Dossiês produzidos pela Cáritas finalizados 

 

Fonte: Jornal A Sirene, abril de 2020  

O jornal A Sirene destacou na edição de abril de 2020 a vitória dos atingidos 

em defesa da Matriz de Danos que será produzida pela assessoria técnica Cáritas.  

Em decisão unânime, a justiça mineira reconhece o direito dos (as) 

atingidos (as) pela barragem de Fundão a terem a própria Matriz de Danos. 

Trata-se de um instrumento que visa valorar os danos sofridos desde 2015 

e embasar as indenizações individuais. (Jornal A Sirene, edição abril de 

2020) 

O julgamento ocorreu dia 11 de fevereiro e o Tribunal de justiça de Minas 

Gerias (TJMG) reafirmou a necessidade de garantir “igualdade processual”, 

entendendo a vulnerabilidade das vítimas do crime diante das mineradoras (Figura 

7). Foi reafirmada a importância da matriz de danos produzida pela Cáritas/MG para 

fazer frente a matriz de danos produzida pela Fundação Renova. Em junho de 2019, 

uma manifestação extensa foi realizada pelos atingidos no escritório da Fundação 

Renova em Mariana/MG. O local foi ocupado durante 23 dias e uma das pautas foi a 

liberação do valor para o pagamento da matriz de danos dos atingidos, produzida 

pela Cáritas, e o reconhecimento desse documento. (Jornal A Sirene) (Figura 8). 
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Figura 7 — Atingidos em manifestação em frente ao TJMG 

 

Fonte: Jornal A Sirene, março de 2020  

Figura 8 — Atingidos ocupando o escritório da Fundação Renova em Mariana/MG 

 

Fonte: Jornal A Sirene, junho de 2019  
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A luta dos atingidos deu resultado. No dia 14 de agosto de 2020 foi 

protocolizada (Figuras 9 e 10) junto ao Ministério Público a Matriz de Danos dos 

atingidos produzida pela assessoria técnica Cáritas/MG. Em fala ao Jornal a Sirene, 

edição de setembro de 2020, o coordenador operacional da Assessoria Técnica 

Cáritas, Gladston Figueiredo, reiterou a importância da Matriz de Danos como 

ferramenta na luta dos os atingidos por seus direitos. Destacou-se que a Matriz de 

Danos é um espelho do processo de cadastramento realizado em Mariana – onde 

foram listadas todas as perdas e os danos que os atingidos sofreram - e apresenta 

metodologias de valoração para todas as perdas e danos.  

Realmente existe uma disparidade, por exemplo, entre os valores 
apresentados pela Matriz de Danos da Fundação Renova e a Matriz de 
Danos construída com os atingidos, que apresenta metodologias pautadas 
em estudos científicos. Essas metodologias foram construídas em diálogo 
com os atingidos, isso é o mais importante. A Matriz é um parâmetro para o 
atingido entender se aquela proposta de indenização que está sendo 
oferecida pela Fundação Renova é condizente com o que ele tem a receber. 
(Gladston Figueiredo, Jornal A Sirene, edição de setembro de 2020)  
  

Figura 9 — Representante da Cáritas e da Comissão dos Atingidos durante a protocolização da 

Matriz de Danos 

 

Fonte: Jornal A Sirene, setembro de 2020  
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Figura 10 — Assinatura da protocolização no Ministério Público 

 

Fonte: Jornal A Sirene, setembro de 2020  

Em uma reportagem publicada nos quatro anos do rompimento da barragem 

de Fundão, o jornal A Sirene destacou a linha tempo (Figura 11) abaixo enfatizando 

algumas conquistas que os atingidos adquiriram ao longo desses quase cinco anos.  

 

Figura 11 — Linha do tempo com os principais acontecimentos relacionados aos atingidos entre a 

data do rompimento e setembro de 2019. 

 

Fonte: Dados coletados do jornal A Sirene com modificações da autora  
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No dia 25 de janeiro de 2019, pouco depois de completarem três anos do 

rompimento da barragem de Fundão em Mariana, a barragem de rejeito da minerada 

Vale, localizada em Brumadinho na Mina Feijão, se rompeu. Foram 272 pessoas 

mortas e ainda existem corpos desaparecidos em meio ao rejeito de minério.  Foi o 

maior acidente de trabalho da história do nosso país. (MAB, jun.2020)  

A falta de respeito e a irresponsabilidade das empresas com a vida das 
pessoas mais uma vez se mostra letal. A impunidade é, sem dúvida, um 
fator decisivo para a repetição do desastre. (Jornal A Sirene, jan. 2019)  
 

Nesse capítulo foi trabalhado os conceitos de neoliberalismo, racismo 

ambiental e os desdobramentos do desastre em Mariana/mg, temáticas importantes 

para entender o contexto do rompimento da barragem de Fundão. No próximo 

capitulo será apresentado o contexto histórico da cidade de Mariana e a 

caracterização do subdistrito de Paracatu de Baixo antes e depois da passagem de 

lama de rejeito de minério. 
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3 NOTAS SOBRE A MINERAÇÃO EM MARIANA/MG 

A corrida do ouro na capitania de Minas Gerais se iniciou no século XVII. Os 

bandeirantes penetravam o interior de Minas Gerais em busca de riquezas naturais, 

sobretudo o ouro. A partir desse momento, a região ficou mais povoada e 

começaram a surgir os primeiros e primitivos núcleos urbanos mineiros. De acordo 

com Mello (1985), a prevalência das concentrações de caráter urbano nas Minas 

Gerais é um fenômeno resultante da função extrativista que domina a região desde 

essa época. 

No final do século XVII o Coronel Salvador Fernandes Furtado encontrou ouro 

em abundância às margens do ribeirão próximo ao morro de Santo Antônio que era 

quase um seguimento do morro da Queimada de Vila Rica (Mello,1985). A partir de 

então, começaram a surgir arraiais14no entorno do curso hídrico. O território em 

questão, recebeu o título de Vila de Nossa Senhora do Ribeirão do Carmo em 1711. 

Depois de três décadas, com as minas auríferas ainda tendo potencial produtivo, em 

1745 ocorreu a elevação da Vila Nossa Senhora do Carmo a cidade, sendo agora 

denominada Mariana15, e a escolha do local para ser a sede do bispado16   em 

Minas. 

 A partir de 1760, a extração aurífera no território de Mariana começou a 

declinar. De acordo com Lima (2017), após o auge da produção aurífera a capitania 

de Minas Gerais entrou em um longo processo de desaquecimento econômico que 

culminou em sua decadência. Levando em consideração esse cenário pós 

mineração do ouro, a economia local se acomodou no contexto da agricultura, 

pecuária e manufatura. 

(...) as práticas da agricultura, da pecuária e da manufatura herdadas do 
XVIII passaram a cumprir um papel ainda mais importante para a economia 
mineira ao longo do XIX a partir da produção de grãos, de gados, da 
aguardente (Mariana abrigava o maior número de engenhos e engenhocas 
de Minas nos Oitocentos), dos tecidos de panos grossos, das peças de ferro 
produzidas nas pequenas forjas das fazendas e de gêneros comestíveis 
centrais nas dietas das populações livres e escravizadas (como o toucinho 
defumado). (Lima, 2017, p.65) 

                                            
14Arraial é o resultado do agrupamento de famílias em algumas residências, que apresentavam certa 
contiguidade e unidade formal. Tem a origem de forma espontânea. (Abreu, 2011, p. 276) 
15Nomenclatura em homenagem a D. Mariana Ana da Áustria. Esposa de D. João V e rainha de 
Portugal. (Mello,1985) 
16A criação do Bispado na cidade demarcou a importância da localidade como centro eclesiástico da 
antiga colônia (Dossiê de tombamento da Estação Ferroviária de Mariana-MG,2004)  
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A queda na produção de ouro também resultou no êxodo da população em 

busca de oportunidades em outros lugares. O crescimento da mancha urbana 

desacelerou. Além disso, a mudança da capital mineira de Ouro Preto, cidade 

vizinha à Mariana, para Belo Horizonte no ano de 1897, repercutiu na vida social de 

Mariana: a cidade que era a Sede do Bispado perdeu prestígio com o advento do 

regime republicano, visto que ocorreu a dissociação entre Igreja e Estado. (Dossiê 

de Tombamento da Estação Ferroviária de Mariana, 2004).  

 Se nos séculos XVII e XVIII a produção aurífera esteve fortemente presente 

no território de Mariana, no século 20, a partir da década de 40, o município 

começou a receber companhias mineradoras e siderúrgicas, como Alcan, Barra 

Mansa e Samitri, para realizar a extração do minério de ferro na região. O processo 

de industrialização acelerou o processo de migração interna (dos distritos para a 

sede). 

À Mineração Trindade (Samitri), estruturada em 1965, juntaram-se a 
Samarco S.A. e a Companhia Vale do Rio Doce (atual Vale S.A). Entre 
estes efeitos identificados neste período encontram-se o aumento da 
população da sede municipal entre as décadas de 1960 e 1980, passando 
de 6.837 para 12.853 habitantes, a ampliação das redes comercial e de 
serviços, o aquecimento do mercado imobiliário, a ocupação desordenada 
do espaço e a apropriação de novos hábitos e costumes. (Lima, 2017, p.45) 
 

A mineração no país foi marcada por um megaciclo, entre os períodos de 

2003 e 2013, quando as importações globais de minério tiveram um grande aumento 

– período que o Brasil ocupou o segundo lugar como país exportador de minério no 

mundo -. O mercado da mineração possui caráter cíclico e a partir de 2011 o valor 

do minério de ferro sofreu decréscimo. (Marques; Nogueira, 2017, p.5). Em 5 de 

novembro de 2015 a Barragem de Fundão, situada no território de Mariana, da 

mineradora Samarco se rompeu e liberou um volume aproximado de 50 milhões de 

metros cúbicos de rejeito17 de mineração, atingindo diferentes localidades 

compreendidas entre os estados de Minas Gerais e Espirito Santo. Nesse caso 

como em outros, pode-se atribuir a desvalorização do minério a desastres/crimes 

como esse. 

(...) existem indícios, principalmente relacionados ao aumento significativo 
dos acidentes de trabalho, que a crescente pressão de investidores pela 
manutenção dos níveis de rentabilidade antes atingidos tenha causado uma 

                                            
17A porção sem valor que está associado ao minério e é descartado durante e/ou após o processo de 
[beneficiamento]. Resíduos gerados no beneficiamento do minério. (Dicionário Critico da 
Mineração,2018) 
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intensificação no processo produtivo e, possivelmente, negligência com 
relação aos aspectos de segurança. (Marques; Nogueira, 2017, p.5 apud. 
Zonta; Trocate,2016) 

3.1  PARACATU DE BAIXO ANTES DO ROMPIMENTO 

Paracatu de Baixo (Figura 12) é um subdistrito que pertence a Monsenhor 

Horta, distrito de Mariana-MG. A localização do núcleo urbano é situada no caminho 

entre o subdistrito de Pedras e a sede do distrito de Monsenhor Horta. A distância da 

localidade a Mariana é de cerca de 35 km. A estrada que dá acesso à região 

apresenta alguns trechos com piso de terra e é pouco movimentada. Antes da 

passagem do rejeito de minério, a oferta de transporte coletivo já era bem limitada, 

desse modo, a dinâmica de vida da comunidade, que precisava se deslocar para 

Mariana Sede para ter acesso a comércios e serviços, já era dificultada. (Ferreira, 

2017 p. 103)  

Figura 12 — Localização do subdistrito Paracatu de Baixo/sem escala 

 

Fonte: Arquivo Pessoal da autora (2020)  

De acordo com Ferreira (2017), desde a formação até a passagem de rejeito 

de mineração, o núcleo urbano de Paracatu de Baixo era pouco adensado, devido 
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ao isolamento geográfico e o fato das atividades econômicas exercidas ali serem 

predominantemente a agricultura e a pecuária para subsistência autoconsumo. 

3.1.1 Contexto Histórico  

De acordo com Lima (2017), o cruzamento de informações presentes em 

documentos do Arquivo Público Mineiro, relatos elaborados por Bispos de Mariana e 

as declarações de propriedade presentes no Registro de Terras Públicas de 

Paracatu, sugerem que a antiga denominação do subdistrito de Monsenhor Horta, 

Paracatu de Baixo, entre o século XVIII e meados do XIX, era Teixeira. A ausência 

de Paracatu de Baixo nos registros dos Quintos entre 1721 e 1733 reforçam que o 

processo de ocupação da região ocorreu após esse período, em meados do século 

VXIII.  

No censo de Paracatu de Baixo, antiga Teixeira, datado de 1821, o pároco 

responsável pelo recenseamento levantou que o local possuía 43 domicílios e 174 

habitantes, sendo 142 livres e libertos e 32 cativos. Ao subir o Rio Gualaxo, no 

sentido de Paracatu de Cima, o responsável pelo levantamento registrou mais 112 

habitantes listados em 16 domicílios, sendo 43 livres e 69 cativos.  De acordo com o 

que foi descrito por Lima (2017), a maior parte das famílias do povoado era formada 

por pessoas negras, tinha tamanho reduzido (até três membros), não possuíam 

cativos e tiravam o sustento trabalhando em suas propriedades e nas fazendas dos 

médios e grandes proprietários de terra. 

Quanto a ocupação das pessoas que habitavam o local foi possível identificar 

cinco ocupações no território, sendo elas; criados (pecuarista), mineiro, carapina18, 

trabalhador e arrieiro19. Esses dados enfatizados por Lima (2017), apontam que a 

mineração, a agricultura e a pecuária eram atividades importantes para a economia 

de Paracatu de Baixo naquela época. 

 

 

 

                                            
18Artesão ou operário que aparelha madeira e a arma em construções (Dicionário Priberam, acesso 
em agosto de 2020) 
19Peão que acompanhava cavalgadas de alquiler (Dicionário Priberam, Acesso em agosto de 2020) 
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3.1.2 Caracterização Geográfica  

De acordo com Godoy (2017), o território do Gualaxo do Norte está localizado 

na Cadeia do Espinhaço, um ambiente único do mundo, adequado para a 

multiplicação da vida nas formas mais diversas do micro ao macro, e está inserido 

no bioma Mata Atlântica. A região em que o subdistrito Paracatu de Baixo é situado 

possui relevo suave, com colinas e morros com alturas inferiores a 200 metros, a 

paisagem é dominada por terraços, planícies inundáveis e mares de morro (Figura 

13) e predomina-se a tipologia Floresta Estacional Semidecidual20 (Figura 14) e 

Matas de Galeria21. 

Figura 13 — Vegetação e Relevo na região de Paracatu de Baixo 

 

Fonte: Diagnostico Preliminar Pólen Consultoria, L. Godoy 2017  

 

                                            
20Uma das tipologias que compõe o bioma Mata Atlântica. Essa mata apresenta maior predominância 
de arvores e as copas das árvores formam um dossel fechado. Existe grande presença de lianas 
(cipós) nas bordas. Essa vegetação é associada a dupla sazonalidade climática, com chuvas intensas 
no verão e estiagem durante o inverno. O termo semidecidual refere-se ao fato de que 20% a 50% 
das folhas das árvores caem durante o inverno. (Godoy, 2017) 
21Essa vegetação é caracterizada por uma vegetação florestal que acompanha cursos d’água de 
pequeno porte formando corredores fechados. Acontecem em fundos de cales e cabeceiras de 
drenagem. São mais frequentes árvores perenifólias. (Godoy,2017) 
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Figura 14 — Floresta Estacional Semidecidual na região de Paracatu de Baixo 

 

Fonte: Diagnostico Preliminar Pólen Consultoria, L. Godoy 2017  

É importante destacar a relação da comunidade atingida com a paisagem. Em 

Paracatu o rio (Figura 15) pode ser considerado o principal componente da 

paisagem. Como observado por Godoy (2017), existia uma forte interação da 

comunidade com as águas, além das atividades de lazer, através da pesca e do uso 

da água para agricultura e alimentação. Além do rio, destaca-se a diversidade de 

córregos e cachoeiras. Destaca-se também a neblina que compõe a vista no período 

matutino.  

Sob essa neblina, crianças iam para a escola, trabalhadores iam para o 
campo, meninos andavam a cavalo dentro dessa massa de ar úmido que 
certamente faz parte do imaginário dos nativos. Desprezar essas 
características é não levar em consideração especificidades que moldaram 
os modos de vida dessas populações. (Godoy, 2017)  
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Figura 15 — Morador de Paracatu de Baixo nada no Rio Gualaxo do Norte após o rompimento da 

Barragem de Fundão 

 

Fonte: Diagnostico Preliminar Pólen Consultoria, L. Godoy 2017  

3.1.3 Patrimônio e manifestações culturais 

De acordo com Muniz (2017), o patrono do subdistrito Paracatu de Baixo 

passou a ser Santo Antônio a partir do segundo quartel do século XIX. Em 1990 foi 

erguida a atual capela (Figura 16) dedicada ao santo, que após o rompimento da 

barragem de fundão, foi tomada por rejeito de mineração. Antes dessa edificação, 

existia uma outra capela no local, construída entre as décadas de 1950 e 1960. 

Figura 16 — Foto aérea da localização da Capela Santo Antônio em Paracatu de Baixo 

 

Fonte: Imagem de satélite do Google Earth, 2020 com adaptações da autora  
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A capela Santo Antônio (Figura 17) é uma edificação de linhas simples, 

simétrica, com duas torres, quatro águas e uma cruz em cima do telhado. A fachada 

frontal possui porta larga de madeira em verga reta, com janelas em arco pleno nas 

laterais e esquadrias de madeira e vedação em vidro. Internamente a capela é 

constituída por uma única nave, subdividida na parte posterior por duas paredes de 

alvenaria que formam a sacristia e um cômodo de apoio. Na parte frontal, uma 

escada helicoidal metálica dá acesso ao coro, que é suportado por pilares e laje de 

concreto armado. Ao fundo da igreja está locado o altar mor, colocado sobre uma 

pequena elevação de madeira. (Muniz, 2017, p. 129 e 130). De acordo com Ferreira 

(2017) o sistema construtivo da edificação é concreto armado e vedação em blocos 

de cimentos, rebocados e pintados, o piso é cerâmico e forro de PVC. Após a 

passagem do rejeito (Figura 18), a estrutura da igreja se manteve, sendo possível 

observar as características arquitetônicas do edifício, no entanto, bens culturais 

móveis e integrados foram danificados.  

O estado de conservação das peças encontradas na capela são bastante 
variáveis, no entanto, é possível identificar certas tendências sobretudo 
quando consideramos o tipo de material, as condições em que foram 
encontradas e a ação da umidade, lama e o tempo em que ficaram 
soterradas desde o rompimento da barragem. (ARCADIS, 2017.P.323 apud 
Muniz 2017) 
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Figura 17 — Capela de Santo Antônio antes de rompimento da barragem de Fundão 

 

Fonte: www.mapio.net. Acesso em julho de 2020  

 

Figura 18 — Capela de Santo Antônio após o rompimento da barragem de Fundão 

 

Fonte: www.em.com.br. Acesso em julho de 2020  
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Na comunidade de Paracatu de Baixo foram observados dois tipos de 

ocasiões festivas: celebrações religiosas e os jogos de futebol. Os rituais religiosos 

são eventos que sintetizam a vida espiritual da maioria dos atingidos. Os jogos de 

futebol na comunidade eram momentos importantes de reunião e celebração 

comunitária. (Dutra, 2017)  

De acordo com Dutra (2017), as festas religiosas são voltadas para 

comemorar as datas dos santos padroeiros ou de devoção da comunidade. No 

território atingido são observadas práticas de devoção e manifestações elaboradas 

pelos próprios moradores. Em Paracatu de Baixo foram levantadas as festividades 

listadas na tabela 3. 
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Tabela 3 — Festividades identificadas no território de Paracatu de Baixo 

 

Fonte: Diagnostico Preliminar Pólen Consultoria B. Dutra (2017) com adaptações da autora  

Como foi descrito por Muniz (2017), no Relatório de Museologia do 

diagnóstico preliminar dos bens culturais identificados no território atingido em 

Mariana pelo rompimento da barragem de Fundão, desde a transferência para a 

sede municipal de Mariana, os moradores de Paracatu de Baixo destacam a 

importância em preservar suas práticas e festejos e manter os vínculos com a 

localidade atingida, mantendo as celebrações religiosas, festas tradicionais e 

sepultamentos. Embora os atingidos tenham garantido a realização dessas 

celebrações em Paracatu de Baixo, o sentimento de perda e luto da comunidade em 
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relação as festas realizadas antes da passagem do rejeito de mineração pela região 

são recorrentes em suas falas. (Figuras 19 e 20). 

As festas não são mais como antigamente, mas é muito importante voltar, 
porque é a nossa comunidade e queremos todo mundo unido. Antes, todos 
os anos, eu participava, ajudava a cozinhar. Quando estávamos indo na 
procissão, eu até comentei: “que saudade de quando tinha festa e a gente 
ficava até de tarde aqui. Depois, íamos para nossas casas, para, mais 
tarde, voltar. A gente ia para o bar do Carlinhos, da Tia Laura”. Hoje, 
acabou, temos que ir embora. (Relato da Sra. Maria da Cruz Gonçalves, 
antiga moradora de Paracatu de Baixo, disponível no jornal eletrônico A 
Sirene, edição de outubro de 2019)  

Figura 19 — Capela de Santo Antônio decorada para a tradicional Festa do Menino Jesus 

 

Fonte: Jornal A Sirene. Setembro de 2019  

Figura 20 — Festa de Santo Antônio em Paracatu de Baixo em 2019 

 

Fonte: Jornal a Sirene. Junho de 2020  
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Apesar de terem sido indicadas manifestações religiosas católicas verifica-se 

a presença de outras religiões no território de Paracatu de Baixo. 

As práticas esportivas na comunidade faziam parte dos festejos de Paracatu 

de Baixo. Segundo Dutra (2017) as decisões dos campeonatos de futebol coincidiam 

com as datas do encerramento das festividades santeiras, promovendo a prática 

esportiva e a integração com as festas religiosas. Os times do subdistrito levavam os 

moradores e visitantes para o campo, localizado (Figura 21) próximo a capela Santo 

Antônio, para torcida e confraternização. Ainda desterritorializados, os morados hoje 

praticam o esporte em uma quadra alugada pela mineradora Samarco em Mariana, 

no entanto, não existe a integração com a comunidade como antes. Os jogos 

acontecem de forma esporádica e não reúnem a mesma quantidade de pessoas 

como antes. (Figura 22) 

Figura 21 — Local onde era o campo de futebol de Paracatu de Baixo 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora  
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Figura 22 — Moradores observam partida do time de Paracatu de Baixo 

 

Fonte: Publicação eletrônica do Jornal A Sirene, outubro de 2017  

Segundo Ferreira (2017) a conformação do núcleo urbano (Figura 23) de 

Paracatu de Baixo é composta por casas organizadas em terrenos situados no 

entorno da Capela Santo Antônio, sendo o maior adensamento à direita do templo, 

ao pé da serra. O arruamento (Figura 24) é ordenado pela Praça Santo Antônio, 

localizada em frente à igreja e de formato tendendo ao retângulo. Dos vértices desse 

retângulo partem a Rua Gualaxo (saída para o subdistrito Pedras), Rua Furquim 

(Saída para o distrito Furquim) e Rua São Caetano, que segue para o distrito 

Monsenhor Horta. Na encosta ao sul do núcleo está localizado o cemitério, onde 

ainda são realizados sepultamentos, o e que não foi atingido pelo rejeito de minério. 

As vias públicas eram asfaltadas e o piso da Praça Santo Antônio era de pedra. 
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Figura 23 — Mapa de usos da comunidade Paracatu de Baixo 

 

Fonte: Diagnostico Preliminar Pólen Consultoria, 2017  
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Figura 24 — Nomenclatura das vias públicas do subdistrito Paracatu de Baixo 

 

Fonte: Base Google Maps com modificações da autora  

No núcleo urbano de Paracatu de Baixo, predominavam edificações com 

apenas um pavimento acima do nível da rua, sendo que o prédio da Escola 

Municipal, a Capela Santo Antônio e a cobertura do ginásio apresentavam pé direito 

duplo. O núcleo era pouco adensado. Os lotes, em maioria, possuem profundidade 

maior que a testada. As edificações ficavam implantadas no centro do terreno, e não 

era raro observar mais de uma edificação residencial no mesmo lote, geralmente 

pertencente ao mesmo núcleo familiar. O tamanho dos quintais é relevante, nessa 

parte do lote estão as hortas e pomares onde são plantados alimentos para o 
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autoconsumo, e a troca entre vizinhos e estão locadas as edificações, denominadas 

benfeitorias, que auxiliam na criação de animais. A porção frontal de parte dos lotes 

era adornada com flores de diferentes espécies. Para o fechamento dos lotes eram 

utilizados, na maioria das vezes, cercas de bambu ou arame farpado com estacas 

de madeira. (Ferreira,2017)  

De acordo com a análise realizada por Ferreira (2019) a tipologia mais 

comum das casas é a planta quadrada ou retangular, telhado com telhas cerâmicas 

com quatro águas, portas e janelas vedadas com folhas de madeira. Foram 

destacadas as varandas frontais, que faziam a transição para os jardins e hortas e 

os espaços internos. O sistema construtivo comumente utilizado era a alvenaria de 

tijolinho, tijolo furado ou blocos de concreto. As casas datadas do século XVIII foram 

integralmente substituídas ao longo do século XX. Existiam casas de sapé 

construídas no século 20, locadas entre a Capela Santo Antônio e o campo de 

futebol, essas foram demolidas na década de noventa.  

Figura 25 — Visão Geral de Paracatu de Baixo 

 

Fonte: Diagnostico Preliminar Pólen Consultoria, 2017  
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Figura 26 — Casa localizada na Praça Santo Antônio 

 

Fonte: Diagnostico Preliminar Pólen Consultoria, 2017  

 

Figura 27 — Casa localizada na Praça Santo Antônio 

 

Fonte: Diagnostico Preliminar Pólen Consultoria, 2017  
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Figura 28 — Quintal de residência 

 

Fonte: Diagnostico Preliminar Pólen Consultoria, 2017  

Figura 29 — Quadra Poliesportiva 

 

Fonte: Diagnostico Preliminar Pólen Consultoria, 2017  
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Importante ressaltar que o rejeito de minério não alcançou uma parte da Rua 

Furquim, que possui a cota mais elevada, por isso ainda é possível observar 

algumas características das residências que não foram tomadas pela lama de 

rejeito. Dessa forma, ainda existem pessoas que moram na comunidade. Outros 

núcleos familiares que ainda continuam no território são os sitiantes. Essas famílias 

possuem sítios nas proximidades do antigo núcleo urbano e continuam a frequentar 

a comunidade.   

No próximo subcapitulo serão abordados os desdobramentos da passagem 

do rejeito de minério pelo subdistrito de Paracatu de Baixo, as consequências nas 

ecologias ambientais, sociais e psíquicas de sua população. 

3.2 PARACATU DE BAIXO DEPOIS DO ROMPIMENTO  

O subdistrito Paracatu de Baixo foi completamente descaracterizado com a 

passagem da lama de rejeito. (Figura 30). Nas imagens de satélite, é possível 

visualizar que somente uma via pública, de cota mais alta que as demais, não foi 

atingida pela lama. A maioria das residências foi danificada, por isso, muitos 

atingidos tiveram um deslocamento forçado para a sede de Mariana e distritos 

próximos a região.  
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Figura 30 — Paracatu de Baixo antes do rompimento da Barragem de Fundão e Paracatu de Baixo 

logo após o rompimento da Barragem de Fundão 

 

Fonte: Imagem de satélite do Google Earth, 2020  

Sabemos que os saberes e modos de vida estão associados aos 

conhecimentos perpetuados na vida das comunidades. Sabemos também que esses 

são constituídos por uma multiplicidade de subjetividades e singularidades que se 

sobrepõem. Nas comunidades marianenses que foram atingidas pela barragem de 
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rejeito foi observado que os saberes e modos de vida são relacionados ao contexto 

rural, dessa forma, existe o diálogo com a base cultural advinda do catolicismo e da 

história de organização das próprias comunidades, sendo o passado ligado a 

mineração e a utilização do solo para agricultura e pecuária. Esses aspectos são 

comuns no território de Mariana e contribuíram para a disseminação de técnicas, 

hábitos e costumes. No distrito sede de Mariana, local que muitos atingidos moram 

até que o reassentamento das comunidades atingidas seja finalizado, muitos dos 

costumes tradicionais no meio rural não são possíveis de serem reproduzidos da 

maneira que acontecia nos distritos de origem antes do rompimento. 

De acordo com Dutra (2017), com o deslocamento forçado ou involuntário da 

população de Paracatu de Baixo para a sede de Mariana, novos espaços foram 

construídos na cidade em razão da presença dos moradores atingidos. O Centro de 

Convenções de Mariana (Figura 31) é o espaço onde os atingidos se reúnem para 

os debates e demais ações coletivas promovidas por diversas instituições, muitas 

pessoas se concentram nos bancos da parte exterior para conversar e passar 

tempo. Outro lugar que surgiu é a sede da Comissão dos Atingidos, lugar que tem o 

sentido de luta pela garantia dos direitos dos moradores atingidos pela barragem de 

Fundão. Esse espaço abriga atividades administrativas do grupo e reuniões dos 

atingidos. Importante destacar a criação da Feira Noturna22 (Figura 32), evento 

realizado na praça dos ferroviários, todas as quintas-feiras no período vespertino e 

noturno. A criação da “feirinha dos atingidos” partiu da própria comunidade afetada, 

dos próprios atingidos, com apoio da Arquidiocese de Mariana, do Ministério Público 

e da Prefeitura Municipal, no intuito de propiciar a venda de produtos por pessoas 

que tiveram sua renda afetada após o desastre. Para os atingidos a feira é também 

uma forma de rever os amigos e reviver as memorias de Paracatu, a partir dos 

encontros, dos sabores e da música. Mais do que isso, a Feira Noturna significa uma 

fonte de renda para a manutenção de diversas famílias. (Jornal A Sirene, agosto de 

2020) 

                                            
22Foi destacado na edição de agosto de 2020 que a Feira Noturna foi afetada pela pandemia do novo 
coronavírus. Sem a feira, muitas famílias foram prejudicadas financeiramente e lutam pela 
sobrevivência. (Jornal A Sirene, edição de agosto de 2020) 
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Figura 31 — Reunião dos atingidos pela Barragem do Fundão no Centro de Convenções 

 

Fonte: Jornal A Sirene, edição de junho de 2018  

 

Figura 32 — Inauguração da Feira Noturna em 2017 

 

Fonte: Jornal A Sirene, edição de agosto de 2020  
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Modos de vida, formas de alimentação, manifestações religiosas, disputas 

esportivas bem como locais de encontro e confraternização, todos esses aspectos 

da vida dos atingidos sofreram alguma alteração após 05 de novembro de 2015. Nos 

próximos subcapítulos serão destacados como os atingidos vivem e se manifestam 

culturalmente no meio urbano, na sede de Mariana.  

 

3.2.1 Modos de vida e alimentação 

Segundo Savoldi (2010) a exploração agrícola familiar pressupõe uma forma 

de produção onde a propriedade e o trabalho estão intimamente ligados à família. O 

caráter familiar de produção não pode ser reduzido à utilização do trabalho familiar. 

Na família camponesa, a lógica da atividade agrícola não é dada em termos de 

prioridade pela alta produtividade e de rentabilidade crescente, mas pelo esforço de 

manter a família em determinadas condições culturais e sociais. No subdistrito de 

Paracatu de Baixo a agricultura familiar era a prática mais comum entre os núcleos 

familiares. Outra prática frequente, além de cultivar o próprio alimento com o auxílio 

de membros da família, era a troca, entre vizinhos e familiares, de alimentos 

cultivados nos quintais de cada residência. Importante ressaltar que as os alimentos 

eram cultivados de forma artesanal, com adubação orgânica e livre de substância 

tóxicas, dessa forma, a alimentação dos moradores era rica e diversa. 

Plantava todo mundo junto, tinha horta. Cada um tinha sua horta aqui (...) a 
gente compartilhava, assim, se precisasse de uma verdura lá em casa eu 
pegava na em outra (horta de familiares). (Elias Oliveira, outubro 2020) 
(Figura 33) 
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Figura 33 — Local onde ficava o quintal e as casas dos familiares do atingido Elias Oliveira 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora,2020  

Foi destacado por Dutra (2017) que o hábito de cultivar a terra, foi 

intensamente prejudicado pelo rompimento da barragem de Fundão. As práticas 

alimentares foram atingidas diante da dificuldade de cultivo dos próprios alimentos. 

Os moradores de Paracatu de Baixo, enquanto moradores na sede municipal de 

Mariana, precisam comprar o que antes era de fácil acesso nos quintais. A dinâmica 

do meio urbano não favorece os modos de alimentação dos atingidos pois as casas 

são menores e em alguns casos não existe espaço destinado a quintal. Na edição 

de novembro de 2016 do Jornal A Sirene, foi destacado pelo atingido Manoel Barros 

a discrepância entre as áreas dos lotes em Paracatu de Baixo antes do rompimento 

e os lotes das casas alugadas pelas mineradoras responsáveis pelo crime. 

Acho que o quintal onde a gente brincou é maior do que a cidade. A gente 
só descobre isso depois de grande. A gente descobre que o tamanho das 
coisas há de ser medido pela intimidade que temos com as coisas” (Manoel 
Barros ao Jornal A Sirene, novembro de 2016) 

Na edição de maio de 2017 do jornal A Sirene, as atingidas Kátia e Carla, 

ambas moradoras de Paracatu de Baixo, destacaram alguns pratos típicos que 

comiam no subdistrito e em festas típicas do local. 
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Tutu com macarrão me faz lembrar das festas de Paracatu. O que mais 
mudou na nossa alimentação aqui foram as frutas e as verduras. Tipo, 
laranja comprada não é a mesma que a gente apanha no pé (Kátia, 
moradora de Paracatu de Baixo, Jornal A Sirene, maio de 2017)  
 

Indaga-se, como são realizados os espaços de troca e cultivo de alimentos no 

distrito sede de Mariana? Ainda na edição de maio de 2017 do jornal A Sirene, na 

série “Recriando Espaços” (Figura 34), é apresentada a feira situada no 

estacionamento do Centro de Convenções de Mariana, que tem a periodicidade 

semanal, onde alguns atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão compram 

suprimentos alimentícios. A relação com a terra, local onde plantavam e retiravam 

parte da renda familiar, foi deslocada para breves momentos de conversas e 

compras de verduras e legumes na feira. 

Figura 34 — Feira no estacionamento do Centro de Convenções em Mariana 

 

Fonte: Jornal A Sirene, edição de maio de 2017.  

Já a atingida Angélica Peixoto destacou em sua fala ao jornal A Sirene o “lá 

fora” e a dificuldade de cultivar alimentos na cidade em espaços reduzidos.   

Cada casa, por menor que fosse seu espaço, tinha flores, uma horta, uma 
arvore, um pezinho de fruta ou apenas um limoeiro. O “lá fora” faz muita 
falta! Para amenizar a ausência da natureza, aprendemos a fazer horta 
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vertical em recipiente descartável. Não me saí muito bem. Plantei uma 
mudinha de alface. Coitada. Morreu. (Jornal A Sirene, novembro de 2016)  
 

O deslocamento forçado da maioria dos atingidos de Paracatu de Baixo para 

a sede de Mariana modificou também o hábito de criar animais de pequeno, médio e 

grande porte. Hoje, no meio urbano, a atividade agropecuária fica prejudicada ou na 

maioria das vezes inviabilizada.  

3.2.2 Disputas esportivas e o coral 

Os jogos de futebol no subdistrito Paracatu de Baixo eram considerados datas 

festivas, esses momentos eram importantes para a celebração e confraternização 

entre os moradores da comunidade. As partidas propiciavam o trânsito de pessoas 

no território, acompanhando os times, realizando trocas culturais e reproduzindo o 

modo de vida do local (Dutra, 2017).   

 Como apresentado no jornal A Sirene, na edição de outubro de 2016, 

Paracatu de Baixo possuía duas equipes de futebol; Paracatu e GAZA. As famílias 

de reuniam para assistir os jogos, nas torcidas era possível encontrar pessoas de 

diversas faixas etárias.  

Tínhamos que fazer os trabalhos de casa cedo para ir pro campo, pois a 
torcida era fundamental e muito fiel. O time do “Paracatu” tenta se reerguer, 
mas é difícil. Parte do acervo – medalhas, troféus, uniformes e outros 
equipamentos- foram perdidos na lama. Histórias de grandes conquistas 
estavam no bar do Carlinhos. (Relato de Luzia Queiroz ao Jornal A Sirene, 
outubro de 2016) 

Após a passagem da lama, o time “Paracatu” ficou sem o campo, uniforme, 

torcida e poucos troféus foram resgatados em meio ao rejeito (Figura 35). O time 

tem autorização para treinar no Marianense F.C, na sede de Mariana, mas como 

alguns jogares só chegam do trabalho por volta das 18 horas e o lugar não possui 

iluminação adequada, o treino fica impossibilitado de acontecer. (Jornal A Sirene, 

outubro de 2017). Foi denunciado no Jornal A Sirene, edição de outubro de 2017, 

que até o momento a Fundação Renova/Samarco não atendeu à solicitação dos 

atingidos de reposição dos uniformes para os jogadores, o traje utilizado durante os 

jogos é emprestado de outro time. Outra denúncia ao descaso da Fundação Renova 

em proporcionar aos atingidos eventos como os que aconteciam na comunidade 

atingida, foi a não disponibilização de transporte para levar a torcida ao campo onde 
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acontecem os jogos. Importante ressaltar que antes da passagem do rejeito de 

minério, alguns moradores conseguiam assistir as partidas das janelas de casa.  

Figura 35 — Medalhas que foram recuperadas do rejeito de barragem 

 

Fonte: Jornal A Sirene, edição de outubro de 2017.  

De acordo com Dutra (2017) em Paracatu de Baixo existia o Coral Canta 

Comigo e o Grupo de Jovens União. Esses grupos se relacionam com a religião 

católica, pois atuavam nas missas e em atividades da Capela Santo Antônio, 

continuando as reuniões na sede de Mariana.  

3.2.3 Festividades na comunidade   

Em Paracatu de Baixo, as principais celebrações festivas aconteciam na 

Capela Santo Antônio e na praça em frente a capela. Após o deslocamento forçado, 

e consequentemente, o afastamento do local onde aconteciam os festejos, algumas 

comemorações sofreram adaptações na forma que acontecem hoje. De acordo com 

o jornal A Sirene, edição de junho de 2016, a festa do Menino Jesus (Figura 36) e a 

Folia dos Reis23 Figura 37) são uma das principais manifestações culturais de 

                                            
23Folias presentes no território relacionam-se a devoção ao Menino Jesus e ligam-se aos festejos 
celebrados em sua honra. Os festejos são realizados no mês de junho, envolvendo novena, missa, 
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Paracatu de Baixo. Antes do rompimento da barragem de Fundão, a festa acontecia 

em dezembro, mesma época que outras localidades, por ser uma data próxima ao 

nascimento de Cristo. No entanto, em Paracatu a data foi alterada para setembro, a 

fim de evitar o período chuvoso. José do Patrocínio, Seu Zezinho, era o anfitrião da 

comemoração, a festa acontecia no terreiro da sua casa. Para arrecadar dinheiro 

para a festa do Menino Jesus, Seu Zezinho e seu grupo da folia saíam com a Folia 

passando por Monsenhor Horta, Campinas, Ponte do Gama, Furquim e redondezas. 

A vontade de Seu Zezinho é realizar a Festa onde ela sempre aconteceu, 
no terreiro de sua casa, em Paracatu. Seu desejo é mantê-la grandiosa. 
Quer ver o povo celebrar, com fartura, na data escolhida. (...) Quer de volta 
a casa, a Capela e seguir, mantendo a tradição que defende com garra há 
46 anos. (Jornal A Sirene, edição de junho de 2016) 

Até a publicação da reportagem do jornal A Sirene, o grupo da Folia dos Reis 

se apresentava em outros eventos, como o Festival da Vida, em Mariana. 

Figura 36 — Festa do Menino Jesus em Paracatu de Baixo, com a presença da Folia de Reis, na 

Capela de Santo Antônio, antes do rompimento 

 

Fonte: Diagnostico Preliminar Pólen Consultoria, B. Dutra 2017 (As imagens pertencem ao acervo 

pessoal do Seu Zezinho), 2005  

                                                                                                                                        
circulação de foliões para recolhimento de esmolas, partilha de alimentação entre os participantes, 
presença de grupos de folias de outras localidades, entre outros aspectos. A folia de Paracatu de 
Baixo data de 1961. (Relatório Antropologia Pólen. Dutra, 2017) 
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Figura 37 — Folia dos Reis de Paracatu de Baixo em Mariana 

 

Fonte: Diagnostico Preliminar Pólen Consultoria, B. Dutra 2017 (As imagens pertencem ao acervo 

pessoal do Seu Zezinho), s/d  

A festa do Menino Jesus (Figura 38) acontece em setembro e ocorre no 

território de Paracatu de Baixo. A festividade acontece na igreja tradicional da 

comunidade, e após a celebração os fies seguem em procissão carregando imagens 

santas pelas ruas atingidas. 

Ao continuarem acontecendo nos territórios atingidos, os encontros 
reforçam não só a manutenção da tradição religiosa, como também 
simbolizam pertencimento. (Jornal A Sirene, edição de outubro de 2019) 
As festas não são mais como antigamente, mas é muito importante voltar, 
porque é a nossa comunidade e queremos todo mundo unido. Antes, todos 
os anos, eu participava, ajudava a cozinhar. Quando estávamos indo na 
procissão, eu até comentei: “que saudade de quando tinha festa e a gente 
ficava até de tarde aqui. Depois, íamos para nossas casas, para, mais 
tarde, voltar. A gente ia para o bar do Carlinhos, da Tia Laura”. Hoje, 
acabou, temos que ir embora. (Atingida Maria Gonçalves para jornal A 
Sirene, edição de outubro de 2019)  
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Figura 38 — Seu Zezinho segura o estandarte da Festa do Menino Jesus em frente a Capela de 

Santo Antônio 

 

Fonte: Jornal A Sirene, edição de junho de 2016  

A festa de Santo Antônio (Figura 39), padroeiro da comunidade, ocorreu, no 

ano de 2017, com adaptações na localidade atingida, tendo o apoio organizacional 

da Fundação Renova, o que causou certos constrangimentos junto aos moradores, 

principalmente pelo assistencialismo da empresa na promoção do festejo e 

interferências em sua dinâmica estrutural. (Dutra, 2017). 
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Figura 39 — Festa de Santo Antônio na Capela Santo Antônio após a passagem do rejeito na 

comunidade 

 

Fonte: Jornal A Sirene, edição de julho de 2020  

Na edição de julho de 2018 do jornal A Sirene foi destacada a importância da 

comemoração da festa de Santo Antônio para os moradores atingidos. A 

comemoração é símbolo de um grande momento de expressão da fé e comunhão 

entre os moradores.  

A festa do nosso padroeiro Santo Antônio traz, pra nós da comunidade de 
Paracatu, um significado muito bonito, comemoramos sempre com muita 
animação, com quadrilha, canjica, pipoca, quentão… É uma festa de muita 
animação. (Relato da atingida M.G ao jornal A Sirene, edição de julho de 
2020)  
Antes, para organizar a celebração do nosso padroeiro, tínhamos os 
“festeiros”, que eram as pessoas responsáveis. E a festa era muito 
animada. Mas, depois dessa tragédia, todo mundo foi desanimando, porque 
ficou pra cá [em Mariana], separado. Só que eu percebi que isso não 
poderia acontecer, que as festas não podiam acabar, porque, se a gente 
deixar se perder, não vamos ter isso em Lucila. Então, conversei com o 
Padre Alex e depois com o Padre Reginaldo pra gente fazer a festa. E deu 
certo. No sábado, levantamos o mastro com a Folia de Reis. No domingo, 
fizemos a missa. Isso foi para lembrar um pouco de tudo o que já aconteceu 
naquele lugar. Agora, vamos começar a planejar a festa do Menino Jesus. 
Assim, a gente resgata as nossas tradições. (Relato da atingida M.G ao 
jornal A Sirene, edição de julho de 2018) 

3.2.4 Locais de encontro  

O significado de lugar, de acordo com o dicionário de Patrimônio Cultural do 

IPHAN, se baseia no fato de que; 

A dimensão histórica e identitária dos espaços naturais e sociais são os 
principais elementos de atribuição de valor (...) A espacialização opera 
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como uma unidade que agrega os referencias tangíveis e intangíveis; e 
estes existem de determinado modo porque se realizam naquele espaço. 
(Dicionário de Patrimônio Cultural do IPHAN, s.d) 

Dessa forma, igrejas, praças, espaços públicos, rios, vias públicas, 

edificações, árvores, cachoeiras, entre outros, se constituem lugares para as 

comunidades atingidas pelo valor atribuído antes e após o desastre. Antes do 

rompimento da barragem de Fundão, os moradores atingidos conviviam com uma 

série de bens naturais e materiais que foram imbuídos de significados culturais 

diante das práticas que abrigaram historicamente. (Dutra, 2017). 

 No mapa “Cartografia comunitária de Paracatu de Baixo: Múltiplos danos do 

rompimento da barragem de Fundão, Mariana (MG) ” realizado em uma oficina 

promovida pelo Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia (PNCSA) e do Grupo 

de Estudos e Temáticas Ambientas (Gesta-UFMG) juntamente com as atingidos pelo 

rompimento da barragem de Fundão em Mariana, é possível entender, a partir do 

desenho realizados pelos moradores atingidos, que os pontos de encontro e 

confraternização do subdistrito não se limitavam a Capela Santo Antônio e ao 

Campo de Futebol. Foram enfatizados pelos moradores atingidos os seguintes 

locais; bancos, sombras de árvores, ponto de ônibus, bares e cachoeiras. Um ponto 

que é muito importante de ser destacado é o Bar da Dona Laura e do Carlinhos. 

Esse comercio (Figura 40), localizado na via pública em frente à praça Santo 

Antônio era um dos locais mais movimentados na comunidade. Aos finais de 

semana e feriados era grande a concentração de pessoas no interior do bar e nos 

bancos na área externa. O item mais famoso que era comercializado no local era o 

pastel da Dona Laura. Após o rompimento da barragem, a Dona Laura precisou se 

mudar para o distrito de Padre Viegas, em Mariana, com o filho e a neta. (Jornal A 

Sirene, abril de 2018)  
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Figura 40 — Bar do Carlinhos localizado na Praça Santo Antônio 

 

Fonte: Diagnostico Preliminar Pólen Consultoria, 2017  

Essa receita aí é da minha cabeça mesmo, ninguém me ensinou. Quando 
casei, meu marido tinha o comércio, né, aí comecei a fazer os pastéis, há 
50 anos. Passava muita gente lá. A pé; viajantes, povo de Paracatu. Bem 
depois, de ônibus. Faziam encomendar e o meu pastel andava por todo 
lado. (...). Muita coisa ficou lá debaixo da lama, né, minhas louças, 
presentes de casamento, o que ficou, ficou, o que sobrou fomos nós. 
(Relato da Dona Laura ao Jornal A Sirene, edição de abril de 2018) 

A perda dos espaços de lazer nas comunidades atingidas ocasionou a 

privação das diversas formas de diversão dos seus moradores. Os lugares de 

descanso, de folia, de brincadeiras estão na memória e nas fotos de quem viveu 

esses momentos. (Jornal A Sirene, edição de abril de 2018). Em alguns 

depoimentos, os moradores atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão 

relatam como eram as suas vidas em comunidade e como a mudança para o distrito 

sede de Mariana dificulta a manutenção de certos hábitos, incluindo as brincadeiras 

das crianças, que morando em Mariana, tem um espaço limitado para recreação. 

Lazer, pra mim, era sinônimo de liberdade. Me sentia livre vendo um jogo no 
campo de futebol ou mesmo um jogo de futsal na quadra. Era sair com as 
minhas amigas e perder a noção da hora. Era sair sozinha e minha mãe 
ficar despreocupada, porque ela sabia como era o lugar onde a gente 
morava. Era ir à cachoeira mesmo tendo medo, mas sabendo que as 
pessoas que estavam lá jamais deixariam algo me acontecer. Era ir pra 
casa das minhas amigas a hora que eu quisesse, sem me preocupar se 
tenho que pegar ônibus ou se dá pra ir a pé, pois a distância era a menor 
possível. Era sentar na rua da minha casa e ficar horas conversando, até 
com as pessoas mais velhas, que contavam histórias antigas pra nós, que 
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éramos mais novos. Era acender uma fogueira no caminho, em época de 
frio, e ficar com a turma da rua lá até tarde conversando. Hoje, saio com as 
minhas amigas raramente, conversamos mais por telefone. Não participo 
dos programas da Renova, mas acho importante para tentar juntar a galera. 
Sei que é difícil. (Relato da atingida Cátia Silva para o Jornal A Sirene, 
edição abril de 2018)  
Hoje em dia, eu não brinco de nada. Cresci e ficou tudo chato. Sinto falta de 
brincar de pique-corrente. Não brinco mais, porque não tem espaço, não 
tem pessoas para brincar. Gostaria de voltar no tempo para refazer essas 
brincadeiras. Mas eu acho que não é possível, porque a gente já perdeu o 
contato. Eu vou ensinar as brincadeiras que eu brincava para os meus 
filhos, para saberem como foi a minha infância, cultura… (Relato do atingido 
Weuller Cota para o jornal A Sirene, edição outubro de 2019)  
 

As datas festivas do final de ano, natal e ano novo, são muito importantes 

para a maioria das famílias. É uma época de confraternização e comemoração entre 

familiares e amigos. Para os moradores atingidos, agora desterritorializados, essa 

data é comemorada de forma diferente enquanto não são reassentados.  

O Natal era uma data em que filhos, pais, amigos e família em geral ficavam 
eufóricos com os preparativos. Quando todos chegavam em Paracatu de 
Baixo, ficava pequeno. Antes, o ritual do nosso Natal era passar de casa em 
casa; hoje, não mais. As famílias moram longe umas das outras e quase 
não se veem. Além das casas serem pequenas, se quisermos fazer as 
felicitações, temos que dividir o tempo, porque as casas são distantes e, às 
vezes, se dá um desencontro, vem a frustração. (...). Também tinha a folia, 
que não chega mais nas residências com música. (Relato da atingida Luzia 
Queiroz para o jornal A Sirene, edição dezembro de 2017)  
Lá em Paracatu, o nosso Ano Novo era no buteco do meu pai, o João 
Banana. A gente fazia um forró. Descia todo mundo. Da rua de cima, rua 
Monsenhor Horta, praça São Caetano, da praça Santo Antônio, do Gualaxo 
e Furquim. Quando dava meia-noite e soltava os fogos de artifícios, todo 
mundo se abraçava rezando Ave-Maria, Pai Nosso e agradecendo pelo ano 
que acabou, pedindo bênçãos para o próximo ano e para os doentes da 
comunidade. Depois, nós continuávamos a nossa festa, na maior alegria, e 
terminava umas três horas da manhã. No dia seguinte, passávamos na 
casa dos vizinhos. (Relato do atingido Antônio Silva para o jornal A Sirene, 
edição janeiro de 2019)  

  

Entende-se que além da não identificação com o lugar que moram 

provisoriamente enquanto o reassentamento das comunidades atingidas não é 

finalizado, os moradores atingidos enfrentam a distância (Figura 41) de parentes e 

amigos, dessa forma o contato, que antes era frequente, enfraquece. Na figura 41 os 

pontos vermelhos são os locais em que foram alugadas residências para os 

atingidos em Mariana/MG. Percebe-se a distância que os moradores enfrentam de 

amigos e parentes.   
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Figura 41 — Localização das casas alugadas na cidade de Mariana 

 

Fonte: Jornal A Sirene, edição número zero,2015, apud Zucarelli, pág. 201  

3.2.5 Atingidos que ainda moram em Paracatu de Baixo 

Embora a maioria dos atingidos tenham sido forçados a se mudar de 

Paracatu de Baixo após a passagem do rejeito, algumas pessoas ainda moram na 

localidade. Essa situação ocorre, pois, o rejeito não alcançou completamente as 

cotas da uma via pública da comunidade, a Rua Furquim (Figura 42). Desse modo, e 

ainda que existam muitas dificuldades, ainda é possível habitar em casas que não 

foram completamente destruídas após o rompimento da barragem de Fundão. No 

jornal A Sirene, edição julho de 2017, os motivos destacados pelos atingidos para 

ainda morarem na comunidade são; cuidado com os animais, a vontade de ficar no 

local que nasceu e viveu durante parte da vida, a tranquilidade do local, não 

identificação com o distrito sede de Mariana e receio de deixar a residência em 

Paracatu de Baixo vazia. De acordo com o atingido Elias Oliveira, são oito 

moradores que ainda permanecem na comunidade. 
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Figura 42 — Rua Furquim e parte da Rua Gualaxo - locais que a lama de rejeito não alcançou - 

destacadas em vermelhos 

 

Fonte: Imagem de satélite do Google Earth, 2020 com adaptações da autora  

Durante o desenvolvimento desse trabalho final de graduação foram 

realizadas conversas com o atingido Elias Oliveira (Figura 43). Ele é uma das 

pessoas que continua morando na comunidade. Hoje sua moradia é no alto da Rua 

Furquim, na casa de sua irmã Maria – visto que ela se mudou para Mariana -. O 

atingido relatou que cultiva uma horta (Figura 44) no quintal da residência e possui 

algumas árvores frutíferas (Figura 45) –bananeiras- e plantações de culturas anuais, 

– como a mandioca-. As compras dos demais mantimentos são realizadas em 

comércios do distrito vizinho, Águas Claras. 
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Figura 43 — Atingido e a vista panorâmica do subdistrito 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora, 2020  

Figura 44 — Horta cultivada pelo atingido Elias Oliveira 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora,2020  
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Figura 45 — Quintal da residência do atingido Elias Oliveira 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora,2020  

O ponto de encontro da comunidade atualmente é na residência da Sra. 

Benigna, uma das moradoras do subdistrito. Também são comuns visitas na 

comunidade Águas Claras para confraternização e recreação. Importante destacar 

que alguns moradores da Rua Furquim frequentam a comunidade aos finais de 

semana. 

3.2.6 O auxílio emergencial e a relação com a Fundação Renova 

Os auxílios emergenciais que seriam pagos aos atingidos foram negociados 

em novembro de 2015 em reuniões extrajudiciais entre o MPMG, Comissão de 

Atingidos e a mineradora Samarco. Entre os emergenciais estavam; o custeio das 

casas alugadas em Mariana, auxílio financeiro relativo a um salário mínimo e mais 

20% por dependente e fornecimento de uma cesta básica. Os representantes da 

mineradora responsável pelo rompimento se recusaram a assinar o Termo de 

Compromisso Preliminar, que tinha o intuito de garantir ressarcimentos e o 
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reassentamento das comunidades. (Zucarelli, 2016 apud Lima 2018). O dinheiro 

referente ao auxilio emergencial é repassado aos atingidos através de um cartão, no 

entanto, de acordo com o jornal A Sirene, edição maio de 2017, são relatadas 

dificuldades em encontrar estabelecimentos na sede de Mariana que operam com a 

bandeira “Elo”. Além disso, os cartões são entregues com o símbolo da Fundação 

Renova, que reforça a discriminação que os atingidos sofrem em relação a alguns 

moradores de Mariana.   

A comunicação da Fundação Renova com os atingidos é dificultada devido ao 

vocabulário técnico que a empresa utiliza. São utilizadas palavras em outras línguas 

e imagens de difícil compreensão. Isso implica em um maior desgaste dos atingidos 

e que esses aprovem propostas mesmo sem conhecê-las de fato. No jornal A 

Sirene, edição agosto de 2018, é exposto o anseio dos atingidos de ver as questões 

sendo tratadas em uma linguagem que todos tenham condições de entender. 

(Figura 46) 

Figura 46 — Desde 2015 Luzia Queiroz anota tudo o que é discutido com a Fundação 

Renova/Samarco e marca as palavras que precisam ser melhor explicadas 

 

Fonte: Jornal A Sirene, edição agosto de 2018  

Esse capítulo abordou como era o subdistrito Paracatu de Baixo em diversos 

aspectos e como os atingidos lidam hoje com a desterritorialização e os impactos do 

rompimento da barragem de Fundão em suas vidas. No próximo capitulo, serão 

abordados aspectos do reassentamento de Paracatu de Baixo, que está em fase de 

construção no terreno conhecido como Lucila.  
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4 O REASSENTAMENTO INVOLUNTÁRIO DOS ATINGIDOS DE PARACATU DE 

BAIXO  

A população atingida pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana 

teve seu território e modos de vida destruídos após a passagem do rejeito e nesse 

contexto se faz necessário o reassentamento involuntário. Como já foi apresentado 

no capítulo anterior, os atingidos, ainda desterritorializados, moram em casas 

alugadas pela Fundação Renova em Mariana ou em regiões próximas. A previsão 

de entrega dos reassentamentos já foi fixada em datas distintas. A princípio, os 

reassentamentos dos subdistritos Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo deveriam 

ser entregues em março de 2019, a segunda data fixada foi agosto de 2020, e por 

fim, a terceira data prevista para a entrega dos reassentamentos é em fevereiro de 

2021. Caso esse prazo não seja cumprido, a multa diária é fixada em R$ 1 milhão. 

Importante destacar que as empresas responsáveis pela reparação já conseguiram 

a prorrogação das datas em momentos passados. De acordo com a fala da 

assessora técnica da Cáritas/MG, a advogada Caromi Oseas ao jornal A Sirene, 

edição de abril de 2020, enquanto o recurso sobre o prazo de entrega dos 

reassentamentos não é julgado, a data final continua sendo fevereiro de 2021. A 

assessora destaca que as empresas Samarco, Vale e BHP Billinton acusam as 

famílias, a Assessoria Técnica e o Ministério Público pelo atraso das obras. Em 

contraposição, muitas famílias estão sem atendimento ou com o processo de 

reassentamento parado, porque a Fundação Renova alega que aguarda a juíza 

responsável pelo processo tomar decisões. 

Importante explicitar o significado de reassentamento involuntário e as 

modalidades de reparação do direito à moradia que foram homologadas no território 

de Mariana/MG. De acordo com o Dicionário Crítico da Mineração (Gomide et al, 

2018, p.193) o conceito de reassentamento involuntário é:  

Ação resultante tanto de grandes obras, empreendimentos e projetos de 
infraestrutura urbana e rural como de desastres sociotecnológicos e 
ambientais. Implica na realocação forçada de grupos de pessoas e 
populações de diferentes perfis, [modos de vida] e formas de composição 
familiar dos lugares onde residiam e estruturavam suas vidas para uma 
outra localidade. Pode vir a provocar a alteração nos contextos sociais, 
espaciais, ambientais, econômicos e culturais das comunidades.   
O reassentamento Involuntário pode ocorrer antes ou depois da 
implementação desses grandes empreendimentos, obras ou projetos. No 
primeiro caso, torna-se condição a ser avaliada e aprovada para suas 



76 

 

 

respectivas localizações, instalações e operações. Já no segundo caso, 
pode fazer parte dos conjuntos de impactos decorrentes de desastres 
vinculados ao mal funcionamento, negligência ou falha de estruturas e 
componentes. Em ambos, são necessárias a realização de [planos de 
reassentamento involuntário] que podem tanto partir de instituições e órgãos 
governamentais como de empresas. (Dicionário Crítico da Mineração, 2018)  

De acordo com o Manual Operacional do Banco Mundial (2001), no 

documento em que é tratado o Reassentamento Involuntário, quando não for 

possível evitar o reassentamento involuntário, é necessário que as pessoas 

atingidas sejam consultadas extensivamente e deverão ter oportunidades para 

participar do planejamento e implementação dos programas de reassentamento.    

 O rompimento da Barragem de Fundão afetou os modos de vida da 

população de Paracatu de Baixo. O direito à moradia adequada dos atingidos foi 

violado após o desastre, pois a passagem da lama de rejeitos destruiu as casas dos 

habitantes do subdistrito. Sendo assim, é compulsória a reparação do direito à 

moradia, pela Samarco/Vale/BHP, dos núcleos familiares atingidos. Em virtude 

dessa obrigação legal, nas audiências públicas que ocorreram em Mariana nos dias 

06/02/2018 e 27/03/2018, foram acordadas as diretrizes de reparação do direito à 

moradia dos atingidos. Foi dado aos moradores o direito de escolher – como 

indenização pela perda da moradia- o tipo de reparação que melhor lhes 

atendessem. (Godinho, 2019). As modalidades são:   

Reassentamento coletivo: Ato de reparação diante de uma remoção forçada 
de uma comunidade do seu local de origem para uma nova área. O 
reassentamento coletivo deve garantir a restituição do direito à moradia 
adequada, da retomada as atividades produtivas, volta dos modos de vida e 
do acesso igualitário para todos os bens coletivos de uma comunidade.   
Reassentamento familiar: Ato de reparação de uma remoção forçada de um 
núcleo familiar do seu local de origem para uma nova área. O 
reassentamento familiar deve garantir a restituição do direito à moradia 
adequada, da retomada as atividades produtivas, volta dos modos de vida e 
do acesso igualitário para todos os bens coletivos do núcleo familiar 
removido.   
Reconstrução: Ato de reparação diante de um imóvel atingido. A 
reconstrução visa a reparação da moradia na área de origem de forma a 
restabelecer as condições de uso para fins de habitação, atividades 
produtivas e modos de vida. A premissa dessa modalidade de reparação é 
o acesso ás informações sobre os riscos de permanência na área atingida, 
nos termos da legislação aplicável. (Godinho, apud Ata de Audiência 
Pública, 06/02/2018)  

Destaca-se também o direito dos atingidos por optar pela pecúnia, 

indenização em dinheiro, pela perda da moradia.   

A indenização pela perda da moradia não poderá ser ofertada pela 
Samarco, Vale e BHP Billinton, por meio da Fundação Renova, como forma 
de reparação (atendimento), mas as famílias poderão requerer essas opção 
de forma individualizada, desde que tenham acesso prévio aos projetos 
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urbanos e projetos dos imóveis no caso de reassentamento coletivo, e 
projetos dos imóveis no caso de reassentamento familiar e reconstrução, 
para que seja possível comparar qual opção atende melhor a família 
(Godinho, apud Ata de Audiência Pública, 06/02/2018)  

Além da reparação e indenização, os núcleos familiares têm direito a optar 

pela compensação, caso o novo terreno não possua características iguais ou 

superiores ao terreno de origem. Na coluna “Direito de entender” do Jornal A Sirene, 

edição de junho de 2019, escrita pelo Promotor de Justiça Guilherme de Sá 

Meneghin24, a compensação é colocada como forma de completar o direito dos 

atingidos até alcançar a restituição. As circunstancias que conferem o direito a 

compensação são as dimensões do terreno, as diferenças de declividade, a 

qualidade do solo, disponibilidade hídrica e as relações comunitárias. O promotor, na 

época da reportagem, colocou que a compensação não necessariamente precisa 

ser em dinheiro, pois existia a possibilidade de benfeitorias (construções e melhorias 

dentro dos imóveis restituídos) ou até mesmo de receber outros lotes. O Ministério 

Público Estadual, a Cáritas/MG e os atingidos de Mariana vêm trabalhando para 

assegurar compensações justas, visto que as empresas responsáveis pela 

reparação apresentam uma proposta deficiente25 que frustra os atingidos. 

Os fatos descritos no parágrafo anterior estavam em discussão em junho de 

2019. Desde então a pauta não avançou na justiça. No dia 26/08/2020 ocorreu uma 

audiência pública para definir como seriam realizadas as compensações. Estiveram 

presentes membros da assessoria técnica da Cáritas/MG, o Ministério Público, 

advogados que representam as mineradoras e membros das comissões dos 

atingidos. Novamente foram apresentadas as propostas de compensação 

elaboradas pelos atingidos e a Cáritas/MG. Importante ressaltar que as fórmulas 

apresentadas foram desenvolvidas pela equipe multidisciplinar que compõe a 

assessoria técnica, sempre levando em consideração a reparação justa dos 

atingidos. Os advogados da Fundação Renova insistiram que a compensação aos 

atingidos não podem ser feitas em terra ou em área de terreno. A juíza responsável 

pelo processo, Marcela Decat, entendeu novamente, que as compensações 

deveriam ser feitas somente em dinheiro. Ao final da audiência foi concedido mais 

                                            
24Guilherme de Sá Meneghin é o promotor de justiça que representa o Ministério Público no processo 
contra as mineradoras em Mariana/MG 
25A Fundação Renova oferece o valor de R$ 70,90 por metro quadrado de terreno perdido (Coluna 
Direito de Entender, Jornal A Sirene, edição junho de 2019) 
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prazo para que os representantes das empresas responsáveis pelo desastre 

analisem as propostas dos atingidos.  

No reassentamento familiar estamos lutando para que tenhamos uma 
conversão justa porque até agora só estamos levando prejuízo com as 
propostas das mineradoras. Nós atingidos de Paracatu e Bento Rodrigues, 
estamos há quase cinco anos a espera de uma solução para os nossos 
imóveis que tem inúmeros problemas nos reassentamentos coletivos. Entre 
eles, podemos citar o tamanho da área que não é o mesmo do de origem, 
em muitos dos casos não vai dar nem pra colocar tudo aquilo que tínhamos 
no terreno. Há imóveis em que faltam testadas. Assim, como existiam 
imóveis que tinham recursos hídricos (córregos, nascentes…). Outros não 
tinham, mas o rio era perto podia buscar quando quisesse. A água 
encanada era de graça, podia usar para cuidar dos animais e para irrigação 
das plantas. (Genival Pascoal, ao Jornal A Sirene, edição de agosto de 
2020) 

O Banco Mundial (2001) e as diretrizes homologadas nas audiências públicas 

dos dias 06/02/2018 e 27/03/2018 – com as presenças do Ministério Público, da 

Comissão de Atingidos, dos representantes das empresas Samarco/Vale/BHP e dos 

demais representantes do Estado de Minas Gerais- determinam que a participação 

dos atingidos é fundamental no processo de reassentamento. Dessa forma é 

importante entender o que é o processo de participação autêntica. Na escala de 

apresentação indicada seguir, os dois primeiros grupos correspondem a situações 

de não-participação, os três grupos intermediários representam graus de 

pseudoparticipação e os últimos três correspondem à participação autentica. (Figura 

46) (Godinho 2019 apud Souza 2016).  

1. Coerção: representa situações em que, frequentemente, nem aparências 
são salvas, como as remoções de favelas. Normalmente, situações de clara 
coerção serão encontradas em regimes de exceção (ditatoriais ou, mesmo, 
totalitários), nas quais a própria democracia representativa não existe ou 
deixou de existir.  
2. Manipulação: corresponde a situações nas quais a população envolvida é 
induzida a aceitar uma intervenção, mediante, por exemplo, o uso maciço 
da propaganda ou de outros mecanismos. [...] não tem a menor intenção de 
estabelecer um verdadeiro diálogo [...], e muito menos criar canais de 
participação; apenas busca restringir ao máximo o uso da forca bruta [...].   
3. Informação: neste caso, o Estado disponibiliza informações sobre as 
intervenções planejadas. Dependendo de fatores como cultura, política e 
grau de transparência do jogo político, as informações serão menos ou mais 
completas, menos ou mais “ideologizadas”.   
4. Consulta: [...] o processo de consulta pode ser, algumas vezes, bem  
organizado e ser útil para o balizamento da atividade planejadora. 
O problema é que não há qualquer garantia de que as opiniões da 
população serão, de fato, incorporadas.   
5. Cooptação: A população, por meio dos líderes selecionados e/ou dos 
canais “participativos” permanentes criados, é ouvida, mas, como no caso 
da consulta, a participação não é, a rigor, deliberativa. A diferença em 
relação à consulta é que, nesse caso, instâncias permanentes são criadas, 
não se limitando o Estado a promover pesquisas de opinião, audiência 
públicas ou similares.   
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6. Parceria: Estado e sociedade civil organizada colaboram, em um  
ambiente de diálogo e razoável transparência, para a implementação de 
uma política pública ou viabilização de uma intervenção.  
7. Delegação de poder: [...] o Estado abdica de toda uma gama de  
atribuições, antes vistas como prerrogativa exclusiva, em favor da  
sociedade civil. A parceria e a delegação de poder consistem em situações 
de co-gestão.   
8. Autogestão: [implementa-se] políticas e intervenções de modo  
autogestionário, sem a presença de uma instância de poder pairando acima 
da sociedade (SOUZA, 2016, p.203-205).  

Figura 47 — Da não participação 

 

Fonte: Godinho (2019) apud Souza (2016)  

De acordo com Souza (2016) as categorias 1 e 2 (não participação) 

representam a prepotência do “discurso competente”, que coagi a população 

envolvida por meio da intimidação ou a induz a aceitar uma determinada intervenção 

através de diferentes mecanismos. Já as categorias referentes a pseudoparticipação 

(3, 4 e 5), se diferem das primeiras mais na forma do que na essência, visto que há 

uma ilusão de participação mediante concessões limitadas, como informação, 

consulta e cooptação. Por fim, a participação autentica (6,7 e 8) consiste na gestão e 

planejamento realizados de maneira democrática e conjunta “sobre alicerces do 

emprego da racionalidade e do agir comunitário” (Godinho, 2019) 
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Nos próximos subcapítulos serão apresentados o processo de escolha do 

terreno para o reassentamento da comunidade de Paracatu de Baixo, os desenhos 

propostos para os equipamentos comunitários e as incompatibilidades do local com 

os modos de vida da comunidade. 

4.1 ESCOLHA DO TERRENO  

Em dezembro de 2015, cerca de um mês após o desastre/crime, o Ministério 

Público (MPMG) iniciou um processo na Justiça de Mariana com Ação Civil Pública, 

em face as empresas Samarco, Vale e BHP Billinton, gerando o processo n.º 

0400.015.004335-6 na 2ª Vara da Comarca de Mariana/MG, para garantir os direitos 

dos atingidos quanto as medidas emergenciais e à reparação integral. Por meio de 

audiências públicas, grupos de trabalho e assembleias são discutidas e votadas 

questões referentes ao reassentamento (Figura 48) (Godinho, 2019 apud 

MPMG,2016).   

Figura 48 — Audiência Pública em Mariana/MG: Atingidos, Estado/MP, Assessoria Técnica/Cáritas, 

Empresas e UFOP. MPMG e as ações de deliberação conjunta entre as partes no GT de moradia. 

 

Fonte: Marques,2019  
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De acordo com informações do site  da Fundação Renova26, a primeira ação 

da mineradora Samarco27  foi apresentar para os atingidos de Paracatu de Baixo, os 

Estudos e Diagnósticos relativos a três possíveis terrenos para o reassentamento do 

subdistrito. Nessa fase, de acordo com o site, foram definidos em assembleia com a 

comunidade os critérios (Figura 49) a classificação de acordo com o grau de 

importância para os moradores. 

Figura 49 — Critérios definidos pelos atingidos de Paracatu de Baixo para a área do reassentamento 

 

Fonte: Samarco, 2016 p.6  

Esse documento (Figura 50) apresentado pela Samarco aos atingidos de 

Paracatu de Baixo consiste em um copilado de informações sobre cada área pré-

qualificada para o reassentamento. Primeiro, foram apresentadas a localização das 

áreas e os limites de cada terreno. (Figura 51), depois as características do meio 

ambiente, qualidade do solo, disponibilidade de água, geologia, acessos existentes e 

novos acessos, relevo e por fim um resumo comparativo dos estudos de cada área.  

                                            
26https://www.fundacaorenova.org/reassentamentos/paracatu-de-baixo/ 
27No momento em que o documento em questão foi formulado a criação da Fundação não havia sido 
homologada 
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Figura 50 — Capa do Estudo Técnico sobre os terrenos para a reconstrução de Paracatu de Baixo 

 

Fonte: Samarco, 2016 p.1  
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Figura 51 — Localização das áreas pré-qualificadas para o reassentamento de Paracatu de Baixo 

 

Fonte: Samarco, 2016 p.7  

A partir desse documento apresentado, é necessário problematizar a forma 

que as informações são apresentadas aos atingidos. A utilização de linguagem de 

difícil compreensão para pessoas que não são da área, exclui parte dos atingidos do 

processo de tomada de decisões. Os representantes das mineradoras utilizam 

termos técnicos também nas audiências e assembleias, impedindo os moradores 

das comunidades atingidas de terem o entendimento do que está sendo definido. 

Entender as palavras e tentar, de alguma forma, dar um significado para 
elas foi e ainda é bem incômodo, porque isso cansa mais o processo. Até 
procurar saber o que significam as palavras que a Fundação 
Renova/Samarco usa, entender qual é a sua proposta, para depois ver se 
concorda ou não e, assim, construir uma proposta que achamos justa. Não 
há necessidade dessas palavras, é desrespeitoso com todos nós, atingidos. 
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Não vejo empenho da fundação/empresas em nos explicar o que essas 
palavras significam, ao contrário, eles só se dão ao trabalho de falar sobre 
isso quando alguém pergunta. Na maioria das vezes, cobramos que usem 
palavras mais acessíveis a todos, mas o que ela faz é explicar e continuar a 
usá-las. Elegibilidade, parâmetros, deliberar. Algumas eu já conhecia, mas o 
difícil era entender o sentido que elas tinham no contexto da proposta da 
fundação. (Relato de Mirella Lino ao Jornal A Sirene, edição de agosto de 
2018) 

Segundo informações fornecidas pela Fundação Renova, em junho de 2016 

as famílias de Paracatu de Baixo visitaram os possíveis terrenos para a 

reconstrução do subdistrito. (Figura 52). Nota-se a presença de poucas pessoas na 

visita técnica. Dessa forma, a partir da classificação proposta em Souza (2016), 

entende-se que não existiu participação popular na escolha do local para o 

reassentamento, logo, trata-se de uma pseudoparticpação. Após a apresentação 

dos Estudos e Diagnósticos, representantes dos núcleos familiares se reuniram em 

assembleia para escolher, por meio de votação, o terreno do reassentamento. No 

dia 03 de setembro de 2016, as famílias de Paracatu de Baixo defiram o terreno 

denominado Lucila para ser o “Novo Paracatu de Baixo”.  

Figura 52 — Moradores de Paracatu de Baixo vistam possível área para o reassentamento 

 

Fonte: www.fundacaorenova.org, acesso em setembro de 2020  

4.1.1 Caracterização do terreno de Lucila  

O terreno escolhido pelos atingidos de Paracatu de Baixo para ser o 

reassentamento da comunidade é denominado Lucila e possui uma área total 
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equivalente a 84,8 hectares. A vegetação predominante é de pasto sujo, seguido de 

floresta estacional. (Figura 53) 

Figura 53 — Vegetação no terreno de Lucila 

 

Fonte: Samarco, 2016 p.17  

No documento elaborado pela Samarco, a qualidade do solo no terreno 

apresenta aptidão agrícola e fertilidade, no entanto nesse mesmo documento é 

apresentando que o plantio de hortas e frutas requer readequação e tratamento do 
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solo – aplicação de fertilizantes e adubos- e ainda indica que a área própria para 

plantio corresponde a aproximadamente 38,52 hectares do terreno. A disponibilidade 

de água foi calculada de acordo com o SNIS (Sistema Nacional de Informação sobre 

Saneamento) e corresponde a 313,90 litros/habitante/dia. O volume necessário 

considerado pela Samarco foi de 500 litros/habitante/dia. Ressalta-se que a água 

será tratada por uma ETA (Estação de tratamento de água). No documento é 

considerado o consumo humano da água. A água bruta28, utilizada para manejo de 

animais, não foi considerada. 

O acesso existente ao reassentamento acontece através da Rua Furquim, de 

Paracatu de Baixo, sentido ao distrito Furquim. O novo acesso (Figura 54) está 

sendo construído na rodovia que liga o distrito Monsenhor Horta ao território atingido 

de Paracatu de Baixo.   

Figura 54 — Acesso ao terreno de Lucila 

 

Fonte: Arquivo Pessoal da autora (2020)  

O relevo do terreno de Lucila apresentado no Estudo e Diagnóstico indica que 

parte do terreno possui declividade acima de 30% (Figura 55) e um estudo indicando 

                                            
28Água sem tratamento 
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as áreas com restrições construtivas. (Figura 56). Descontadas as restrições, a área 

disponível é de 52,95 hectares.  

Figura 55 — Declividade do terreno de Lucila 

 

Fonte: Samarco, 2016 p.48  
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Figura 56 — Restrições construtivas do terreno de Lucila 

 

Fonte: Samarco, 2016 p.49  

Alguns fatores físicos do reassentamento, como a declividade acentuada, a 

necessidade do uso de fertilizantes para tornar o solo cultivável e a disponibilidade 

de água, podem dificultar a retomada dos modos de vida dos moradores. 

Pessoas [desterritorializadas] deverão ser assistidas nos seus esforços para 

melhorarem o modo e condições de vida ou pelo menos para restaurar, em 

termos reais, as condições previamente ao reassentamento ou ao início da 

implementação do projeto, prevalecendo o qual for mais elevado (Manual 

Operacional do Banco Mundial, 2001) 

Importante salientar que a escolha dessa área para ser o reassentamento de 

Paracatu de Baixo aconteceu sem o acompanhamento da assessoria técnica, visto 

que a chegada da Cáritas/MG ao processo ocorreu em outubro de 2016. No próximo 

subcapitulo será apresentado o projeto urbanístico do “Novo Paracatu de Baixo” e as 

incompatibilidades do projeto com os modos de vida da comunidade.  
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4.2  O PLANO URBANÍSTICO DE LUCILA 

Como apresentado anteriormente, os atingidos, por meio de votação popular, 

escolheram o terreno denominado Lucila para dar lugar ao “Novo Paracatu”. Em 

novembro de 2016 a Comissão dos Atingidos de Paracatu de Baixo29 se reuniu com 

os projetistas contratados pela Fundação Renova para discutir o projeto preliminar 

do plano urbanístico. 

De acordo com o jornal informativo da Fundação Renova (Figura 57), em 

novembro de 2017, sete das nove áreas necessárias para a construção do 

reassentamento já haviam sido adquiridas. Em janeiro de 2018 os contratos de 

compra e venda dos terrenos que compõe o reassentamento de Lucila foram 

finalizados em 26 de janeiro de 2018. A partir da compra dos terrenos, foi necessário 

regularizar as escrituras e fazer os registros em cartório.  

                                            
29Grupo de pessoas atingidas que integram uma comissão que representam os interesses de toda a 
comunidade.  
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Figura 57 — Linha do tempo indicando as ações da Fundação Renova até novembro de 2017 

 

Fonte: Jornal Informativo Fundação Renova, edição 1, novembro de 2017  

O processo das oficinas de construção coletiva dos desenhos do 

reassentamento teve início em maio de 2018. Nessas oficinas com a comunidade 

foram definidas relações de vizinhança, distribuição das áreas comuns e 

equipamentos públicos e uma prévia do parcelamento dos terrenos. Esses 

encontros duraram até o final do mês de junho de 2018 e contaram com a presença 

de membros da Assessoria Técnica Cáritas, a Fundação Renova e da comunidade 

de Paracatu de Baixo. Em paralelo as discussões acerca da conformidade do plano 

urbanístico, ocorriam os debates para alterar o Plano Diretor de Mariana/MG para 

viabilizar a criação de uma área com diretrizes especiais para os projetos de 

reassentamento.   
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Após quase três anos do desastre, no dia 13 de setembro de 2018, foi 

realizada a assembleia para avaliação e votação do plano urbanístico (Figura 58) 

apresentado pela Fundação Renova.  

Pressentia que o projeto seria aprovado na primeira votação porque são 
quase três anos de espera ansiosa pelo retorno para casa. (Angélica 
Peixoto ao jornal Fundação Renova, edição novembro de 2018)  
 
“Tiraram a gente de perto. Achei falta de respeito pela minha idade, mas 
tenho que me conformar (...)“Meu desejo era voltar para Paracatu velha. 
Como não deu, quero sair de Mariana e ir pra minha casa, pro lugar que vão 
construir pra mim. (Maria Gonçalves ao jornal Fundação Renova, edição 
novembro de 2018) 

Figura 58 — Plano Urbano apresentado aos atingidos de Paracatu de Baixo 

 

Fonte: Jornal Informativo Fundação Renova, edição novembro 2018  
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Através dessas colocações dos atingidos que optaram pelo reassentamento 

coletivo, entende-se que as tomadas de decisões foram induzidas pela vontade de 

voltar mais rápido ao território.  Mesmo apresentando incompatibilidades, o projeto 

foi aprovado por 97% dos núcleos familiares presentes na assembleia. Com a 

aprovação, as empresas responsáveis pela reparação começaram a providenciar os 

documentos de licença ambiental e urbanística.    

 O “Novo Paracatu” vai ocupar cerca de 90 dos 390 hectares do terreno de 

Lucila. Importante ressaltar que o desenho começou a ser elaborado em janeiro de 

2017 e passou por mudanças elaboradas pela Fundação Renova em conjunto com a 

Comissão de Atingidos e a Cáritas/MG para que o local ficasse o mais adaptado a 

antiga Paracatu de Baixo. Para isso, foram realizadas oficinas com cerca de 110 

famílias atingidas onde foram relatados o tamanho e os limites dos terrenos 

declarados, a distribuição das ruas e das quadras, a localização dos espaços 

coletivos, o uso da água e da terra, entre outros temas. (Jornal Fundação Renova, 

edição novembro de 2018).   

De acordo com Dicionário Critico da Mineração (2018), o Licenciamento 

Ambiental é o procedimento jurídico e técnico que avalia e define se um 

empreendimento poluidor pode ou não ser instalado e em casos de aprovação, que 

condições e exigências mínimas devem ser cumpridas. Para a construção de uma 

obra como o reassentamento do “Novo Paracatu” são necessárias algumas licenças 

e aprovações de órgãos regulamentadores para que a obra aconteça, também foram 

necessárias adaptações no Plano Diretor vigente. Dessa forma, no dia 22 de 

novembro de 2018 a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mariana dispensou 

o licenciamento ambiental para que a Renova construísse o canteiro de obras em 

Lucila ou no Paracatu de Baixo. Assim, a construção do canteiro de obras teve início 

no dia 26 de novembro de 2018. A licença ambiental para o reassentamento de 

Paracatu de Baixo foi emitida pelos órgãos responsáveis pela regulamentação 

ambiental no dia 08/04, assim, as obras do “Novo Paracatu” poderiam ter início. No 

dia 05 de junho de 2019, a Secretaria Municipal de Obras e Gestão Urbana de 

Mariana emitiu o licenciamento urbanístico que permitiu o início das obras de 

terraplenagem e a Unidade Regional Colegiada do Conselho de Política Ambiental 

da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aprovou a 

emissão da autorização de supressão vegetal no terreno. Após a supressão, as vias 
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públicas tornam-se mais fáceis de serem observadas. Em 01 de outubro de 2018, o 

então Prefeito de Mariana, Duarte Junior, sancionou o Projeto de Lei Complementar 

65/2018 que incluiu as áreas de diretrizes especiais –ADIES- no Plano Diretor 

municipal.  (Site Fundação Renova, acesso em setembro de 2020)  

Na imagem abaixo (Figura 59) estão descritos os processos do 

reassentamento, destaca-se o longo período de tempo entre a aprovação do plano 

urbanístico e a apresentação dos projetos dos equipamentos públicos.   
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Figura 59 — Manchetes destacando o processo de reassentamento de Paracatu de Baixo 

 

Fonte: Site da Fundação Renova com adaptações da autora,2020  
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A não participação dos atingidos resultou em um plano urbanístico que não 

considera os modos de vida daquela comunidade com características rurais. No 

próximo subcapitulo serão trabalhadas as incompatibilidades que a legislação 

urbanística aprovada para o território do “Novo Paracatu de Baixo”, a alta 

declividade do terreno, déficit de áreas lotes e testadas e as relações de vizinhança 

implicam na restituição dos modos de vida dos atingidos.  

4.3 INCOMPATIBILIDADES ENTRE PLANO E MODOS DE VIDA 

Os atingidos criticam o diálogo entre a Renova/Samarco e os demais 

envolvidos no processo de reassentamento. O Comitê Interfederativo (CIF), que 

reúne as empresas e os governos de Minas Gerais e Espirito Santo, é formado por 

um grupo de pessoas indicadas pelos próprios responsáveis pelo crime, e não inclui 

as pessoas mais interessadas nas decisões: os atingidos. Para minimizar esse 

problema as comunidades criaram em fevereiro uma diretriz geral para a formação 

de um grupo que reúna todas as instituições envolvidas no processo de reparação. 

(Jornal A Sirene, edição de abril de 2018) 

Falar até papagaio fala. A gente tá querendo ação. Já se passaram 2 anos 

e 4 meses e nada foi feito na nova Paracatu. As pessoas mais velhas estão 

ficando sem esperança. Quando isso vai se resolver? Queremos respostas 

pra essas perguntas. (Romeu Geraldo, atingido de Paracatu de Baixo ao 

jornal A Sirene, edição abril de 2018)  

Quando vai ser a reconstrução de Paracatu? Quando vamos ter as nossas 

casas? O que a gente precisa pra ter uma resposta correta? (Maria Geralda, 

atingida de Paracatu de Baixo ao jornal A Sirene, edição abril de 2018) 

Em maio de 2019, o projeto de extensão denominado “O reassentamento 

involuntário dos atingidos de Paracatu de Baixo/Subdistrito de Mariana/MG após o 

rompimento da barragem de Fundão: Estudo e análise dos projetos urbanísticos e 

arquitetônicos das moradias e equipamentos comunitários”30 coordenado pela 

professora Monique Sanches, do qual faço parte desde a sua formação, realizou 

uma oficina na sede da comissão dos atingidos em Mariana. Esse momento foi 

marcado pela apresentação de um mapa temático (Figura 60) onde foram discutidas 

as relações de vizinhança, áreas com declividades dos lotes acima de 47%, 
                                            

30Este projeto está em curso até o momento e atua em parceria com a assessoria técnica dos 
atingidos e atingidas de Mariana, Caritas Regional /MG. 
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nomenclatura de vias públicas, localização de equipamentos públicos e o entorno 

imediato do terreno do reassentamento. A oficina consistia na apresentação do 

plano urbanístico de forma didática e na inserção de alfinetes (Figura 61,62,63 e 64) 

com os nomes dos atingidos e dos equipamentos na base onde estava impresso o 

mapa. Durante a oficina, observamos que parte significativa dos atingidos não 

localizavam seus terrenos no reassentamento, consequentemente não identificavam 

seus vizinhos, apesar desta ser uma das principais demandas/critérios da 

comunidade para o desenho do plano urbanístico, assim como não foram 

informados do significado das áreas com declividade superior a 47%. O que nos 

preocupa é que o plano urbanístico já havia sido aprovado e nessa oficina 

identificamos que as pessoas ali presentes ainda não sabiam onde seus terrenos 

estavam localizados no reassentamento, qual a sua vizinhança, começaram a se 

preocupar com as distâncias dos seus terrenos aos equipamentos comunitários, 

assim como não tinham um conhecimento sobre a topografia dos terrenos, dentre 

outros aspectos. O que percebemos e constatamos é que essa comunidade não 

teve acesso ao terreno de Lucila antes das aprovações do terreno e do plano 

urbanístico. 

Fica o questionamento de até que ponto existe a participação das pessoas 

diretamente atingidas pela passagem da lama em seu território na tomada de 

decisões acerca do local que irão morar. Essa não-participação garante a reparação 

integral dos modos de vidas?  
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Figura 60 — Mapa temático apresentado durante oficina com os atingidos de Paracatu de Baixo 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2019)  

 

Figura 61 — Inserção dos alfinetes durante a oficina 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2019)  
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Figura 62 — Inserção dos alfinetes durante a oficina 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2019)  

 

Figura 63 — Inserção dos alfinetes durante a oficina 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2019)  
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Figura 64 — Inserção dos alfinetes durante a oficina 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2019)  

Outra questão levantada durante a realização da oficina foram as cotas 

altimétricas e a localização da quadra de esportes da comunidade. Alguns atingidos 

pontuaram que antes, no Paracatu de Baixo antigo, era possível observar as 

crianças brincando na quadra (Figura 65), visto que o local era anexo a Praça Santo 

Antônio e bem no centro do subdistrito. No reassentamento, a localização desse 

equipamento é anexa ao campo de futebol, não tão próxima a Praça Principal. 

Algumas pessoas questionaram a localização da quadra poliesportiva, pois 
o espaço estaria distante das casas e poderia ser um risco a crianças e 
adolescentes. A Fundação Renova apresentou propostas de alteração do 
local, mas a própria comunidade chegou à conclusão de que a mudança é 
inviável. Dessa forma, a quadra continua integrando a Área de Esportes, 
que inclui academia ao ar livre e pista de corrida. Caso a comunidade 
reconsidere esta decisão, a Renova voltará a estudar soluções para atender 
suas necessidades. (Jornal Fundação Renova, edição junho de 2019) 

 



100 

 

 

Figura 65 — Quadra poliesportiva no Paracatu de Baixo antigo 

 

Fonte: Diagnostico Preliminar Pólen Consultoria (2017)  

Os projetos dos equipamentos comunitários (Figura 66, 67, 68 e 69) 

propostos pela Fundação Renova para o reassentamento eram desconhecidos pelos 

atingidos até o final de janeiro de 2020. Nessa data, foram apresentados os projetos 

da Escola Infantil e Fundamental, Posto Avançado de Saúde, Praça de Esportes, 

Posto de Serviços e Cemitério. De acordo com reportagem publicada no site da 

Fundação Renova, nesse encontro as famílias puderam tirar dúvidas, propor 

alterações e validar as propostas. Desse modo, percebe-se que trata-se de uma 

apresentação de projeto para validação e não da construção de um projeto 

participativo. 
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Figura 66 — Comparativo entre a Escola no “Paracatu Antigo” e projeto conceitual da escola no 

“Novo Paracatu” 

 

Fonte: Boletim Informativo – Cartografia Social de Paracatu de Baixo, Mariana (MG), 2020/ Site da 

Fundação Renova, acesso em setembro de 2020/ Com adaptações da autora  

 

Figura 67 — Projeto Conceitual do Cemitério 

 

Fonte: Site da Fundação Renova, em setembro de 2020  
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Figura 68 — Projeto Conceitual do Posto de Saúde 

 

Fonte: Site da Fundação Renova, acesso em setembro de 2020  

 

Figura 69 — Projeto Conceitual do Posto de Serviços 

 

Fonte: Site da Fundação Renova, acesso em setembro de 2020  

A localização desses equipamentos de uso público é concentrada na parte 

central do plano urbano (Figura 70), exceto o cemitério. Essa situação se assemelha 

ao antigo Paracatu de Baixo, todos os equipamentos eram próximos e ficavam no 

centro, no entanto, é imprescindível destacar que o reassentamento de Paracatu de 

Baixo é mais extenso que a antiga localidade, logo, as distâncias a serem 

percorridas são maiores e o relevo é mais acentuado.  



103 

 

 

Figura 70 — Recorte do Plano Urbano de Paracatu de Baixo 

 

 
Fonte: Base Fundação Renova com alterações do Projeto de Extensão “O reassentamento 

involuntário dos atingidos de Paracatu de Baixo/Subdistrito de Mariana/MG após o rompimento da 
barragem de Fundão: Estudo e análise dos projetos urbanísticos e arquitetônicos das moradias e 

equipamentos comunitários”. Setembro de 2020  
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Outras alterações que o plano urbanístico proposto pela Fundação Renova 

impõe aos modos de vida dos atingidos são as formas de manifestação culturais. 

 A Folia dos Reis é uma manifestação cultural que, antes do rompimento, 

percorria todas as vias públicas de subdistrito de Paracatu de Baixo em busca de 

doações para a realização da Festa do Menino Jesus. Após andar por toda a 

comunidade, os integrantes da folia também visitavam os distritos e subdistritos 

vizinhos na seguinte ordem: Água Claras, Furquim, Pedras, Borba, Paracatu de 

Cima, Campinas e Ribeirão de Carmo. Destaca-se que o subdistrito de Paracatu de 

Baixo é predominantemente plano, fator que facilita o deslocamento integrantes da 

Folia. (Figura 71)  
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Figura 71 — Comparativo do percurso da Folia dos Reis na área de origem com o reassentamento 

 

Fonte: Mapeamento elaborado pela Pólen Consultoria com alterações da autora (2020)  
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Os integrantes da folia se deslocam pelo território arrecadando esmolas para 

a realização da Festa do Menino Jesus. Essa festividade tinha início com uma 

novena de 15 dias, os encontros para as rezas aconteciam na Igreja Santo Antônio. 

No sábado, a comunidade acompanhava a Folia dos Reis que saía da casa do Sr. 

José Patrocínio (Seu Zezinho) e ia até a igreja levantar o mastro (figura 72) festivo. 

No domingo, acontecia uma procissão acompanhada da Folia dos Reis, uma missa 

e logo após uma confraternização na residência do Seu Zezinho que envolvia 

grande parte da população local. 

Figura 72 — Atingido segura estandarte da Festa do Menino Jesus 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2020)  

No reassentamento, a declividade e distância entre pontos chaves para a 

realização das festas, podem dificultar a continuidade dessa manifestação cultural 

tradicional da comunidade.    

 Os jogos na comunidade eram eventos de confraternização. O time de 

Paracatu de Baixo participava do campeonato dos distritos marianenses. O campo 

de futebol que recebia essas partidas era próximo à Praça Santo Antônio. Após os 
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jogos era comum o presidente do time realizar uma confraternização no bar da Dona 

Laura, situado na praça. No reassentamento, o campo está localizado em uma cota 

mais baixa que a Praça Santo Antônio, – uma declividade mais acentuada, - e 

apresenta uma distância maior do que na área de origem para que os participantes 

dos jogos cheguem até a praça principal. Importante destacar que não são todos os 

atingidos que optaram pelo reassentamento coletivo, então, o público dos jogos 

pode sofrer redução de público. (Figura 73).  
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Figura 73 — Comparativo do percurso dos participantes das partidas esportivas na área de origem 

com o reassentamento 

 

Fonte: Base de dados Google Maps e Fundação Renova com alterações da autora (2020)  
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A falta de informação sobre o Novo Paracatu é um desafio para os atingidos 

entenderem totalmente como seus modos de vida serão alterados após a conclusão 

das obras. No próximo subcapitulo será apresentada e problematizada a legislação 

urbanística aprovada para o reassentamento na Câmara Municipal de Mariana e as 

implicações que as diferenças nas leis podem trazer para os atingidos que optaram 

pelo reassentamento coletivo. 

4.3.1 Legislação Urbanística  

Como descrito anteriormente, a legislação urbanística do município de 

Mariana passou por mudanças para receber o reassentamento do “Novo Paracatu”. 

De acordo com reportagem no site da Fundação Renova, em outubro de 2018, as 

diretrizes da nova legislação foram formuladas para resgatar o modo de vida das 

pessoas atingidas. Após a sanção do então prefeito de Mariana, e aprovação na 

câmara de vereadores da cidade, a área rural onde Lucila está inserida foi 

transformada em uma ADIES - Área de Diretrizes Especiais -. Assim, o 

parcelamento do solo foi viabilizado. No dia 20 de dezembro de 2018, na edição de 

número 883 do Diário Oficial Eletrônico do Municio de Mariana, foi oficializada a 

ADIES no território do “Novo Paracatu” 

Art. 1º - Fica declarada como Área de Diretrizes Especiais de Paracatu de 

Baixo (ADIES de Paracatu de Baixo), em conformidade com o artigo 111-A 

Lei Complementar Municipal nº 016/2004, para a implantação do 

reassentamento coletivo de interesse social da comunidade de Paracatu de 

Baixo, da área identificada como “ADIES de Paracatu de Baixo” (Diário 

Oficial de Mariana/MG, edição 883) 

De acordo com o Mapa do Zoneamento do Município de Mariana31, Paracatu 

de Baixo, antes da passagem da lama de rejeito, era caracterizado como uma Zona 

de Interesse de Controle Ambiental – porção do território municipal destinada a 

recursos naturais existentes e a manutenção da qualidade ambiental municipal -, as 

particularidades desse zoneamento são: 

I – Existência de cobertura vegetal florestal rarefeita que apresenta matas 
remanescentes de topo, de encosta e galerias, com predominância de 
campos e pastagens;   

                                            
31Disponível em: http://www.mariana.mg.gov.br/ 
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II – Existência de recursos hídricos pouco utilizados ou em bom estado de 
conservação;   
III – Predomínio de atividades agropastoris;    
IV – Ausência de atividades com impactos ambientais significativos;   
V – Presença de aglomerações urbanas de pequeno porte.  
(Lei Complementar 016/2004 de Mariana/MG) 

Destaca-se que na legislação urbana municipal não estão previstos 

Parâmetros Urbanísticos de Parcelamento e Parâmetros Urbanísticos da Ocupação 

do Solo para a área em que Paracatu de Baixo está situado.    

O reassentamento de Paracatu de Baixo, no terreno de Lucila, está inserido 

em uma ADIES. Essa área foi criada exclusivamente para implantar o 

reassentamento coletivo de interesse social.  

“A ADIES de Paracatu de Baixo visa possibilitar, ao máximo possível, a 
preservação dos modos de vida, dos modos de produção, das memórias 
locais e das características construtivas existentes naquela localidade, 
atingida pelo rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 05 de 
novembro de 2015, na área de implantação do loteamento para o 
reassentamento coletivo de interesse social, para fins de reassentamento 
desta comunidade. ” (Diário Oficial de Mariana/MG, edição 883) 

De acordo com a legislação, a área do reassentamento será considerada 

como área urbana e possui parâmetros urbanísticos para a construção e ocupação 

do solo.  
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Tabela 4 — Parâmetros Urbanísticos da ADIES do reassentamento de Paracatu de Baixo 

 

Fonte: Diário Oficial do município de Mariana/MG, edição nº 833  

No subdistrito de Paracatu de Baixo, uma zona rural sem parâmetros 

urbanísticos, o crescimento da comunidade acontecia de forma espontânea e 

orgânica. A legislação aprovada para o reassentamento não abrange esse modo de 

ocupar o território. Desse modo, iremos analisar a seguir alguns artigos da 

legislação urbanística aprovada no município.    

Na comunidade, era comum a doação de parte do terreno para algum familiar 

construir sua moradia. Essa situação implica que, às vezes, algumas casas não 

possuíam testada voltada para a via pública ou que o novo lote teria uma área 

definida antes do começo da construção da edificação. Essas práticas garantiam um 

quintal compartilhado entre os familiares, permeabilidade entre as casas e trocas de 

insumos alimentares. Essa realidade é dificultada quando se entende que no 

reassentamento, para doar parte do terreno, é necessário estar de acordo com a 

legislação vigente do território e com os parâmetros urbanísticos. Assim, a prática 

comum de habitação vivenciada pelos atingidos é dificultada pelas determinações 

urbanísticas.  
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Art. 4º - Os lotes da comunidade de Paracatu de Baixo não poderão ter área 
inferior a 250,00m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) e testada 
inferior a 12,00 m (doze metros). (Diário Oficial de Mariana/MG, edição 883)  
§ 2º - Poderão ser realizados desmembramentos dos lotes, por núcleo 
familiar atendido no reassentamento coletivo, quando manifestado o 
interesse por parte desse, desde que atendendo a área mínima de 
250,00m², bem como as legislações aplicáveis a desmembramentos de 
lotes, após a aprovação de projeto pela Prefeitura Municipal de Mariana. 
(Diário Oficial de Mariana/MG, edição 883)  
“Quando eu resolvi construir minha casa em Paracatu, foi aquela história, lá 
na roça, de ter que pedir mamãe e mamãe ter que pedir papai pra eu fazer 
a casa. Escolhi o lugar onde era a casa da minha avó, e eu nem sabia. Fiz a 
casa. Ali era o lugar que a gente escolheu pra viver o resto da vida. ” 
(Caetano Silva, ao jornal A Sirene, edição janeiro de 2019) 

A autoprodução de moradias era outra prática comum na comunidade de 

Paracatu de Baixo. De acordo com Kapp e Cardoso (2013), a autoprodução indica 

que os moradores gerem os recursos e tomam as decisões sobre os espaços, com 

pouco ou nenhum acesso a informações, suporte técnico, financiamento e 

intervenção do poder público. Autoprodução indica, apenas e estritamente, a 

participação direta dos moradores no trabalho material do canteiro, 

independentemente de estar combinada à autoprodução ou a outras formas de 

gestão. 

A história que essa casa tem — de ter sido feita no mesmo local onde era a 
da minha avó — não vai ter mais no lugar para onde vamos. Mudou tudo. 
De lá, eu saía, largava ela toda aberta e ia pra casa da minha outra vó, 
voltava e a casa estava do mesmo jeito. Fora, ainda, que a gente está 
abandonando uma história que a gente criou, de você ver a construção. 
Quando a gente bateu a laje lá, fizemos uma feijoada doida, tomamos 
cerveja, jogamos truco ainda na porta de papai. Isso a gente não vai ter. 
(...). Se eu mesmo pudesse fazer a minha casa no reassentamento, seria 
bom, porque tenho mais confiança. Eu sei do jeito que eu faço, a empresa 
não. Se eles não autorizam você a participar da construção da casa, como é 
que você vai saber? Eles não vão entrar nela, quem vai morar é a 
população. ” (Caetano Silva ao jornal A Sirene, edição janeiro de 2019) 

A partir da definição do termo de autoconstrução e entendendo que essa 

prática é recorrente na comunidade, entende-se que com o previsto na legislação 

urbanística do “Novo Paracatu” os modos de construção que operavam no 

subdistrito não são contemplados.  

Art. 5º - Ficam estabelecidos parâmetros específicos de parcelamento, uso 
e ocupação do solo para a ADIES de Paracatu de Baixo, conforme Anexo II 
desta Lei. (Diário Oficial de Mariana/MG, edição 883)  
§ 1º - Os parâmetros urbanísticos de uso e ocupação do solo (taxa de 
ocupação máxima do lote – TO, taxa de permeabilidade mínima do lote – 
TP, coeficiente de aproveitamento – CA e testada mínima para 
parcelamento) variam de acordo com o tamanho dos lotes e encontram-se 
especificados no Anexo II desta Lei. (Diário Oficial de Mariana/MG, edição 
883)  
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Importante ressaltar que na ADIES está prevista uma área de interesse social. 

A delimitação dessa área será definida após a conclusão da revisão do Plano Diretor 

de Mariana/MG.   

A localização dos lotes com destinação exclusiva à habitação de interesse 
social será definida depois de concluída a revisão do Plano Diretor e 
destinada ao Município após a conclusão dos reassentamentos das 
comunidades de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, conforme Ata 
homologada judicialmente em 07 de abril de 2017, nos autos do Processo 
nº 0400.15.004335-6, que tramita na 2ª Vara da Comarca de Mariana. 
(Diário Oficial de Mariana/MG, edição 883)  

A construção do reassentamento da comunidade Paracatu de Baixo não está 

finalizada, ainda não é possível observar e entender como, na prática, vai acontecer 

a adaptação dos atingidos ao novo território com as implicações da nova legislação 

e tudo que é previsto na nova lei, contudo, com o exposto anteriormente, entende-se 

que a ambientação, provavelmente, passará por adversidades. No próximo 

subcapitulo serão apresentados outros fatores que podem afetar a reprodução dos 

modos de vida da comunidade no reassentamento. 

4.3.2 Declividades, Déficit de Área, testadas e Relação de Vizinhança 

Como já exposto, o terreno em que a comunidade de Paracatu de Baixo será 

reassentada é caracterizado por altas declividades. As diferenças das cotas 

altimétricas se diferem do terreno que a Paracatu de Baixo antiga possui. A 

comunidade que foi devastada pelo rejeito de minério apresenta topografia 

predominantemente plana, exceto o Cemitério e a Rua Furquim. Essa característica 

facilitava o deslocamento dos moradores na comunidade.  

O Projeto de Extensão “O reassentamento involuntário dos atingidos de 

Paracatu de Baixo/Subdistrito de Mariana/MG após o rompimento da barragem de 

Fundão: Estudo e análise dos projetos urbanísticos e arquitetônicos das moradias e 

equipamentos comunitários” realizou uma segunda oficina em junho de 2019 junto 

aos atingidos de Paracatu de Baixo e a Cáritas/MG. Durante a primeira oficina, uma 

das demandas foi entender a topografia da quadra que reúne a Escola Infantil, a 

Escola Fundamental, a Praça Santo Antônio e o Posto de Saúde. Na apresentação 

realizada pela Fundação Renova (Figura 74) através de uma maquete virtual, a 

topografia parece ser suave e não são mostrados os muros dos equipamentos e 
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residências do entorno. Para apresentar a situação da quadra foi desenvolvida uma 

maquete física com muros das edificações do entorno (Figura 75 e 76) 

Figura 74 — Maquete Digital apresentada pela Fundação Renova 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2019)  

 

Figura 75 — Maquete desenvolvida pelos integrantes do Projeto de Extensão ““O reassentamento 

involuntário dos atingidos de Paracatu de Baixo/Subdistrito de Mariana/MG após o rompimento da 

barragem de Fundão: Estudo e análise dos projetos urbanísticos e arquitetônicos das moradias e 

equipamentos comunitários” 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2019)  
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Figura 76 — Maquete desenvolvida pelos integrantes do Projeto de Extensão ““O reassentamento 

involuntário dos atingidos de Paracatu de Baixo/Subdistrito de Mariana/MG após o rompimento da 

barragem de Fundão: Estudo e análise dos projetos urbanísticos e arquitetônicos das moradias e 

equipamentos comunitários” 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2019)  

  A declividade acentuada traz implicações para os atingidos que possuem 

seus terrenos com declividade maior que 47% (Figura 77). Sabe-se que em áreas 

com a declividade elevada não é possível cultivar alimentos, manter criações de 

animais e construir edificações para uso residencial ou benfeitorias. 
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Figura 77 — Recorte do Plano Urbanístico do “Novo Paracatu” destacando as áreas com alta 

declividade (>47%)  

 

Fonte: Base Fundação Renova com alterações do Projeto de Extensão “O reassentamento 

involuntário dos atingidos de Paracatu de Baixo/Subdistrito de Mariana/MG após o rompimento da 

barragem de Fundão: Estudo e análise dos projetos urbanísticos e arquitetônicos das moradias e 

equipamentos comunitários”  

O déficit de área é uma demanda que os atingidos de Paracatu de Baixo 

apresentaram para a assessoria técnica. Ter menos área significa perda de área 

produtiva, o que implica em menos espaço para criar animais, plantar culturas 

diversas e construir outras edificações. Um produto preliminar produzido pelo Projeto 

de Extensão32 da UFOP em parceria com a Cáritas/MG é um mapa identificando 

todos os lotes do reassentamento que possuem algum problema relacionado a 

declividade assim como áreas faltantes do terreno do reassentamento com relação 

ao terreno de origem. (Figura 78) 

                                            
32Um dos produtos em fase de elaboração junto a assessoria dos atingidos Caritas/MG é a 
identificação no reassentamento de lotes com áreas faltantes e com declividades acentuadas. 
Produzimos mapas temáticos que são apresentados e enviados aos atingidos via celular por 
WhatsApp e também por meio de áudios, uma vez que entre a comunidade de Paracatu de Baixo há 
pessoas idosas e/ou analfabetas. O desenho dessas informações estão ainda passando por 
alterações para uma melhor visualização pela comunidade atingida. 
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Figura 78 — Recorte do Plano Urbanístico do reassentamento de Paracatu de Baixo destacando os 

terrenos que possuem déficit de área. Esse mapa é um produto preliminar  

 

Fonte: Base Fundação Renova com alterações do Projeto de Extensão “O reassentamento 

involuntário dos atingidos de Paracatu de Baixo/Subdistrito de Mariana/MG após o rompimento da 

barragem de Fundão: Estudo e análise dos projetos urbanísticos e arquitetônicos das moradias e 

equipamentos comunitários” Outubro de 2020  

Quando a gente foi fazer a vistoria no terreno, a gente fez uma medida, aí já 
deu uma diferença enorme no lote. Tá faltando muita terra, tá faltando mais 
de 700 metros de terra. E a gente já falou com eles e a Renova ia ver o que 
podia fazer. O dinheiro que eles estão querendo pagar, a gente não vai 
aceitar, a gente tá querendo é o lote. É a terra. (José Geraldo Marcelino ao 
jornal A Sirene, edição de novembro de 2019) 

Importante ressaltar que na legislação urbanística aprovada para o 

reassentamento está descrito que “lotes situados em regiões com declividade acima 

de 30% deverão ter área mínima igual a 600m²”. Logo, nem sempre lotes que 
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possuem mais área que a área de origem estão sendo beneficiados, visto que a 

declividade também é um problema e a empresa responsável pela reparação é 

obrigada a oferecer um terreno com área superior.   

As relações de vizinhança eram muito fortes na comunidade de Paracatu de 

Baixo. Os quintais dos terrenos eram permeáveis, fator que propiciava uma 

proximidade entre familiares e vizinhos. Importante lembrar que alguns núcleos 

familiares não optaram pela modalidade de reassentamento coletivo. Logo, não vão 

voltar para a comunidade.   

A maioria não vai voltar (...) vai demorar muito tempo, muita gente já 
comprou casa – reassentamento familiar- já vai para cinco anos e nada está 
sendo feito lá. Se demorar mais três ou quatro anos aí que não vai ninguém. 
Lá vai ser, meia dúzia de pessoas morando lá, um condomínio bonito com 
pouca gente, lá vai ser outra história. (Elias Oliveira, outubro de 2020)  
 

Outro problema que os atingidos relatam são as testadas para a via pública 

que são menores das que existiam na área de origem. A testada mínima prevista por 

lei para o reassentamento é de 12 metros, no entanto, alguns atingidos possuíam 

testadas com metros lineares muito superiores a esse valor.   

O abastecimento hídrico na área de origem se dava por meio da captação de 

água de uma nascente com barragem. A água bruta, para o manejo de animais e 

outras atividades, era captada de córregos e do Rio Gualaxo, que cortava o 

subdistrito. A disponibilidade de água no reassentamento de Paracatu de Baixo é 

discutida com frequência entre os atingidos, assessoria e as empresas responsáveis 

pelo reassentamento. No caderno de Estudos Técnicos sobre os possíveis terrenos 

para reassentar a comunidade, foi apresentado aos atingidos dois córregos que 

poderiam servir de abastecimento e uma terceira opção complementar – caso a 

demanda fosse maior que a prevista-. Foi apresentada uma tabela com os cálculos 

da quantidade de água necessária para a comunidade. (Tabela 5)  
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Tabela 5 — Quantidade de água necessária na comunidade e quantidade de água disponível no 

terreno de Lucila 

 

Fonte: Caderno de Estudos Técnicos sobre os terrenos para a Reconstrução de Paracatu de Baixo  

Fato é, o cálculo apresentando pela empresa responsável pelo desastre não 

previu a demanda por água bruta da comunidade. 

A gente achou que o estudo já estava pronto, porque, quando a gente fez a 
escolha do terreno para o reassentamento, a Samarco disse que a água 
não era um problema. ” (Luzia Queiroz ao jornal A Sirene, edição novembro 
de 2019) 

No jornal A Sirene, edição novembro de 2019, foi exposto que as empresas 

responsáveis pela reparação propuseram um sistema de barramentos que 

bombearia a água para os terrenos, transferindo o custeio dos gastos com energia e 

manutenção para os atingidos – valor com um orçamento de 71.680 mil reais por 

ano-. Esse valor é referente a água bruta, os atingidos ainda teriam que arcar com o 

valor da água de consumo doméstico. As discussões sobre a viabilização de água 

bruta para o reassentamento ainda estão acontecendo. Destaca-se que antes da 

passagem da lama de rejeito por seu território, os atingidos de Paracatu de Baixo 

nunca pagaram por água.  

 Muitas incompatibilidades são levantadas pelos atingidos na construção do 

“Novo Paracatu”. Para tentar minimizar os danos causados pelas diferenças nos 

terrenos da área de origem e do reassentamento, o Ministério Público exigiu que a 

Fundação Renova apresentasse uma proposta de compensação no início de 

dezembro de 2018. Em abril de 2019 as empresas apresentaram uma proposta com 

valores absurdamente baixos. Diante disso, os atingidos construíram uma nova 

proposta com a Cáritas/MG. (Jornal A Sirene, edição novembro de 2019)  

A proposta de compensação elaborada pelos atingidos e pela Cáritas consiste 

em um documento que é embasado em formulas cientificas e cálculos para chegar 
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até um valor justo pelas perdas e danos dos atingidos. As propostas de 

compensação são listadas da Figura 79. Os representantes da Fundação Renova 

entendem que as compensações devem ser pagas somente em dinheiro.  

O dinheiro que eles estão querendo pagar, a gente não vai aceitar, a gente 
tá querendo é o lote. É a terra. Não compensa, porque eles não falaram 
qual o valor eles iam pagar pra gente, uai. E, às vezes, paga um valor que a 
gente não dá pra fazer nada com esse valor, então a gente tá querendo o 
lote. (José Geraldo Marcelino ao jornal A Sirene, edição de novembro de 
2019)  

Figura 79 — Propostas de compensação elaboradas pela assessoria técnica Cáritas/MG 

 

Fonte: Documento Parâmetros de Compensação e Conversão de Áreas, junho de 2020  

Além dos fatores destacados acima, não existe próximo ao terreno do 

reassentamento um curso de água como o Rio Gualaxo era para a comunidade de 

Paracatu. Esse recurso hídrico, além de ser utilizado para manejo de animas, era 

utilizado para recreação dos moradores. 

Isso aqui nada paga, tem dinheiro que paga não – fala em relação a 
paisagem com o Rio Gualaxo ao fundo – lá não vai ter rio, nós tomava 
banho nesse rio aí (...) água limpinha, ninguém jogava esgoto, ninguém 
jogava nada na água. (Elias Oliveira, outubro de 2020)  
 

Considerando os fatos expostos nesse capitulo, entende-se que a proposta 

do reassentamento de Paracatu de Baixo não possibilita a reprodução dos os modos 
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de vida dos atingidos, seja pelas áreas faltantes, pela declividade dos terrenos, pela 

troca de vizinhança, pelos longos percursos, pela insegurança hídrica, pela 

dificuldade de se ter os quintais, manter a prática dos cultivos, da criação de 

animais, dentre outras subjetividades elencadas pela população ao longo destes 

cinco anos. 

No próximo capitulo, as considerações parciais, será abordado o desastre 

crime da Samarco como um crime continuado, que nunca termina...   
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5 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS: O CRIME CONTINUADO 

O rompimento da Barragem de Fundão, por si só, já é um dos maiores crimes 

ambientais que aconteceram no Brasil. Além de desterritorializar diversas 

comunidades ao longo da bacia do Rio Doce, o rompimento prejudicou biomas 

inteiros, causando desequilíbrios ambientais. A expressão “Crime Continuado” é 

apresentada aqui na conclusão desse trabalho para expor que as empresas 

responsáveis pela reparação continuam a causar danos aos atingidos e ao território 

de Mariana.    

Em 25 de janeiro de 2019, em Brumadinho, a barragem de rejeitos de minério 

denominada Mina de Feijão- de propriedade da mineradora Vale- rompeu. 

Novamente vidas foram perdidas e danos imensuráveis foram causados ao meio 

ambiente. Os dois desastres apresentam para a sociedade a necessidade urgente 

de se discutir como é realizada a mineração nos nossos territórios.   

 Em Mariana/MG, o subdistrito Paracatu de Baixo será reassentando. O 

processo ainda está acontecendo e apresenta falhas e incompatibilidades que 

desrespeitam os modos de vida dos atingidos. A Fundação Renova, responsável 

pela reparação, dificulta a comunicação com a comunidade, apresenta discursos 

inacessíveis para a maioria e não respeita diretrizes homologadas em audiências 

públicas. A Legislação Urbanística aprovada na Câmara Municipal de Mariana é 

outro fator que limita a retomada dos modos de vida daquela comunidade no novo 

território.    

 O reassentamento contará com uma Estação de Tratamento de Água – ETA- 

e uma Estação de Tratamento de Esgoto – ETE. Na área de origem não existiam 

esses dois equipamentos. Esses dois equipamentos públicos necessitam de 

fiscalização e manutenção, logo geram custos para a comunidade. Quem vai arcar 

com o valor da água que antes era disponível de forma gratuita para a comunidade? 

 
Ninguém está querendo pagar água e ninguém vai pagar água mesmo não. 
A gente nunca pagou água. É difícil demais, uai. (José Geraldo Marcelino, 
ao jornal A Sirene, edição novembro de 2019)  
Lá não pagava água e, no novo Paracatu, vai ter que pagar. Então, o 
trabalho e o gasto pra construir no novo Paracatu é muito maior do que no 
antigo. Você vai construir uma casa, vai pagar um absurdo de água, porque, 
para construção, gasta muita água. E, no antigo Paracatu, era de graça, era 
água em abundância, não tinha que pagar.   
(Viviana Renata Montibeller ao jornal A Sirene, edição novembro de 2019)  
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As construções no reassentamento geram desgaste nas pessoas que moram 

no entorno das obras. Desde o início das obras no “Novo Paracatu” o trânsito de 

veículos pesados aumentou na região – antes tranquila e com pouca movimentação 

de veículos- agora a atenção deve ser redobrada para evitar acidentes na estrada. O 

trânsito de veículos pesados é prejudicial também para as edificações históricas da 

região, algumas ainda possuem elementos vernáculos na estrutura e com as 

trepidações sofrem impactos que podem danificar as residências. Durante visitas ao 

território, é perceptível o a aumento do número de veículos pesados e a alta 

velocidade que esses trafegam pelas estradas.  

A Fundação Renova realiza um controle de tráfego na via municipal rural 
entre o reassentamento de Paracatu de Baixo e o distrito de Furquim para 
garantir a segurança das pessoas da comunidade que necessitam utilizar a 
via. Para os colaboradores, a recomendação é não transitar com veículos 
leves e pesados dentro do povoado, fundado em 1718. Isso evita 
trepidações das edificações históricas, o excesso de poeira nas casas e 
perturbações no dia a dia do distrito. (Jornal Fundação Renova, edição 09) 

Os impactos na vizinhança não se limitam ao tráfego de veículos pesados. 

Com a movimentação de terra, e descuido da Fundação Renova na construção de 

uma contenção efetiva, na época das chuvas uma grande quantidade de terra e 

entulho invade os terrenos.  

Essa é a obra que dá acesso ao novo Paracatu. E, para dar acesso até lá, 
tem que passar aqui por Paracatu de Baixo. Então eles estão abrindo a 
estrada e está fazendo uma pilha de terra na parte de baixo. E, na parte de 
cima, que eles estão mexendo, é areia. Quando chove muito, aquilo desce e 
aí vem trazendo tudo. (...) Antes só descia água normal, água de chuva 
passava e ia embora, não trazia nada não. Agora não, acabou com cerca, 
acabou com tudo. E vem descendo tudo lá de cima, é balde, é botina, tem 
até uma cabeça de boi ali, eu até pendurei, tem chifre ali no meio da água. 
Meu esgoto aqui tá entupido, porque como é que passa com esse monte de 
areia descendo? Falam: “é a chuva”. Eu concordo que seja a chuva, mas e 
a terra que desce e arrebenta tudo? (José Leão ao jornal A Sirene, edição 
abril de 2020)   
Atrapalha a passagem, porque, quando está chovendo, a gente precisa 
passar, mas fica preso, porque a água invade a estrada. E também a 
passagem dos meus bezerros, que era aqui onde está assoreado. Então, se 
está assim, não tem como os bezerros pastarem. Tive que tirar os maiores e 
deixar só os menores, porque desceu com muita velocidade e veio 
quebrando o leito do rio. (Tinha Azevedo, ao jornal A Sirene, edição abril de 
2020)  
Eu cresci indo a esse terreno, a cachoeira sempre foi o atrativo do sítio. 
Sempre falamos da “nossa cachoeira”. Esse recurso hídrico sempre foi 
utilizado para recreação e para o abastecimento da nossa caixa d’água. 
Hoje, após a falta de cuidado da Fundação, a cachoeira está cheia de lama, 
assoreada. Não conseguimos nadar e água que utilizamos em casa fica 
cheia de terra. A vontade de voltar no sítio diminuiu a cada dia. (Notas da 
autora, outubro de 2020)  
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Figura 80 — Novos danos causados pela Fundação Renova 

 

Fonte: Jornal A Sirene, edição abril de 2020  

 

Figura 81 — Novos danos causados pela Fundação Renova 

 

Fonte: Jornal A Sirene, edição abril de 2020  
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Figura 82 — Novos danos causados pela Fundação Renova 

 

Fonte: Jornal A Sirene, edição abril de 2020  

 

Figura 83 — Novos danos causados pela Fundação Renova 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2020)  

Ainda que existam muitas injustiças no processo de reparação, é necessário 

destacar que também existe muita luta dos atingidos em busca de um processo de 

reparação, compensação e indenização justos. A ocupação da sede da Fundação 

Renova em junho de 2019, as manifestações em dias de audiências públicas, e as 

manifestações virtuais – no caso das audiências que estão acontecendo online 

devido a pandemia do novo coronavírus- demonstram que as pessoas atingidas pelo 

rompimento da Barragem de Fundão estão dispostas a reivindicar seus direitos de 

modo aguerrido. 
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A luta por direitos é demorada e cansativa. Mas diante do poder hegemônico 

que as empresas mineradoras exercem no território de Mariana, o enfrentamento é 

inevitável.   
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