
Título Departamento Resumo 

Geoquímica de sedimentos e hidroquímica na bacia 

do rio do Carmo e sub-bacia do rio Gualaxo do 

Norte, pós-rompimento de barragem de rejeitos de 

minério de ferro, leste do Quadrilátero Ferrífero, MG

Departamento de Geologia

"O presente projeto visa analisar amostras de sedimentos (de canal, cutbanks e 

terraços antigos) e águas buscando entender o impacto geoquímico do 

rompimento da barragem no sistema hídrico das bacias, levando sem conta a 

abundância e dispersão dos elementos químicos em um ano hidrológico. A título 

comparativo, serão utilizados dados geoquímicos de outros autores, anteriores ao 

acidente. Com base na variação dos resultados analíticos (sedimentos e água) ao 

longo de um ano hidrológico, buscar-se-á também uma estimativa do tempo 

necessário para a recuperação dos padrões geoquímicos anteriores ao 

rompimento da barragem. Serão escolhidos dois sítios de amostragem no rio 

Gualaxo do Norte e três sítios no rio do Carmo, a jusante da confluência do rio 

Gualaxo do Norte até o rio Doce, ambos os trechos afetados pelo acidente e que 

compõem a vertente esquerda da cabeceira da bacia do Rio Doce."

Mambembe - Literatura e Teatro de Rua Departamento de Artes Cênicas

"O projeto tem como foco a transcriação cênica e musical de obras literárias, 

visando a criação de espetáculos de teatro de rua e a apresentação desses 

espetáculos nos distritos e comunidades da periferia de Ouro Preto, constituindo 

assim um espaço de interlocução com os bairros mais carentes da cidade. Além 

dos espetáculos de rua, a realização de oficinas e ações culturais pelo projeto 

estabelece pontes entre a universidade e a comunidade, tendo em vista a 

demanda e as questões da população local."

Curso de atualização profissional 5 de novembro
Departamento de Ciências Sociais, 

Jornalismo e Serviço Social

"O projeto oferece curso de atualização profissional para assistentes sociais da 

região impactada pelo crime da Samarco."

Estudos de casos para o trabalho com questões 

bioéticas relacionadas à atividade de mineração
Departamento de Biologia

"O projeto tem por objetivo a montagem de um arquivo jornalístico que tenha 

como tema central o rompimento da barragem de Fundão da empresa Samarco 

na cidade de Mariana. O tema é de grande pertinência e pode trazer contribuições 

para as abordagens da disciplina Fundamentos da Bioética."

Julgamento Simulado do caso Rompimento da 

Barragem de Fundão na Corte Interamericana de 

Direitos Humanos

Departamento de Direito Não fornecido.



Memória, Identidade e Cultura: reconhecimento das 

múltiplas dimensões do sofrimento dos velhos 

moradores dos distritos atingidos pelo crime da 

Samarco

Departamento de Ciências Sociais, 

Jornalismo e Serviço Social

"O projeto tem como objetivo compreender, dar visibilidade e resgatar as 

identidades de homens e mulheres que envelhecem ex-moradores ou moradores 

dos distritos atingidos pelo rompimento da barragem de rejeitos da Samarco 

(Vale/BHP Billiton), ocorrido no dia 05 de novembro de 2015, pertencentes às 

gerações acima de 60 anos. Isso é feito a partir de 'relatos orais de vida' desses 

idosos, a fim de identificar e reconhecer as múltiplas dimensões do sofrimento que 

atinge essa parcela da população — composta por sujeitos históricos neste que é 

considerado o maior crime ambiental do nosso país —, e as particularidades de 

seus processos de envelhecimento — marcados pelas condições reais e objetivas 

de vida — e, ao mesmo tempo, estabelecer elos de pertencimento global entre 

esses velhos e as condições materiais e  culturais da sociedade capitalista na qual 

envelhecem."

Caracterização física e hidrológica da bacia do rio 

Gualaxo do Norte

Departamento de Engenharia 

Ambiental 

"Nesse projeto, o trabalho consiste em uma caracterização física e hidrológica da 

bacia do rio Gualaxo do Norte, que em novembro de 2015 foi assolada pelo 

rompimento da barragem de rejeitos de mineração de ferro de Fundão, da 

empresa Samarco Mineração, no município de Mariana (MG). A caracterização 

física foi realizada com auxílio dos mapas topográficos e imagens de satélite de 

relevo (SRTM) da região e do software ArcGis.  A caracterização hidrológica foi 

feita a partir da construção das séries históricas de chuva e vazão das estações 

de Bicas e Fazenda Ocidente construídas com base no banco de dados da 

Agência Nacional de Águas (ANA) - Hidroweb. "

Avaliação do risco sanitário em canteiros de obras 

da construção civil em áreas acometidas por 

rejeitos da Barragem de Fundão em Minas Gerais 

Departamento de Ciências 

Biológicas

"Os profissionais da construção civil frequentemente podem estar expostos aos 

riscos sanitários oriundos de áreas e materiais contaminados com rejeitos, dejetos 

humanos e animais e com outras biomassas contaminadas. Assim, o  presente 

estudo visou avaliar a contaminação de canteiros de obras da construção civil na 

cidade de Barra Longa,  Distrito de Gesteira (MG), acometida pelos rejeitos do 

acidente que levou ao rompimento da Barragem de Fundão e  Galgamento de 

Santarém, ocorridos em novembro de 2015. Para isso, amostras de água, 

sedimento e solo da região  foram coletadas e avaliadas quanto à presença e 

viabilidade dos seguintes indicadores e patógenos entéricos: a)  Coliformes Totais 

(CT); b) Escherichia coli (E. coli); c) Rotavírus A (RVA). Os resultados apontam 

para presença de risco microbiológico de infecções, aos quais os profissionais da 

construção civil e população em geral encontram-se expostos durante as 

atividades da reconstrução das áreas atingidas por tal acidente. O presente 

estudo é inédito no Brasil,  mostrando a importância de conhecer e caracterizar 

possíveis contaminações em canteiros de obras, visando a gestão e mitigação de 

riscos sanitários."



Impactos na nutrição social pela contaminação de 

solo e água oriundos de hortas domiciliares em 

áreas acometidas por rejeitos da Barragem de 

Fundão

Departamento de Ciências 

Biológicas

"Tendo em vista que alimentos produzidos em áreas contaminadas podem 

representar risco à saúde humana, impactando na nutrição social, o presente 

estudo avaliou a contaminação de solos e águas na área urbana e rural de Barra 

Longa (MG), região acometida pelos rejeitos do rompimento da Barragem de 

Fundão e Galgamento de Santarém. Amostras de água e solos provenientes de 

área produtora de alimento para consumo familiar foram coletadas e avaliadas 

quanto a contaminação por Coliformes Totais (CT), Escherichia coli (E. coli) e 

Rotavírus-A (RVA). Os resultados revelaram a presença de CT, E. coli e RVA 

tanto em águas quanto solos coletados, apontando presença de risco 

microbiológico ao qual indivíduos são expostos ao cultivarem seus produtos e o 

consumirem em áreas contaminadas. Tais patógenos em alimentos consumidos 

frescos podem gerar grande impacto na nutrição social e agravamento à saúde 

humana."

Observação do território e avaliação de impacto
Departamento de Engenharia de 

Produção

"Devido à possibilidade de acúmulo de metais pesados no solo e na água em 

decorrência do rompimento da barragem de Fundão e do galgamento da 

barragem de Santarém, ambas pertencentes à mineradora Samarco e localizadas 

no município de Mariana (MG), o presente projeto visa promover avaliação de 

impacto nas regiões impactadas ao longo da Bacia Hidrográfica do rio Doce, por 

meio de análises químicas e biológicas. Considera-se foco da pesquisa científica 

o município de Barra Longa e o distrito de Gesteira (MG)."

Subsídios para recuperação do Rio Doce a partir da 

simulação da qualidade da água em trechos do Rio 

Gualaxo do Norte diretamente atingidos pelo 

rompimento da barragem de Fundão: enfoque em 

microorganismos patogênicos

Departamento de Engenharia Civil

"O rio Doce recebeu grande carga de sólidos oriundos do rompimento da 

barragem de rejeitos de Fundão, o que provocou séria degradação ambiental. 

Rios atingidos diretamente, como o Gualaxo do Norte, sofreram alteração da 

turbidez, queda brusca (e depois recuperação) do oxigênio dissolvido, mortandade 

e afugentamento da ictiofauna e destruição da comunidade bentônica. Ressalta-

se que esse rio sofreu modificação em sua morfometria e alteração de sua 

capacidade de resiliência. No entanto, as cargas de poluição — de outras 

atividades antrópicas — continuam a ocorrer. Diante disso, esta pesquisa se 

propõe, baseando-se em coletas sazonais e sistêmicas de dados do rio Gualaxo 

do Norte (vazão, morfometria e variáveis químicas, físicas e biológicas da 

qualidade da água), calibrar e validar um modelo de qualidade da água para um 

trecho a jusante do aporte de lama e a montante. A simulação da qualidade da 

água do rio frente a diferentes cargas de poluição permitirá entender quão afetada 

ficou sua resiliência e quais ações seriam necessárias para recuperar 

características mais próximas da original nesse ecossistema."


