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O Projeto Brumadinho UFMG vem,  em auxíl io  ao Juízo da 2ª  Vara
da Fazenda Pública da Comarca de Belo Horizonte ,  fomentando
estudos que contribuirão na divulgação dos impactos
educacionais ,  ambientais ,  na saúde,  nas economias locais  e  no
patrimônio material  e  imaterial  das populações atingidas pelo
desastre  de Brumadinho -  baseando-se em pesquisas científ icas ,
em rigor  ético e  técnico.

Em janeiro de  2021 ,  os  componentes do Projeto Brumadinho UFMG  
se solidarizam frente ao tr iste  ' 'aniversário ' '  desta tragédia e  pelas
vít imas do rompimento ,  demonstrando publicamente seu luto.

O Projeto Brumadinho UFMG,  para além da contribuição específ ica
ao Juízo ,  é  ancorado em um compromisso da Universidade Federal
de Minas Gerais  de tornar  público e  acessível  um universo
complexo de ações e  decisões jurídicas ,  de dados oriundos de
pesquisas e  de um conjunto de informações produzidas por  atores
sociais  diversos e  com interesses múltiplos.

Faz-se importante o  fato de que os resultados do Projeto
Brumadinho implicarão em decisões sobre as vidas dos envolvidos ,
bem como na identif icação,  caracterização e  levantamento de
possibi l idades de reparação de perdas materiais  e  imateriais  como
forma de preservar  as  memórias coletivas dos atingidos.

Os subprojetos já  iniciaram suas atividades e  a  previsão de
entrega dos primeiros resultados é  no 1º  semestre de 2021 .  Ainda
existem grandes desafios a  serem enfrentados:  por  isso ,  todos os
professores ,  pesquisadores ,  assessores e  bolsistas são parte
fundamental  desse processo e  estão comprometidos com os
sucesso do projeto ,  cujo  término será em fevereiro de 2022.
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No dia 25 de janeiro de 2019 ,
há dois  anos ,  a  barragem da

mina Córrego do Fei jão ,  de
propriedade da mineradora

Vale ,  rompeu-se na cidade de
Brumadinho,  MG.  Como

consequência ,  houve mais de
270 vidas perdidas ,  a

alteração dos meios sociais
das áreas af l igidas e  um

intenso impacto na harmonia
ambiental  de todo o  território
afetado pela  contaminação do

Rio Paraopeba.
 

Desde então ,  permanecem
sendo reveladas perdas

humanas,  pessoais ,  sociais ,
ambientais ,  econômicas e  em

patrimônios múltiplos
sofridas pelas comunidades

que habitam na extensão
territorial  at ingida pelo

desastre ,  em especial  as  que
vivem próximas da Bacia do

Rio Paraopeba.
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39 CHAMADAS
JÁ FORAM

SELECIONADAS 
 

67 CHAMADAS
JÁ FORAM

APROVADAS
PELO JUÍZ 

 
28 CHAMADAS

SERÃO
SELECIONADAS 

 
67 SERÃO

EXECUTADAS
ATÉ 2022

BALANÇO DAS ATIVIDADES

Visando dar  transparência e  a  possibi l idade de
acompanhamento do andamento do Projeto Brumadinho UFMG,
são realizadas reuniões mensais  de apresentação das atividades
do projeto com as partes.  Nessas ocasiões ,  são relatados o
status de contratação e  execução dos subprojetos ,  as  chamadas
em seleção,  as  novas chamadas lançadas até  o  momento e
demais informes.

Até o  momento ,  já  foram realizadas nove reuniões ,  tendo sido a
últ ima no dia  25/01 ,  data que marca os dois  anos do rompimento
da Mina do Córrego do Fei jão.

Também tem sido realizadas reuniões periódicas para que as
equipes dos subprojetos possam detalhar  suas propostas.  Essas
ocasiões são uma oportunidade de aperfeiçoamento
metodológico para o  desenvolvimento dos estudos ,  visando a
qualidade na elaboração e  entrega dos Relatórios Finais  de
Pesquisa.

TRANSPARÊNCIA

CRA

O Centro de Referência Ambiental  (CRA) é  um conjunto de
laboratórios da Universidade Federal  de Minas Gerais
implementados pelo Projeto Brumadinho UFMG.  Sua missão é
viabil izar  as  análises f ísico-químicas de solos ,  águas
subterrâneas e  superficiais ,  sedimentos ,  re jeitos ,  material
particulado atmosférico e  material  biológico em atendimento à
demanda por  diagnóstico de danos ambientais  decorrentes do
desastre  de Brumadinho.  O laboratório  foi  inaugurado em
dezembro de 2020.

PLATAFORMA

A Plataforma Brumadinho UFMG está disponível  para consulta
desde agosto de 2020.  Através dela  é  possível  consultar  todos os
dados processuais  e  extraprocessuais  que já  foram produzidos e
os que ainda permanecerão sendo gerados até  o  julgamento f inal
dos processos judiciais .  Nela também estarão disponíveis  os
resultados de todas as pesquisas dos subprojetos.

 Link de acesso:  http ://plataforma.projetobrumadinho.ufmg.br/

NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO

O Núcleo de Comunicação desenvolve conteúdos informativos
para o  site .  A intenção desse espaço é  tornar  acessível  as
pesquisas dos subprojetos através de vídeos ,  podcasts  e
matérias ,  além de um conteúdo voltado para o  público escolar .  O
Núcleo atua também no suporte  aos subprojetos ,  atendendo as
demandas específ icas de comunicação exigidas pelas
coordenações.

Link de acesso:  http ://www.projetobrumadinho.ufmg.br/


