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Resumo: A queda da Barragem de Fundão é um evento crítico que remete a uma série de
violações, dentre elas a de direitos humanos e, portanto, deve ser tratado pela jurisdição
específica a fim de responsabilização. Há grandes lacunas no processo indenizatório da
Fundação Renova, uma vez que os programas não tutelam de forma integral suficiente os
direitos violados. A presente pesquisa se propôs a analisar a matriz de danos da Fundação
Renova à luz do modelo de resiliência, que é um dos parâmetros internacionais para a
construção de uma matriz que busca a reparação integral e justa para os atingidos. A partir da
análise dos documentos oficiais sobre o processo de indenização, o movimento metodológico
desta pesquisa consiste em investigar o desenvolvimento da Matriz de Danos proposta pela
Fundação Renova a partir das cinco dimensões do modelo de resiliência. A pesquisa revela
que o instrumento é insuficiente, uma vez que não estará de acordo com os princípios básicos
direitos humanos e, portanto, deixará os atingidos em situações ainda mais vulneráveis.

Palavras-chave: Matriz de Danos, Atingidos, Modelo de Resiliência, Queda da Barragem de
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I. Introdução

Em toda América Latina o aumento da produção e exportação de bens primários
demonstra a dependência econômica através da mercantilização de territórios, por meio das
atividades de expansão das monoculturas e da extração em larga escala de minerais. Além da
justificativa das vantagens econômicas, há um componente ideológico do desenvolvimento
que contribui para a continuidade da dependência. De acordo com Zucarelli (2018),
“mudanças estruturais e procedimentais são implementadas pelos governos locais como
forma de incentivo à produção em larga escala” (ZUCARELLI, 2018, p. 34). Dentre as ações
governamentais, o autor menciona a flexibilização de leis, os ajustes fiscais e as privatizações
e expansão de novas fronteiras minerárias.

Os efeitos dessa lógica colonialista intensificam com o passar do tempo e segundo
Gudynas (2016) não se pode considerar os extrativismos como indústria, isso porque nada se
produz, o que ocorre é apenas uma atividade de extração, com muitas implicações e graves
efeitos socioambientais. No Brasil, a barragem de rejeitos de minério de ferro de Fundão, da
empresa Samarco, cujo capital é controlado por duas gigantes internacionais da mineração:
Vale S.A e BHP Billiton Brasil Ltda, causou o maior desastre socioambiental no país e danos
irreversíveis à população que vive ou depende do território e dos recursos naturais dos
municípios atingidos.

As ações pós-desastre devem empregar uma abordagem baseada em direitos
humanos, ou seja, medidas que tenham por finalidade diminuir os riscos e reparar danos.
Tendo em vista que as consequências do desastre variam conforme as vulnerabilidades
existentes, a reconstrução tem de aumentar a resiliência do território e dos atingidos na
restauração dos sistemas de infraestrutura física e social e na revitalização dos modos de vida,
economia e meio ambiente.

Como uma tarefa moral a ser cumprida, a pesquisa investigou a Matriz de Danos
proposta pela Fundação Renova, alternativa adotada para sistematizar danos indenizáveis do
rompimento da barragem” (RELATÓRIO FGV, 2019, p. 24). A escolha pela análise deste
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processo se deu por acreditar-se que ele representa o ponto máximo da racionalidade
instrumental, que a tudo precifica, reduzindo toda a queda da barragem a um equivalente
monetário, além de dizer o que é ou não passível de valoração monetária, dando assim,
legitimidade a determinadas formas de vida e de sensibilidade, ao mesmo tempo em que
deslegitima outras tantas.

II. Revisão de literatura

A literatura sociológica sobre desastres aponta que os processos de recuperação não
são sinônimos das políticas de reparação, uma vez que a reconstrução não se limita à
restituição dos aspectos físicos e materiais afetados. É necessário, portanto, para o processo
de reconstrução considerar “as redes de relações sociais territorializadas (trabalho,
parentesco, vizinhança e apoio), formas de significação e uso do espaço e dos recursos,
valores culturais, entre outros” (p. 26). Nesse sentido, o valor simbólico, histórico e afetivo
de muitos desses espaços importam para a população, mas não são contemplados através das
questões propostas pelo programa.

O conflito ambiental, por definição, surge de distintos modos de apropriação do
mundo material e, por isso, é importante ressaltar que o desastre concretizou a ameaça
orquestrada por conflitos pretéritos, uma vez que já era temido pelos moradores antes do
rompimento. Além disso, foi causado por sujeitos sociais, os quais produzem
deliberadamente ameaças ambientais. De acordo com o relatório produzido pela Fundação
Getúlio Vargas (FGV), “o direito à reparação no contexto de impactos adversos causados por
empresas ganha maior concretude com a previsão dos Princípios Orientadores sobre
Empresas e Direitos Humanos, aprovados pela ONU e adotados pelo Brasil em 2011” (FGV,
2016, p. 25).

É fundamental “abordar a reparação integral sob a ótica do direito internacional dos
direitos humanos, que compreende uma acepção mais ampla do termo, abrangendo tanto
questões procedimentais como substantivas” (FGV, 2016, p. 25). O direito à reparação é um
princípio básico do direito internacional dos direitos humanos, com isso é obrigação dos
Estados e dos atores não estatais, como empresas, respeitar e concretizar esse direito.

Ainda que as vítimas do rompimento tenham direito de compensação pelos danos
materiais e morais, elas estão em uma posição desfavorável para negociação, uma vez que o
Executivo Federal cria bases para que um outro tipo de interpretação, no qual a Samarco se
tornaria também uma das vítimas da circunstância. O risco de considerar o rompimento como
desastre natural é que o tempo após o evento é visto com “pós-desastre” e o vínculo com o
agente causador se perde no tempo, enfraquecendo as remediações.

Ainda de acordo com o documento do Gesta (2018) é fundamental considerar que o
desastre se mantém nos dias de hoje enquanto crise crônica, ou seja, não terminou na data do
evento. Ademais, "a construção de sentidos e dos posicionamentos não se faz com rapidez,
monitoramento ou pressão por parte de interessados, seja empresa ou Estado” (GESTA, 2018,
p. 10).

Pensar sobre a racionalidade instrumental presente no processo de matriz de danos
dos Atingidos pela queda da barragem de Fundão é evidenciar o contexto geral da
constelação de ideias na qual este fenômeno se realiza. As discussões sobre as formas de
construção deste processo devem considerar as facetas adaptativas e críticas do império da
racionalidade instrumental.

III. Material e Métodos
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As ações pós-desastre devem empregar uma abordagem baseada em direitos
humanos, ou seja, medidas que tenham por finalidade diminuir os riscos e reparar danos.
Tendo em vista que as consequências do desastre variam conforme as vulnerabilidades
existentes, a reconstrução tem de aumentar a resiliência do território e dos atingidos na
restauração dos sistemas de infraestrutura física e social e na revitalização dos modos de vida,
economia e meio ambiente.

O rompimento da Barragem de Fundão foi provocado por uma empresa que tem uma
extensão gigantesca, e isso significa que os danos causados pelo desastre não são possíveis de
serem avaliados somente pelo fato gerador que fez com que o dano ocorresse. Os danos
causados pelo desastre tendem a se perpetuar por muito tempo depois do evento e, portanto,
deve ter uma gestão eficiente que seja pautada nos Direitos Humanos e no desenvolvimento
de uma situação melhor para os atingidos.

O instrumento existente na gestão do desastre de Fundão que diretamente impacta na
condição de vida dos atingidos é a Matriz de Danos, objeto que compõe o corpus desta
pesquisa. Isso porque é ela que precifica parte da indenização que o atingido tem direito e
assim promover um estado financeiramente e socialmente mais digno para essas pessoas.

O movimento metodológico desta pesquisa foi analisar o desenvolvimento da Matriz
de Danos proposta pela Fundação Renova a partir das cinco dimensões do modelo de
resiliência. Para isso, buscamos nas documentações existentes sobre a apreciação crítica do
instrumento como a Matriz de Danos se adequa ao modelo de resiliência.

A premissa da análise foi de que quanto mais próxima do modelo de resiliência a
Matriz de Danos estiver, mais favorável o instrumento é para o processo de reparação. Em
contrapartida, quanto mais distantes estiver, menos favoravel o instrumento será, uma vez que
não estará de acordo com os princípios básicos direitos humanos e, portanto, deixará os
atingidos em situações ainda mais vulneráveis.

V. Resultados e Discussão

A Matriz de Danos é um instrumento operacional do Programa de Indenização
Mediada, elaborado pela Fundação Renova com o intuito de “ressarcir pessoas e micro e
pequenas empresas que tenham sofrido danos materiais ou morais, bem como perdas
referentes às suas atividades econômicas, em consequência direta do rompimento da
barragem de Fundão (FUNDAÇÃO RENOVA, 2019). A função do instrumento é, portanto,
especificar os danos e as medidas indenizatórias, de acordo com o TTAC. Em outras palavras,
“é a alternativa adotada pela Fundação Renova para sistematizar danos indenizáveis do
rompimento da barragem”(RELATÓRIO FGV, 2019, p. 24).

O processo indenizatório proposto pela Fundação Renova possui dois caminhos, são
eles: modalidade Dano Água e modalidade Dano Geral que, de acordo com a Fundação
Renova, podem se dar de maneira coexistente. Ambas modalidades iniciam-se com o
reconhecimento da pessoa atingida, mas na modalidade Dano Geral é necessário que o
solicitante já tenha sido aprovado no instrumento Cadastro.

O instrumento Matriz de Danos é utilizado especialmente para os danos da
modalidade Dano Geral e, por consequência, é dependente ao Cadastro, ou seja, “pode ser
utilizada como instrumento de reparação por aquelas pessoas que tiveram suas solicitações de
cadastro reconhecidas após ultrapassarem todos os obstáculos apresentados e ainda
apresentarem danos em conformidade com a matriz que dá acesso ao PIM (Programa 02)”
(RELATÓRIO FGV, 2019, p. 23).

O processo de identificação dos danos faz uso de duas metodologias: informações
advindas do Cadastro e “engajamento de stakeholders”. Como mencionado, a conexão com o
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Cadastro implica fragilidades na execução da Matriz de Danos. “As restrições de
elegibilidade identificadas no Programa 01 se refletem diretamente na capacidade de
identificar e, portanto, acolher novos danos, evidenciando sua inadequação para este fim,
exceto, como já pontuado, de forma subsidiária” (RELATÓRIO FGV, 2019, p. 31). Com isso,
os danos sofridos por pessoas não cadastradas não promovem a atualização da Matriz de
Danos, ações que não conseguem reparar de modo integral a totalidade dos danos.

O Relatório Ramboll (2017) afirma que o conceito de Resiliência é fundamental para
a redução de riscos de desastres. A definição proposta pela United Nations Development
Programme (UNDP) acerca do conceito é “um processo transformativo de fortalecimento da
capacidade de homens, mulheres, comunidades, instituições e países de antecipar, prevenir,
recuperar-se e transformar-se posteriormente ao sofrimento de danos, estresses e mudanças”.

A partir do desenvolvimento sustentável e da precaução, o princípio de Resiliência
está alinhado com a legislação brasileira e é estruturado em 5 dimensões: social,
infraestrutural, natural, econômica e governança. Elas contemplam os seguintes aspectos:
humano, social, cultural, econômico, biótico, físico, físico-químicos, ecológicos e
infraestrutura física (RAMBOLL, 2017, p. 12). De acordo com a Ramboll (2017) as
dimensões podem ser compreendidas da seguinte maneira: a dimensão social cumpre o papel
de endereçar impactos sociais, mormente no que se refere ao reconhecimento das alterações
irreversíveis do território e, portanto, no seu significado social. A dimensão de Infraestrutura
engloba diversos aspectos da reparação da Bacia do Rio Doce, que compreendem a
reconstrução de vilas, saneamento, manejo de rejeitos, gerenciamento de riscos e produção
local de energia.

A dimensão natural por meio da Análise de Equivalência da Habitat permite inferir
sobre os danos e tempo estimado para reparação da fauna e flora atingidas. A dimensão
econômica propõe um desenvolvimento econômico que não induza a mazelas futuras,
semelhantes ou diferentes em natureza, àquelas que “desenvolveram” o vale do Rio Doce ao
longo do século 20. A dimensão governança consiste na análise e avaliação dos programas
relacionados a governança da Fundação Renova, com relação às boas práticas aplicadas ao
equacionamento de danos ambientais, econômicos e sociais.

Figura 1: Modelo de Resiliência
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Significa, portanto, garantir aos atingidos sobrevivência e condições de vida dignas
em todas as dimensões, direitos básicos de todos os seres humanos. No caso de Fundão, o
dano perpassa várias dimensões: foram atingidos processos ecológicos fundamentais,
estruturas físicas e as relações das populações atingidas e da coletividade. Uma matriz de
danos que contemple essas dimensões representa um instrumento que não somente indeniza
os atingidos, mas permite através dessa indenização que os atingidos sejam capazes de serem
protagonistas do processo de reparação e de desenvolverem novos modos de vida dentro da
nova condição.

Dimensão Governança: A matriz de danos elaborada pela Fundação Renova “foi concebida
como instrumento de apenas um dos programas da reparação em curso e que trata de
processos indenizatórios, não balizando a identificação geral de danos socioeconômicos que
visam a garantia de uma reparação integral” (FGV, 2019, p. 9). Assim, não há instrumento
que reúna todos os tipos de danos identificados pelo rompimento da barragem para que seja
realizada a reparação completa. O relatório da Ramboll (2018, p. 190) considera a matriz de
danos elaborada pela Renova problemática, “tanto pela falta de participação popular na sua
definição, quanto pela escolha metodológica adotada na precificação dos danos, que
desconsidera variáveis imateriais, morais e temporais para retomada autônoma da vida
pós-desastre” (FERREIRA, 2020, p. 173). De acordo com o site da Fundação Renova, “os
critérios e valores para o cálculo de indenização dos danos gerais já foram previamente
discutidos com representantes do poder público e de entidades técnica”. Na prática, não há
uma discussão acerca “dos valores a serem indenizados, mas uma matriz de danos pré-fixada,
com base na qual os valores são “tecnicamente” calculados, e a proposta, feita. Resta ao
atingido apenas aceitar ou recusá-la, como num contrato de adesão: essa é a “negociação” do
PIM” (FERREIRA, 2020, p. 173). Com isso, não se confere centralidade às pessoas
atingidas, “que têm suas declarações sobre os danos colocadas em questão, pela exigência
excessiva de documentos e pelo não reconhecimento de diversas categorias como atingidos”
(FERREIRA, 2020, p. 173).

Outro fator problemático é falta de transparência e acesso à informação, o
levantamento realizado sobre a concepção e construção da Matriz de Danos elaborada pela
Fundação Renova “exigiu um esforço considerável de busca e pesquisa, o que aponta para
uma grave falha no acesso a dados e informações por parte do público em geral, e dos
atingidos em particular” (FGV, 2019, p. 8). Além disso, não há transparência quanto aos
critérios e parâmetros de reconhecimento de danos indenizáveis, ampliando a incompreensão
da população atingida sobre o processo” (FGV, 2019, p. 9). Em um cenário de direitos
humanos em situações de desastres é ainda mais preocupante a automatização dada a situação
de extrema vulnerabilidade, violação de direitos básicos e pela composição de
territorialidades também por comunidades tradicionais. No caso da Fundação Renova, a
Análise de Impacto é semiautomatizada, “visto que a partir dos impactos relatados e das
causas mapeadas (individual + estudos consolidados na “Matriz de Impacto- Causa”)
conjuntamente com a delimitação territorial, será possível concluir pela existência ou não de
dano e respectiva ação reparatória” (FGV, 2019, 283).

O desastre da Samarco/Vale/BHP Billiton redundou em um longo processo de
negociação de acordos sobre acordos, cujos termos ainda estão longe de serem cumpridos.
Esse arranjo dificulta a compreensão das normas efetivamente vigentes, não só pela
complexidade dos programas de reparação e compensação, como pela fragmentação dos
temas, dispostos em quatro TACs (FERREIRA, 2020, p. 167). O TAC Governança foi
firmado para possibilitar aos atingidos uma maior participação na condução da reparação dos
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danos. Todavia, “o acordo criou uma estrutura excessivamente complexa e de difícil
entendimento” (FERREIRA, 2020, p. 167). O “sistema de governança” estabelece um
processo burocrático de instâncias, adotando uma lógica participativa restrita e desgastante
para os atingidos. Além do atendimento via telefone, a Fundação Renova prevê o envio de
documentos “preferencialmente de forma digital”, além da entrega do formulário de
entrevista pelo Portal do Usuário. O que “além de transferir indevidamente para as pessoas
atingidas um ônus ainda maior de comprovação de sua situação, tem um potencial bastante
excludente, na medida em que muitas pessoas podem não ter acesso a computadores em casa
e tecnologias de digitalização e envio de documentos” (FGV, 2019, p. 299)

De acordo com o documento intitulado “Notas preliminares sobre o programa de
levantamento e cadastramento dos impactados (PLCI)” e desenvolvido pelo GESTA (2016), a
leitura da Matriz de Danos da Fundação Renova “permite identificar uma lógica em que a
determinação e reconhecimento de quem e o que é considerado “impactado” é atribuída à
própria Samarco, sendo os mecanismos e espaços de interlocução e participação dos
atingidos bastante limitados” (GESTA, 2016, p. 1). O material afirma também que “a
Samarco reivindica o poder legítimo de reconhecer danos ou perdas, desconsiderando o que
os próprios atingidos caracterizam como dano/perda/prejuízos” (GESTA, 2016, p. 1).

No que tange a realização do cadastro, o tempo de execução dos questionários tem
aproximadamente três horas de duração, “foram relatadas críticas sobre a exaustiva duração
da entrevista e o uso de termos técnicos de difícil compreensão pelos atingidos” (GESTA,
2016, p. 3). “Ocorre que a inadequação do programa de Cadastro é um ponto crítico, pois o
cadastramento é requisito para o atingido acessar outros Programas, tais como, o Programa de
Auxílio Financeiro Emergencial (AFE) e o Programa de Indenização Mediada (PIM)”
(FERREIRA, 2020, p. 169). Sobre as categorias que chegaram a receber as indenizações
pelos danos materiais via PIM, o monitoramento aponta que os valores não têm sido
disponibilizados em tempo adequado para atender à população alvo do programa”
(FERREIRA, 2020, p. 174). É importante ressaltar que o instrumento Cadastro Integrado foi
elaborado pela Fundação Renova, ou seja, formulado a partir de uma perspectiva urbana e/ou
empresarial. “Esse aspecto limita o instrumento à aferição de dados majoritariamente
patrimoniais e censitários subsumidos àquela lógica que é estranha ao modo de vida da
maioria da população à qual o questionário se dirige” (GESTA, 2016, p. 9). De acordo com o
Parecer sobre o Cadastro Integrado, elaborado pelo GESTA, durante a aplicação simulada do
questionário, houve morador que disse não ter perdido acesso aos “equipamentos públicos”,
mas, quando interrogado sobre perda de acesso ao posto de saúde, a resposta foi afirmativa.
Para resolver tal impasse, a consultoria sugere que o questionário deve simplificar a
linguagem para melhor compreensão dos entrevistados. “Deve ainda utilizar um léxico que
dialogue com a “comunidade de compreensão compartilhada” dos grupos atingidos, cuidando
para que seja compreensível e ao mesmo tempo respeitoso aos significados próprios dos
lugares” (GESTA, 2016, p. 21).

De acordo com a Análise do Cadastro Socioeconômico, realizada pela Fundação
Getúlio Vargas, os dados demonstram que milhares de pessoas atingidas aguardam para
exercer seu direito de se cadastrar, assim como para receber respostas sobre sua análise de
elegibilidade/situação de impactado direto. “Tal atraso é corroborado pela inexistência de
prazos individualizados e fluxos específicos no Programa de Cadastro, bem como pelos
reiterados descumprimentos dos cronogramas apresentados por parte da Fundação Renova”
(FGV, 2019, p. 308). Ainda de acordo com o mesmo documento, foi identificada situação
ainda mais grave de perda/desaparecimento de dados e cadastros. “Nessas hipóteses, as
pessoas atingidas entram em contato com a Fundação Renova para obter informações sobre
sua situação cadastral e são surpreendidas com a informação de que não constam informações
no sistema ou de que não consta que foi aberto cadastro” (FGV, 2019, p. 313).
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Dimensão Infraestrutura: O procedimento indenizatório adotado pela Fundação Renova é
prejudicial porque “não contempla possíveis prejuízos ou efeitos adversos sobre a
propriedade e suas formas de uso não derivados de perda total ou parcial do terreno”
(GESTA, 2016, p. 36). Um exemplo são as propriedades não atingidas fisicamente pela lama,
mas interditadas pela Defesa Civil em função da configuração de novas áreas de risco em
decorrência do desastre. A Matriz de Danos também apresenta problemas a partir da questão
“o proprietário reside na propriedade impactada” (Módulo Dados do proprietário), “pois parte
da ideia de habitação regular para diferenciar deslocamento físico e econômico, obliterando,
no entanto, os processos e dinâmicas complexas relativas ao chamado ciclo de
desenvolvimento do grupo doméstico”. (GESTA, 2016, p. 2). É válido explicar que alguns
atingidos podem alternar períodos na sede e nas áreas rurais em função das demandas e
conjunturas do grupo relativas à formação escolar e/ou acesso aos serviços de saúde. Assim,
“é preciso considerar que esses domínios sede-áreas rurais podem estar conectados nas
trajetórias das famílias, dificultando a fixação de um local como habitação regular”(GESTA,
2016, p. 2). Percebe-se também que os significados e as modalidades de uso dos sítios
existentes nas localidades rurais não permitem apreender tais situações sob a rubrica “casa de
veraneio” à qual se atribui um papel secundário associado ao uso exclusivo para lazer. No que
concerne à educação, a indicação do caráter público da escola não possibilita especificar se é
uma instituição municipal ou estadual, tal aspecto pode ser determinante na capacidade de
recomposição do funcionamento escolar e que também influencia sobre a abrangência do
atendimento. O Parecer sobre o Cadastro Integrado, desenvolvido pelo GESTA, aponta que
“existem diferenças entre escolas da área urbana e da zona rural quanto à infraestrutura
(sistemas de abastecimento de água e esgoto, conservação do imóvel etc.) que não são
consideradas nas questões” (GESTA, 2016, p. 63).

Ou seja, a matriz elaborada pela Fundação Renova não permite sequer apreender
danos estruturais aos equipamentos de educação”. Outro dano não contemplado através das
questões propostas é o valor simbólico, histórico e afetivo dos espaços, sobretudo, cemitérios
e os templos religiosos (GESTA, 2016, p. 35).

Sobre o reassentamento, a construção está atrasada, o que configura “uma violação
quotidiana ao modo de vida e à dignidade dessas pessoas, que passaram a ser desalojadas
permanentes” (FERREIRA, 2020, p. 170).

Dimensão Social: De acordo com o GESTA (2016), o instrumento cadastral não é capaz de
identificar prejuízos que decorrem das dinâmicas desencadeadas a partir do desastre. “São
processos que se desdobram e por vezes tornam-se duradouros, dificilmente podendo ser
organizados à maneira convencional de uma matriz de impactos que os classifica pela
duração, alcance e magnitude”(GESTA, 2016, p. 13). Além disso, “são desconsiderados os
aspectos culturais e territoriais de grupos étnicos, como é o caso das comunidades indígenas e
quilombolas localizadas na bacia do Rio Doce, entre outros povos tradicionais” (GESTA,
2016, p. 15). “Não há questões sobre o calendário, frequência e organização das festividades
religiosas das comunidades, aspecto associado à memória e às identidades coletivas e de
extrema relevância para o processo de reconstrução das comunidades” (GESTA, 2016, p.18).
O parecer afirma também que não há mecanismos relativos ao levantamento de informações
sobre bens tombados ou inventariados ou sobre bens imateriais.

A abordagem patrimonial inerente à Matriz de Danos, restritiva a elementos formais,
não contempla atividades de caráter informal. Para mais, “também não permite apreender as
pluriatividades desempenhadas pelos sujeitos afetados, que coordenam atividades diversas
em fluxos sazonais específicos” (GESTA, 2016, p. 76). Não há respaldo nas propostas e
programas da Fundação Renova que sejam capazes de identificar todas as dinâmicas sociais
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existentes nos territórios, “especialmente para aqueles que se encontram em situação de
vulnerabilidade, a eventuais analfabetos, às pessoas com dificuldade para lidar com novas
tecnologias, aos idosos, entre outros” (FGV, 2019, p. 300).

A Matriz de Danos não se comunica com os programas relativos aos povos
indígenas e comunidades tradicionais: “verifica-se que não há instrumental que
consolide os danos a povos indígenas e comunidades tradicionais já reconhecidos, e
que esclareça os critérios de elegibilidade adotados para respeitar as distinções entre
danos individuais e coletivos (FGV, 2019, p. 9).

A matriz de danos, tal como concebida, não tem conseguido captar, de forma
adequada e célere, mudanças sociais, bem como os danos ocorridos no contexto pós-desastre,
ou em decorrência do próprio processo reparatório. “É o que se constata a partir de relatos da
Ouvidoria que indicam a falta de tratamento ou celeridade em relação aos pedidos de
correção, revisão e atualização do cadastro” (FGV, 2019, p. 322).

Dimensão econômica: O documento intitulado “Notas preliminares sobre o programa de
levantamento e cadastramento dos impactados (PLCI)”, desenvolvido pelo GESTA (2016),
explica que na Matriz de Danos “devem ser consideradas situações informais de trabalho que
garantem aporte à renda familiar” (GESTA, 2016, p.1).

Quando esses casos não são considerados, como é o caso da Matriz de Danos
elaborada pela Fundação Renova, ocorre prejuízo explícito à renda das famílias. Ainda sobre
a dimensão econômica e o instrumento Cadastro, no módulo destinado a máquinas e
equipamentos, percebe-se que apenas são considerados máquinas e implementos agrícolas.
“Itens relevantes para as atividades associadas à agricultura familiar como moinhos d’água,
motores elétricos, bombas hidráulicas, ferramentas, arreios, selas e outros não são
contemplados” (GESTA, 2016, p. 18).

Da mesma forma, no módulo sobre veículos, “nota-se a ausência da modalidade
carroça e falta de menção aos casos de veículos sob financiamento e o tratamento destinado
às dívidas e compromissos assumidos pelos proprietários com relação a bens afetados”
(GESTA, 2016, p. 18). Além disso, de acordo com o Parecer sobre o Cadastro Integrado,
elaborado pelo GESTA, não há perguntas que permitam o registro de relações de trabalho que
foram interrompidas ou comprometidas em decorrência do desastre. “Esse impacto é
significativo tanto para aqueles que auferiam renda na qualidade de diaristas, como para
produtores que acessavam as redes de vizinhança para a contratação dessa força de trabalho
complementar” (GESTA, 2016, p. 17).

Dimensão natural: Os efeitos do rompimento da barragem são duradouros, tendo em vista,
sobretudo, que “os relatórios de vistoria produzidos pelo IBAMA apontam que não há
tentativas de remoção, mas de incorporação de rejeito ao solo natural, situação visível em
campo” (GESTA, 2016, p. 47). A insegurança generalizada quanto à qualidade da água
(mesmo a tratada) e do pescado, bem como sobre os riscos de consumi-los permanece no
território.

Realizamos também a análise dos programas da Fundação Renova relativo ao campo da
indenização, a fim de verificar a adequação de tais programas aos princípios da reparação
integral justa.

Após um deslizamento maciço, no dia 05 de novembro de 2015, a barragem de
Fundão, da Samarco Mineração S.A., rompeu-se e causou danos irreversíveis à população
que vive ou depende do território e dos recursos naturais dos municípios atingidos. Em
resposta imediata ao desastre, em 30 de novembro de 2015, representantes da União e dos
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Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, ajuizaram a ACP N° 006975861.2015.4.01.3400,
que estabeleceu prazos para a avaliação dos danos decorrentes do desastre e para a elaboração
do programa de recuperação integral da bacia do Rio Doce, além da suspensão das licenças
de operação da Samarco.

Como resultado da ACP mencionada, foi instituído o Termo de Transação e de
Ajustamento de Conduta (TTAC) entre a União, Estados e agências licenciadoras e
regulatórias juntamente com as referidas empresas. O documento define o escopo da atuação
da Fundação Renova formado por 42 programas e projetos que estão sendo implementados
na área impactada. Após um questionamento do MPF, uma outra ACP N°
0023863-07.2016.4.01.3800 foi ajuizada, uma vez que o conteúdo do TTAC apresentava
escassa juridicidade e não previa garantias suficientes para tutela adequada aos bens jurídicos
transindividuais violados.

O TTAC relaciona 42 programas com ações de reparação e compensação do
rompimento da barragem. O primeiro programa é o Levantamento e Cadastro (PG01) dos
Impactados, o qual identifica as áreas em que há abalo e cadastra pessoas, famílias e
comunidades atingidas, com levantamento das perdas materiais e das atividades econômicas;
referência para dimensionamento dos demais programas socioeconômicos. O Cadastro
Integrado (PG01) é realizado mediante a aplicação de formulário, cuja finalidade é a coleta
de dados. Nesse sentido, compreende-se que o cadastro é tomado como marco inicial de todo
o processo de indenização e tratamento dirigido à população afetada. Ele é a base para
registrar os danos e para definir qual será a reparação.

O Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais - GESTA produziu um parecer sobre o
Cadastro Integrado (PG01), no qual é apresentado duas ordens de questionamento, são elas:
“1) sua inadequação para a compreensão do dinamismo cultural, social e econômico que
constitui a diversidade de grupos e sujeitos sociais afetados pelo desastre, processo que
configura suas práticas e estratégias de vida; 2) suas inconsistências, falhas, lacunas e
ambiguidades no que tange à caracterização social e econômica das populações afetadas e de
suas perdas materiais, o que o caracteriza como instrumento deficiente e insuficiente para os
objetivos propostos” (p. 11).

Seguindo esta mesma linha, o relatório elaborado pela equipe da Ramboll aponta que
“os programas da Fundação Renova que foram enquadrados na dimensão social são
incompletos e insuficientes com relação à cobertura espacial, à abordagem metodológica e à
adoção de uma estrutura integrada e sistêmica que assuma os atingidos como protagonistas
do trágico processo de que se tornaram vítimas” (p. 13).

O programa de Levantamento e Cadastro dos Impactados, por exemplo, não é
transparente com os critérios de elegibilidade e apresenta significativo atraso na realização do
cadastramento. Organizado em 33 módulos, ou blocos de perguntas que abordam variados
temas ou “públicos-alvo”, o questionário apresenta em sua versão digital impressa um total
de 471 páginas e segue procedimentos e métodos de aplicação definidos no PLCI”, cujo
objetivo principal é “realizar, através do cadastro individualizado, o levantamento e a
avaliação dos danos às pessoas físicas e jurídicas” (p. 7).

Ainda sobre o questionário, o parecer do GESTA aponta que tal instrumento foi
formulado a partir de uma perspectiva urbana e/ou empresarial agroindustrial alheia às
dimensões próprias do contexto rural. Nesse sentido, a visão patrimonialista impede a
formulação de perguntas e opções de respostas que incorporem categorias próprias do
universo dos entrevistados sobre atividades, por exemplo, de caráter informal, tais como
manicures, diaristas, mascates, barqueiros, entre outros.

Ademais, o léxico estranho ao universo dos atingidos reitera a limitação do
instrumento denominado Cadastro. “Ainda é preciso destacar que a aplicação do questionário
é bastante complexa. Muitas questões necessitam de explicações adicionais em função da
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linguagem técnica e institucional, por vezes imprópria, utilizada” (p. 12). Na aplicação
simulada do questionário, houve morador que disse não ter perdido acesso aos “equipamentos
públicos”, mas, quando interrogado sobre perda de acesso ao posto de saúde, a resposta foi
afirmativa. O questionário deve simplificar a linguagem para melhor compreensão dos
entrevistados. Deve ainda utilizar um léxico que dialogue com a “comunidade de
compreensão compartilhada dos grupos atingidos, cuidando para que seja compreensível e
ao mesmo tempo respeitoso aos significados próprios dos lugares.

O instrumento cadastral se restringe à aplicação da sequência das seguintes questões:
“Houve afetação/impacto? A situação foi reestabelecida? Como foi reestabelecida?”, o qual é
incapaz de identificar prejuízos que decorrem das dinâmicas desencadeadas a partir do
desastre. “São processos que se desdobram e por vezes tornam-se duradouros, dificilmente
podendo ser organizados à maneira convencional de uma matriz de impactos que os classifica
pela duração, alcance e magnitude”. (p. 13)

Percebe-se também que o formulário não apreende a lógica de organização da
agricultura familiar orientada para a internalização dos custos de produção. Outra falha
observada pela equipe do GESTA é a ausência de questões que permitam o levantamento de
quais são e a quantidade de cada produto existente nas hortas. Também não foi considerado
no questionário o cultivo de plantas medicinais, prática que também foi afetada pelo rejeito.
Ademais, estão ausentes modalidades como a apicultura (criação de abelhas) e a criação de
equinos, as quais contam com mercado regional expressivo.

Além disso, a metodologia utilizada trata o território de maneira homogênea,
“buscando o mesmo tipo de informação e consequentemente obtendo resultados que pouco
ou nada falam sobre as especificidades espaciais e identitárias” (p. 55), impõe aos
cadastrados uma condição passiva e propicia baixo grau de acolhimento aos atingidos. No
que tange o acolhimento aos atingidos, o relatório afirma que os procedimentos atualmente
adotados pelo Cadastro (PG01) evidenciam a recusa do reconhecimento dos atingidos ao
adotar como premissa a classificação de “impactado direto e indireto”, ao não privilegiar a
identificação dos danos causados (p. 51)

Além disso, o questionário é “informado por um modelo de atividade econômica de
caráter empresarial cuja lógica, formas de gestão e orientações são distintas das experiências
e dinâmicas locais muito diversas” (p. 17). Com efeito, essas limitações contribuem para a
desarticulação dos grupos locais e aumentam a dificuldade acerca da reposição das condições
de sua reprodução sociocultural.

A literatura sociológica sobre desastres aponta que os processos de recuperação não
são sinônimos das políticas de reparação, uma vez que a reconstrução não se limita à
restituição dos aspectos físicos e materiais afetados. É necessário, portanto, para o processo
de reconstrução considerar “as redes de relações sociais territorializadas (trabalho,
parentesco, vizinhança e apoio), formas de significação e uso do espaço e dos recursos,
valores culturais, entre outros” (p. 26). Nesse sentido, o valor simbólico, histórico e afetivo
de muitos desses espaços importam para a população, mas não são contemplados através das
questões propostas pelo programa. É importante ressaltar que o processo de indenização
proposto pela Renova não contempla as características de reconstrução, limitando-se
sobretudo à restituição dos aspectos físicos.

Ademais, ainda de acordo com o relatório da Ramboll, é importante salientar que no
território atingido ocorrem modos de vida diferentes, vulnerabilidades diferentes,
sensibilidades e intensidade de sofrimento diferentes e, consequentemente, capacidade de
restauração diferentes; por isso é importante que se busque tratamentos diferenciados e
compatíveis com a diversidade territorial. “Tornar o espaço como homogêneo, ignorar sua
diversidade tende a atenuar perdas” (p. 54). A reconstrução repousa, portanto, nas complexas
relações entre o sentido integral das perdas, território e cultura (KIRSCH, 2001), pois trata-se
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“da terra não apenas em seu sentido geográfico, mas das relações entre pessoas e lugares,
codificadas em objetos, em espaços socialmente construídos e em práticas culturais
derivadas” (MORRISSEY & OLIVER-SMITH, 2013, p. 16).

De acordo com a Renova, o programa de ressarcimento e Indenização dos Impactados
tem como objetivo ressarcir pessoas e micro e pequenas empresas que tenham sofrido danos
materiais ou morais, bem como perdas referentes às suas atividades econômicas, em
consequência direta do rompimento da barragem de Fundão, de forma rápida, sem a
burocracia e os custos de uma ação judicial. Segundo o relatório da Ramboll, o programa de
ressarcimento e Indenização dos Impactados (PG02) está em atraso uma vez que depende das
informações provenientes do Cadastro (PG01), nesse sentido, há um problema na rede de
pendências. “Foi constatada uma ausência de diálogo efetivo e coletivo da matriz de danos.
Isso se reflete na ausência de referências à modalidade de reparação dos danos imateriais e
dos danos coletivos” (p. 13).

Além disso, assim como no Cadastro (PG01), a documentação do PIM (Programa de
Indenização Mediada (PG02) não faz referência aos danos imateriais, ou seja, trata apenas de
“dano moral”. “É preciso ressaltar a dificuldade em se fazer contas de valores médios das
despesas solicitadas. E mesmo que somente os danos físicos sejam levados em consideração,
no universo de famílias habituadas à disponibilidade e ao uso constante dos recursos naturais,
ou provenientes de atividades agrícolas e pecuárias, as formas de mensuração e cálculo se
baseiam em outros critérios. Há ainda dificuldades para lembrar e contabilizar perdas em
termos de valores pecuniários médios.

No que tange ao Programa de Auxílio financeiro emergencial (PG21), ele apresenta
ausência de um processo participativo engajado. Notou-se que isso está gerando disputas e
conflitos sociais e comunitários. O expediente do “cartão social”, instrumento que
operacionaliza a concessão de valores provenientes do (PG21) – Programa auxílio financeiro
emergencial, tem contribuído para essa situação do momento em que sua disponibilidade
ocorre sem o reconhecimento da tradicionalidade e promovendo disputas e confrontos.

A análise da matriz de danos elaborada pela Fundação renova à luz do modelo de
resiliência nos permite concluir que há várias falhas que estabelecem novos modos de vida
aos Atingidos, através de uma concepção interessada e instaura-se uma nova forma de
barbárie. Barbárie esta que parece estar passando ao largo das discussões
acadêmico-científicas e jurídicas, que têm se restringido ao questionamento do que e quanto
se deve indenizar.

IV. Conclusões
Ficou evidente que a Fundação Renova não reconhece a condição dos atingidos, uma

vez que a imposição dos programas socioambientais estabelecidos pelo TTAC foram
desenvolvidos sem o consentimento dos atingidos. Tal fato é expresso de várias maneiras,
dentre elas: “na não utilização do conceito, uma vez que em todos os documentos
originalmente consultados o atingido está identificado como impactado, afetado e, às vezes,
até como “beneficiário”; e, também na ausência de referência à necessidade de reparação do
dano imaterial” (RAMBOLL, 2017, p. 51). Esses fatores, bem como o instrumento Cadastro,
evidenciam a recusa deste reconhecimento ao adotar como premissa a classificação de
“impactado direto e indireto”,

De acordo com o relatório da Ramboll, não se trata de preciosismo semântico, mas
sim do fato de que reconhecer a “condição de Atingido” significa também reconhecer
direitos, reparar danos e conceder à população atingida poder de decisão. E se a empresa não
reconhece a semântica, ela tampouco reconhece os direitos.

Mesmo amparado pelo TTAC, o processo é insuficiente, a indenização não é sensível
a peculiaridades e apresenta uma série de limitações na percepção dos danos acarretados pelo
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rompimento da Barragem de Fundão. Por consequência, as comissões de atingidos de
Mariana e Barra Longa encaminharam às Assessorias Técnicas (ATs) a demanda construção
de uma nova Matriz de Danos. “A ausência de informações sobre a composição dos valores
constantes na Matriz de Danos elaborada pela Renova impulsionou a demanda pela
elaboração de uma matriz própria que partisse dos atingidos” (RELATÓRIO FGV, 2019, p.
43). Nesse novo formato, a identificação das pessoas atingidas é realizada por autodeclaração
e para o levantamento de danos a Cáritas se valeu de informações reunidas no cadastramento
das pessoas atingidas. Além disso, promoveu momentos coletivos para detalhar o
entendimento sobre os danos identificados.

A Fundação Renova não promoveu indenização monetária de danos morais, materiais
e lucro cessante de povos indígenas e comunidades tradicionais. O único instrumento que
sistematiza os danos do rompimento é a Matriz de Danos, mas como mencionado
anteriormente, “permanece uma enorme lacuna na perspectiva da reparação integral, em
especial no que se refere aos danos imateriais, coletivos, danos decorrentes da própria
reparação e aqueles que afetam grupos específicos, como povos indígenas e comunidades
tradicionais” (RELATÓRIO FGV, 2019, p. 53). A reparação do desastre só será efetiva com
um planejamento claro do futuro, o que a direciona não somente ao momento do desastre,
por essa perspectiva a lógica vigente atua em sentido oposto, uma vez que os programas
vigentes prezam pelo retorno às condições sociais e ambientais anteriores ao desastre. Além
disso, os programas devem garantir aos atingidos o direito efetivo de participação no
processo de resposta e de resiliência, bem como a transparência no trabalho desenvolvido por
parte da empresa. A centralidade dos atingidos também está inserida nos parâmetros
internacionais “que regem a responsabilidade de empresas por impactos adversos sobre
direitos humanos” (FGV, 2019, p.14).

No entanto, os programas da Fundação Renova são orientados pelas demandas
emergenciais e não são devidamente articulados no modelo de resiliência. Nessa lógica, é
necessário que os programas em curso sejam adequados diante das lacunas sistêmicas que
inibem os atingidos de gozar os direitos humanos de forma integral. Assim, prover às
comunidades atingidas não apenas a restauração das condições imediatas ao desastre, mas
uma reparação integral que permita a reconstrução do futuro.
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