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REQUERIMENTO Nº ____/2019 
 
 
 

Excelentíssimo Senhor, 

Deputado Erick Musso 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

 

 

IRINY LOPES, Deputada Estadual, no uso de suas atribuições regimentais, 

requer a Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 141, inciso VI, do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, que seja encaminhada ao 

Excelentíssimo Senhor, Antônio Ernesto de Fonseca e Oliveira, Defensor Público 

Federal /Titular da Regional de DHs/ES a INDICAÇÃO da seguinte matéria: 

 
 

1-  Requer à Defensoria Pública da União, com sede no Espírito Santo, 

propor, no âmbito do Comitê Interfederativo (CIF), que envolve 

autoridades de Minas Gerais e Espírito Santo, nas esferas estaduais e 

federais, a realização de estudo amplo e científico das sequelas na 

saúde de comunidades atingidas direta e indiretamente pela lama 

tóxica, proveniente do rompimento da barragem de Fundão, em 

Mariana (MG), em 5 de novembro de 2015. Mais de 32 milhões de m³ 

de rejeitos de minério de ferro foram despejados no meio ambiente, 

atingindo o Rio Gualaxo do Norte, desaguando no Rio Doce e 

chegando ao mar em 22 de novembro daquele ano. Ao longo de 650 

km, diversos distritos de Minas Gerais e Espírito Santo foram atingidos. 

Dezenove pessoas morreram, arrastadas pelo rio de rejeitos da 

mineradora, mas pouco se sabe sobre mortes ocorridas em decorrência 

da contaminação e os reflexos dos metais pesados sobre a saúde das 

comunidades mineiras e capixabas. Também não há nenhum dado 
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específico que trate da questão da saúde, por ingestão de peixes e 

mariscos contaminados pela lama tóxica.  

i) Desde o crime ambiental e humano, foram assinados vários 

protocolos, mas decorridos quase quatro anos, a resposta da 

Fundação Renova, empresa criada pela Vale/BHP Billinton e 

Samarco para reparar todos os danos ambientais e população 

envolvida, tem caminhado a passos lentos e ignorado atingidos no 

rol de suas indenizações, conforme pode se verificar em diversos 

documentos conjuntos, assinados pelas defensorias públicas federal 

e estadual, ministério público de Minas Gerais e Espírito Santo e 

ministério público federal de ambos os estados.  

ii) Não é razoável que o Sistema Público de Saúde (SUS) de Minas 

Gerais e Espírito Santo sejam sobrecarregados ainda mais com 

casos de contaminação causados por empresa privada. Há relatos 

de muitas mortes por intoxicação e agravo de saúde de atingidos 

pela lama tóxica, como também deterioração da saúde de centenas 

de pessoas que foram atingidas direta ou indiretamente. Neste 

sentido, a presente indicação tem por objetivo exigir que a empresa 

responsável pelo crime ambiental custeie tratamento de saúde em 

rede privada e construa um hospital de referência para tratamento de 

pessoas contaminadas com rejeitos tóxicos das mineradoras.  

 

 

Palácio Domingos Martins, 9 de julho de 2019. 

 
 
 

IRINY LOPES 

DEPUTADA ESTADUAL (PT/ES) 
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JUSTIFICATIVA 

 

O crime ambiental provocado pelo rompimento da barragem de Fundão, em 

Mariana (MG), tem consequências não totalmente mapeadas, tanto no 

aspecto ambiental, já que a lama de rejeitos alcançou o mar, atingindo 

inclusive o santuário marítimo de Abrolhos, contaminando corais, peixes e 

mariscos.  

Em novembro de 2018, o Instituto Saúde e Sustentabilidade publicou artigo 

científico com pesquisa feita apenas em Barra Longa, município mineiro 

atingido pela lama tóxica e os reflexos na saúde da população. “Trata-se de 

estudo exploratório, transversal e descritivo, a partir de entrevistas com 507 

residentes nas áreas urbana e rural, dos quais 37% referem saúde pior que 

antes do desastre. Dentre os problemas de saúde relatados 

espontaneamente, 40% são respiratórios; 15,8%, afecções de pele; 11%, 

transtornos comportamentais; 6,8%, infecciosos; 6,3%, oftalmológicos; e 

3,1%, digestivos. Os cinco sintomas mais relatados são cefaleia, tosse, dor 

nas pernas, prurido e ansiedade. Os dados dão voz ao sofrimento a 

multivariadas queixas de saúde e à vulnerabilidade da população”. A pesquisa 

pode ser aferida no link  

https://www.saudeesustentabilidade.org.br/publicacao/artigo-cientifico-

avaliacao-de-saude-da-populacao-de-barra-longa-afetada-pelo-desastre-de-

mariana-brasil/.  

Esse levantamento diz respeito a apenas uma das 39 cidades/localidades 

afetadas pelos rejeitos de Fundão. Em audiência pública realizada pelo meu 

mandato em 22 de maio, na Assembleia Legislativa, os relatos dos atingidos 

são impressionantes. Seja pela ausência de reparação indenizatória de 

pescadores e outras comunidades envolvidas, mas sobretudo na questão de 

saúde. 

Neste sentido, faz-se urgente um levantamento aprofundado dos impactos na 

saúde da população dos rejeitos tóxicos da barragem de Fundão ao longo do 

trajeto, incluindo comunidades ribeirinhas e indígenas, de pescadores e a uma 

responsabilização coerente com o dano ambienta e humano causado pela 

empresa causadora do desastre. Se desde o início isso tivesse ocorrido, 
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provavelmente o crime ambiental de Brumadinho, que foi responsável pela 

morte de centenas de pessoas, também em Minas Gerais, barragem também 

de propriedade da Vale, poderia não ter ocorrido.  

 

 

Palácio Domingos Martins, 9 de julho de 2019. 

 
 
 

IRINY LOPES 

DEPUTADA ESTADUAL (PT/ES) 
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