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Chegamos a mais um final de ano, tempo de rever a caminha-
da feita, compartilhar as ações realizadas, avaliar os desa-
fios e projetar o ano que se inicia. A pandemia de Covid 19, 
em plena expansão pelo mundo e no Brasil, continua como 
o centro dos problemas globais, afetando as economias, as 
relações pessoais e institucionais, trazendo uma nova dinâ-
mica para a ação coletiva.

No âmbito da luta das pessoas da bacia do Paraopeba atin-
gidas pelo rompimento da Mina Córrego do Feijão, novas 
violações de direitos estão em curso a partir do acordo que 
está sendo negociado entre a empresa Vale e o governo de 
Minas, sem a participação das comunidades. Esse contexto 
é apenas parte de uma intensa mobilização para fazer valer 
a reversão de tantos problemas hoje vivenciados e o direito 
de todos à reparação integral.

Com este material, o Nacab, escolhido como Assessoria Téc-
nica Independente da Região 3, quer compartilhar com to-
dos o balanço das ações desenvolvidas entre abril de 2020, 
quando foi oficializado o início dos trabalhos da entidade, 
até dezembro deste ano.

Assim, as comissões de atingidos e comunidades poderão 
ter uma visão ampla das principais atividades realizadas 
pela ATI R3 para cumprir os objetivos propostos no Plano 
de Trabalho e no Plano de Ação em curso. Além disso, garan-
timos também a informação qualificada e a transparência 
institucional, importantes pilares de nosso trabalho.

Boa leitura!

Relatório de Ações 2020

APRESENTAÇÃO
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Construção de critérios com as pessoas 
atingidas para proposta de novo auxílio 
econômico

Região 3

O Nacab agrupou as co-
munidades atingidas 
e realizou 33 reuniões 
virtuais de Diagnósti-
cos Rápidos Participa-
tivos. Além de informar 
sobre o fim do paga-
mento emergencial (cri-
tério para quem reside 
até 1km das margens 
do rio), tais encontros 
possibilitaram a dis-

cussão e construção 
coletiva de critérios 
para um novo auxílio 
baseado no compro-
metimento econômico. 
A proposta dos novos 
critérios definidos pe-
las comunidades foi en-
tregue às Instituições 
de Justiça e incluída no 
processo de negocia-
ção com a Vale.

33

Reuniões de 
Diagnósticos 

Rápidos 
Participativos

Estudo e levantamento de danos 
para pedido de condenação da Vale

Região 3

O estudo e levantamento dos da-
nos morais coletivos e danos so-
ciais sofridos pela Região 3 possi-
bilitou a fundamentação do pedido 
de condenação da Vale S/A. Foi 
realizado um relatório técnico-ju-
rídico e encaminhado para as Ins-

tituições de Justiça acerca do as-
sunto, juntamente com sugestões 
de novas chamadas para estudos a 
serem realizados pelo CTC-UFMG, 
para identificação de outros danos 
que não estavam contemplados 
pelas propostas já realizadas.
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Reuniões para discussão sobre possível 
acordo judicial e construção do Manifesto 
das pessoas atingidas

Região 3

Nos últimos meses do ano, quando 
as audiências de conciliação entre 
Vale, Estado de Minas Gerais e Ins-
tituições de Justiça ganharam força, 
o Nacab realizou diversas reuniões 
com as pessoas atingidas para infor-
mar, esclarecer e debater os pontos 
públicos do acordo em negociação. 
As reuniões promoveram a discus-
são de temas relacionados à repa-
ração e ao possível acordo, como a 
distinção entre danos coletivos e in-

dividuais, a exigência da participação 
informada, bem como do poder de 
decisão nos projetos de reparação a 
serem desenvolvidos, o estabeleci-
mento de medidas emergenciais de 
renda, dentre outros. Essas discus-
sões resultaram no Manifesto pela 
Participação das Pessoas Atingidas, 
entregue às Instituições de Justiça e 
ao desembargador Newton Teixeira, 
responsável pela mediação entre as 
partes do processo. 
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Acompanhamento das Ações Civis Públicas que 
tratam da reparação dos danos causados pelo 
desastre-crime cometido pela Vale 

Região 3

O Nacab monitora 42 
processos judiciais que 
discutem a reparação 
integral dos danos so-
ciais, morais, ambien-
tais e econômicos pro-
vocados às pessoas, 
comunidades e outras 
coletividades, atingidas 

pelo crime da Vale. 
Os andamentos pro-
cessuais  são com-
partilhados com toda 
a equipe da ATI para 
que ela possa trans-
mitir as informações, 
de forma qualificada, 
às pessoas atingidas.

42

processos 
judiciais 

monitorados 
pelo Nacab

Ação permanente

Orientação Jurídica
Região 3

A prestação de orientação jurídi-
ca tem como objetivo contribuir 
com a participação informada 
das pessoas atingidas, bem como 
orientá-las em relação às ações 
da Vale a respeito de suas políti-
cas de reparação. Assim, desde o 
início dos trabalhos da ATI, o Na-

cab tem fornecido informações e 
sanado dúvidas das pessoas atin-
gidas sobre os processos e ques-
tões judiciais, através de reuni-
ões coletivas, do atendimento 
das demandas e da elaboração 
de materiais informativos sobre 
aspectos jurídicos.

Ação permanente
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Elaboração de quesitos para o 
perito do juiz

Região 3

A atividade de quesitação é reali-
zada para contribuir com as pes-
quisas feitas pelo Comitê Técnico 
Científico da UFMG, que trabalha 
como perito do juiz no processo 
de reparação. O NACAB elabora 
perguntas ou questões, que são 
encaminhadas para a UFMG para 
que ela as considere em suas pes-
quisas e, dessa forma, realize um 
trabalho que seja mais próximo 
possível da realidade e da neces-

sidade das pessoas atingidas. Es-
sas pesquisas são para levantar 
os mais diversos impactos provo-
cados pelo desastre/crime à po-
pulação atingida e mostrá-los ao 
juiz. 

Ação permanente

Acompanhamento das audiências judiciais
Região 3

O Nacab participa das audiências ju-
diciais, como ouvintes, para repassar 
as informações sobre o processo às 
pessoas atingidas, por meio das reu-
niões com as comunidades e dos ma-
teriais informativos (áudios, vídeos, 
cards, entre outros), divulgados após 
cada audiência. Além das audiências 
judiciais, o Nacab acompanha tam-

bém as as audiências públicas que 
acontecem na Assembléia Legislati-
va de Minas Gerais e na Câmara dos 
Deputados e tratam das negociações 
de possível acordo entre Vale, Esta-
do de Minas Gerais e Instituições de 
Justiça, e da necessidade da efetiva 
participação das pessoas atingidas 
nessa tratativa.  

Ação permanente

683
quesitos 

produzidos  
pelo Nacab
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Analisando o Meio Ambiente

Mapeamento de danos e áreas 
inundadas em Taquaras

Região 3

Comunidade de Taquaras (Esmeraldas)

A identificação e análise dos da-
nos e conflitos, a caracterização 
socioambiental do território e o 
panorama do comprometimen-
to ao abastecimento de água 
possibilitam propor e articular 
ações a serem viabilizadas, con-
siderando a realidade e contex-

to das pessoas atingidas. Esse 
é o objetivo desse diagnóstico, 
realizado de julho a novembro 
em algumas áreas da Região 3. 
Essa pesquisa resultará em um 
material com informações para 
as comunidades, a ser disponibi-
lizado em breve.

A visita técnica em Taquaras pos-
sibilitou avaliar quais foram as 
áreas impactadas pelas cheias do 
rio Paraopeba em 2020, buscando 
compreender os danos ambien-
tais resultantes do espalhamento 
de rejeitos. Além disso, foram ma-
peados danos nas propriedades, 
como trincas, rachaduras e deses-
tabilidade nas casas.
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Avaliando impactos em Papagaios

Mapeamento de pontos de coleta  
de água

Papagaios

Região 3

O objetivo da visita foi atender 
a uma demanda de Papagaios 
sobre falta de abastecimento de 
água pela Vale, além de conhecer 
melhor a realidade de parte da 

Região 3. A visita resultou em 
um relatório de campo para 
auxiliar no encaminhamento da 
demanda.

O mapeamen-
to de pontos 
de captação de 
água , indica-
dos por pessoas 
atingidas, orien-
tará a coleta e a 
análise da qua-
lidade da água 
a ser realizada  
por laboratório 
e s p e c i a l i z a d o . 
Além disso, durante as visitas 
os técnicos do NACAB busca-

ram orientar a população sobre 
a qualidade da água de poços
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Coleta e análise de amostras de água

Coleta e análise de amostras de solo

Região 3 

Região 3

 A análise da qualidade de água 
por laboratório especializa-
do contratado pelo Nacab per-
mitirá que sejam dadas infor-
mações objetivas às pessoas 

atingidas sobre a segurança 
de uso da água, especialmente 
para consumo humano, além de 
orientar ações visando a prote-
ção à saúde

Essa ação determinará 
a quantidade de metais 
e metalóides no solo, o 
que possibilitará ava-
liar o potencial conta-
minante das cheias do 
rio Paraopeba e danos 
às atividades agríco-
las. As coletas aconte-
ceram entre os dias 3 
e 20 de novembro pela 
empresa Tommasi Am-
biental, contratada pelo 
Nacab. A análise des-
sas amostras coletadas está em  
andamento
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Acompanhamento de visitas da Vale
Esmeraldas, Maravilhas, Pará de Minas e Paraopeba  

O acompanhamento do Nacab em 
visitas da Vale S/A no mês de no-
vembro teve por objetivo verificar 
o cumprimento ao atendimento de 
demandas de água realizadas pe-
las pessoas atingidas. Após esse 

acompanhamento, a ATI R3 apre-
sentou um relatório técnico para 
as Instituições de Justiça com as 
devidas observações a respei-
to de como essas demandas têm 
sido administradas pela empresa. 

Estudo de caso da agroindústria de 
polpa de frutas

Comunidade Beira Córrego (Fortuna de Minas) 

A ATI R3 montou um grupo de 
estudos para analisar a relação 
entre o desastre-crime da Vale 
S/A e os impactos da Agroindús-
tria de polpas de frutas em Beira 
Córrego (Fortuna de Minas). Os 
danos identificados foram a per-
da de escoamento/comercializa-
ção dos produtos congelados, a 
estigmatização do produto pela 
opinião pública, desemprego, en-
tre outros. Está em andamento 
a busca de solução para análise 

laboratorial das polpas de fruta 
produzidas no local.
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Identificação de políticas públicas  
ligadas ao desenvolvimento  
territorial

Região 3 

A avaliação da efetividade das 
políticas públicas de desenvol-
vimento territorial da Região 3, 
bem como a identificação das 
possíveis barreiras que impe-
dem o sucesso de um programa 

de desenvolvimento territorial, 
auxiliam o Nacab em ações de 
mobilização e de participação 
das pessoas atingidas no diálo-
go entre os agentes públicos.

até jan 2021

Pedido de explicações sobre o  
estudo da empresa EPA

Região 3 

Documento elaborado em par-
ceria com as duas outras ATIs 
(Aedas e Instituto Guaicuy) e a 
Puc Minas, com dúvidas e pedi-
dos de explicações quanto ao 
conteúdo do estudo de Avalia-

ção de Riscos à Saúde Humana 
desenvolvido pela empresa EPA 
Engenharia de Proteção Am-
biental Ltda nas 5 regiões da 
Bacia do Paraopeba.
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Indicação de novos pontos de coleta 
de água para análise pela UFMG

Região 3

As três ATIs e a Puc Minas in-
dicaram para a Universidade 
Federal de Minas Gerais, res-
ponsável por assessorar tecni-
camente o Juiz, novos pontos 
para a coleta de água em poços 
e cisternas rasas. O objetivo foi 

garantir que mais pessoas atin-
gidas pudessem estar cientes 
sobre a qualidade da água em 
sua propriedade, mesmo que 
não estejam a apenas 100m de 
distância da margem do Rio Pa-
raopeba.

Região 3 

Essa coleta e análise determi-
narão a presença e concentra-
ção de contaminantes químicos 
em órgãos de peixes, com ava-

liação e estimação de riscos à 
saúde humana. O início da cole-
ta está previsto para início de 
2021.

Ação prevista

Coleta e análise de amostras de 
peixes da bacia do rio Paraopeba
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Encontros com as comissões
Região 3

Ora na forma de reuniões online, 
ora presenciais seguindo medi-
das de prevenção à covid, ora 
na forma de assembleia geral, 
ao total foram 170 encontros 
realizados com as comissões 
e agrupamentos de comissões. 
Esses encontros garantiram 
alguns dos principais objetivos 
da ATI, como engajar pessoas e 
comunidades atingidas no pro-
cesso de reparação integral, 
construir espaços de partici-
pação social e política e comu-

nicar de forma eficaz todos os 
fatos que influenciam o pro-
cesso de reparação.

170

encontros foram 
realizados até hoje
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Mobilização das pessoas atingidas
Região 3

Por diversas ocasiões, o Nacab 
mobilizou as pessoas atingidas 
da Região 3 para a participação 
em debates públicos, acompa-
nhamento das audiências judiciais 
do acordo e algumas ações em 
datas específicas, como o Dia do 
Rio promovido pela Puc Minas. O 
objetivo desta ação é engajar as 
comunidades nos processos de 
participação, incentivando o pro-

tagonismo das pessoas atingidas 
nas discussões.

Ação permanente

Acolhimento de demandas 
emergenciais das pessoas atingidas

Região 3

Com o objetivo de acolher as deman-
das emergenciais das pessoas atin-
gidas e repassá-las às Instituições de 
Justiça, o Nacab criou um formulário 
eletrônico e um contato de WhatsA-

pp exclusivo para o recebimento de 
demandas, amplamente divulgados 
entre as comunidades. Foram cole-
tadas 2326 demandas de pessoas 
atingidas, sobre problemas relacio-
nados à execução de programas e 
ações da mineradora Vale S.A., or-
ganizadas pelo tema descrição, das 
quais 1763 foram encaminhadas às 
Instituições de Justiça

2.326 demandas de 
pessoas atingidas 
foram coletadas
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Divulgação do processo de 
reparação e dos trabalhos da ATI R3

Região 3

A comunicação e a produção de infor-
mação contínua, em linguagem adequa-
da, para as pessoas atingidas têm sido 
um dos pilares estratégicos para a par-
ticipação informada das comunidades 
no processo de reparação dos danos so-
fridos. Nesse sentido, muitos materiais 
têm sido produzidos tanto de maneira 
online, devido à pandemia da Covid 19, 
ou em formato impresso, como é o caso 
do Jornal ReparAção.

Nacab investiga 
a qualidade da 
água na Região 3
Página 4

PESQUISA DIAGNÓSTICA
Estudo vai 
dimensionar danos 
causados pelo crime 
da Vale
Página 3

IMÓVEIS DANIFICADOS
Vale provoca danos 
em residências de 
Taquaras, município 
de Esmeraldas (MG)
Página 6

PROCESSO JUDICIAL
Ação coletiva e o 
fim do Pagamento 
Emergencial: o que 
vem por aí?
Página 8
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Ação permanente
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Criação de planos de pesquisa 
para diagnósticos emergenciais

Região 3 

Entre os meses de maio e julho, 
a equipe da ATI R3 trabalhou 
no planejamento de pesquisas 
diagnósticas emergenciais com 
o objetivo de caracterizar a po-
pulação, identificar os diversos 
danos decorrentes do rompi-
mento da barragem da Vale e 
gerar informações para sub-
sidiar ações futuras da ATI R3 
Nacab. 

O plano de pesquisa contem-
plou o período, a alocação de 
recursos, os desafios e percur-
sos metodológicos, buscando 
evitar a redundância de visitas 
no levantamento de dados, o 
que contribui para resguardar 
as pessoas atingidas, de modo a 
diminuir o desgaste emocional 
devido à fadiga de fala e reviti-
mização.
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Acompanhamento de estudos da 
UFMG

Região 3 

Realização de ca-
pacitações com as 
comissões de atin-
gidos para envio 
de demandas, pro-
dução do “Manual 
para solicitação de 
coleta e análise de 

animais mortos” e 
articulação com a 
UFMG para o en-
caminhamento das 
demandas e acom-
panhamento de 
suas ações no ter-
ritório.

Construção de cartografias e 
planejamento pré-campo

Região 3 

O reconhecimento territorial é 
etapa fundamental para que o 
planejamento operacional e a 
abordagem do território estejam 
bem representados, de modo a 

identifi car adequadamente a 
população atingida. Esse instru-
mento serve para subsidiar as 
pesquisas diagnósticas no terri-
tório.
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Análise dos recursos e atividades 
econômicas da Região 3

Região 3 

A caracterização dos danos e 
prejuízos para as atividades 
econômicas da Região 3 são um 
passo importante para pensar o 
processo de reparação, consi-
derando todo seu potencial pro-
dutivo. Por isso, a equipe da ATI 
R3 Nacab está realizando um 
diagnóstico territorial e um le-

vantamento dos ativos locais, 
vocações econômicas e cadeias 
produtivas regionais, de forma 
a contribuir para uma reflexão 
sobre o futuro econômico do ter-
ritório, de modo a planejar es-
tratégias que contribuam para a 
melhoria deste setor.

Criação de questionário para  
pesquisa socioeconômica

Região 3

Durante os últimos meses do ano, 
a equipe da ATI R3 trabalhou na 
construção de um questionário 
de pesquisa eletrônico, a ser re-
alizada virtual e presencialmen-

te, para caracterizar o conjunto 
de danos sofridos no pós desas-
tre, por meio da coleta de dados 
quantitativos e qualitativos jun-
to à população atingida. 
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Estruturação das regionais

A ATI R3 contará com um escritório 
gerencial (em Viçosa, sede original 
do Nacab), um administrativo/insti-
tucional (Belo Horizonte) e três es-
critórios centrais (Paraopeba, Pará 
de Minas e Esmeraldas), garantindo 
assim acesso constante aos atingi-
dos e qualidade no suporte técnico. 

Desde o início dos trabalhos, o Na-
cab tem avançado na estruturação 
desses espaços, locando imóveis, 
adquirindo computadores, mobili-
ário, aparelhos para georreferen-
ciamento em campo (GPS) e Equi-
pamentos de Proteção Individual 
(EPIs) para a equipe.

Contratação e treinamento da  
equipe da ATI R3

A qualidade, multidisciplinarida-
de e comprometimento com as 
demandas dos atingidos são pré-
-requisitos fundamentais para a 
formação da equipe técnica da 
ATI R3. Desde o início de seu pla-
nejamento, o Nacab já contratou 
e realizou treinamento de 87% 
do pessoal previsto para atuar no 
projeto, contando com 109 pro-
fissionais. O dimensionamento e 
treinamento da equipe se funda-
menta na necessidade de um acom-
panhamento ativo e cotidiano das 

pessoas e comunidades atingidas, 
visando definir um corpo de pro-
fissionais que seja numericamente 
suficiente para garantir um atendi-
mento de qualidade. 

109
profissionais

O Nacab  
conta com

do pessoal 
previsto para 

o projeto já foi 
contratado

87%
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Estruturação da ATI

RECURSOS 
HUMANOS   

R$ 6.971.743,39 INFRA-ES-
TRUTURA 

E CUSTEIO 
R$ 619.786,20

POR ÁREA

SERVIÇOS E 
PRODUTOS

COORDENAÇÃO E 
ACOMPANHAMENTO 
METODOLÓGICO E 
FINALÍSTICO

R
$ 

41
5.

67
0,

62

R
$ 

15
3.

80
0,

00
 

 TOTAL R$ 8.161.000,21 

DESPESAS EXECUTADAS - ABRIL A NOVEMBRO  2020

RECURSOS HUMANOS
(Em R$)
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Implementação do Sistema de  
Gestão de Demandas

Aprimoramento de governança

Com o objetivo de melhorar e 
aumentar a capacidade no aten-
dimento das demandas dos atin-
gidos, bem como tratar e enca-
minhar com maior agilidade, o 

Nacab implementou um sistema 
de gestão para a ATI. Este siste-
ma irá reforçar a segurança e os 
cuidados com as informações e 
dados das pessoas atingidas.

Motivada por 
aprimorar seus 
processos in-
ternos, a ATI R3 
Nacab contratou 
uma consultoria 
para implanta-
ção de controle 
interno e aper-
feiçoamento do 
Sistema de Go-
vernança. A iniciativa faz parte 
de uma série de ações que vêm 
sendo implementadas pelo Na-

cab ao longo do semestre para 
aprimorar seus mecanismos de 
gestão e transparência.


