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3 de maio de 2021 
 
Marina Novaes & Mauricio Lazala  
Pesquisadora e Diretor Adjunto do Brasil 
Centro de Informação sobre Empresas e Direitos Humanos 
 
 
Prezados Marina e Mauricio, 
 
 
Resposta da BHP, com dados de 30 de abril de 2021, aos artigos: ATRASOS - Relatório de entrega dos 
reassentamentos - Mariana/MG, Comissão de Atingidos pela Barragem de Fundão em Mariana (CABF) e 
Assessoria Técnica da Cáritas Regional Minas Gerais, 27 de fevereiro de 2021; e ATINGIDOS ENVIAM 
RELATÓRIO SOBRE DESCASOS DA RENOVA NA (NÃO) REPARAÇÃO DO DIREITO À MORADIA, Cáritas 
Regional Minas Gerais, 30 de março de 2021. 
 

Agradecemos a oportunidade de responder aos artigos mencionados acima.  

A Fundação Renova, estabelecida em 2016 no Brasil, é responsável pela execução de uma série de ações e 
medidas necessárias à remediação e reparação integral e justa dos impactos do rompimento da barragem de 
Fundão da Samarco, em novembro de 2015. 

Passados cinco anos, ainda há considerável trabalho a ser feito, porém as evidências demonstram que houve 
um progresso significativo em direção à reparação dos meios de subsistência das pessoas atingidas, por meio 
de um programa de reassentamento único e orientado pelas famílias que viverão lá, bem como, pelas das 
indenizações e outros programas.  

A BHP segue totalmente comprometida ao contínuo apoio nas ações de reparação e compensação. Também 

reconhece que o progresso nos reassentamentos em Mariana/MG - Brasil tem sido mais lento do que o 

previsto, e continua dedicada a apoiar a Fundação Renova no cumprimento desta tarefa chave. 

 

Aproveitamos a oportunidade para reforçar que: 

 

 Um dos programas sociais prioritários da Fundação Renova é a realocação e reconstrução das 

comunidades de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, em Mariana/MG, e Gesteira, em Barra Longa/MG. 

Uma chave para o sucesso desse programa é a participação dos membros das comunidades atingidas, 

seus assessores técnicos, procuradores do Estado, líderes municipais, agentes reguladores e outras 

partes interessadas. 

 

 O processo de reassentamento coletivo envolve o desenho de novos distritos em terrenos que foram 

escolhidos pela comunidade, para ficar o mais próximo possível do layout anterior. O processo requer 

atender aos desejos e necessidades das famílias e comunidades, ao mesmo tempo que atende aos 

requisitos legais, normativos e de licenciamentos.  

 

 Cada família está projetando a sua própria casa, individualmente, com a ajuda de arquitetos treinados 

para traduzir as expectativas familiares.  

 

 As comunidades atingidas em Mariana são assessoradas pela Cáritas Regional Minas Gerais (assistência 

técnica escolhida por elas) desde 2016. Cada etapa, desde então, foi acompanhada por cerca de 30 

assessores independentes que reportam diretamente às comunidades atingidas e ao Ministério Público. 
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 Todas as famílias com direito a este atendimento estão residindo em imóveis alugados pela Fundação 

Renova, a maioria delas em Mariana/MG.  

 

 Em Bento Rodrigues, onde são esperadas o reassentamento de 202 famílias, foram concluídas as 

construções da escola pública, centro de saúde e serviços e estação de tratamento de esgoto. Outros 

prédios públicos e infraestrutura estão em construção e, em abril de 2021, 95% das obras de infraestrutura 

estavam concluídas incluindo estrada de acesso, arruamentos, redes de drenagem, eletricidade, rede de 

água e esgoto. Até abril de 2021, do total de 2101 casas a serem construídas, sete foram concluídas e 

outras 72 estão em construção, em diferentes estágios (em alguns casos, as famílias pediram para 

interromper o seu processo por razões e em momentos diversos). Cerca de 160 projetos de casas já 

foram protocolados na Prefeitura para emissão de alvarás individuais para início de construção, após 

aprovação das famílias, e 114 alvarás já foram emitidos. 

 

 Em abril de 2021, estavam em andamento obras de infraestrutura e prédios públicos em Paracatu de 

Baixo e seis das 842 casas planejadas estão em construção. Paracatu também sofreu algumas 

interrupções na construção de casas. A infraestrutura de Paracatu de Baixo encontra-se em estágio 

avançado, com execução de terraplenagem de vias de acesso e áreas de loteamentos, contenções, obras 

de drenagem pluvial e adutora de água tratada. As escolas de Educação Infantil e Fundamental estão em 

construção. Mais de 60 projetos conceituais foram concluídos e, ao todo, são esperadas 91 famílias em 

Paracatu de Baixo.  

 

 Além desses reassentamentos coletivos, 13 famílias da área rural optaram por reconstruir suas casas na 

propriedade anterior, e 10 casas foram reconstruídas e entregues às famílias (até abril de 2021). 

 

 Um total de 1443 famílias optaram por não aderir ao reassentamento coletivo de sua comunidade de 

origem, em Mariana/MG. A Fundação Renova atende a estas famílias e já providenciou a aquisição de 

57 imóveis. Destes, 19 imóveis serão reformados, 34 lotes serão para construção de casas e quatro 

terrenos sem edificações (até abril de 2021). 

 

 O progresso tem sido mais lento do que o previsto, principalmente devido a atrasos no processo de 

licenciamento do município, demora na aprovação de seus projetos individuais por algumas famílias, 

baixo desempenho das empreiteiras contratadas, e sobretudo, aos impactos da pandemia de COVID-19 

que obrigou a suspensão das obras por dois meses, seguido por uma redução de 30% da capacidade da 

mão de obra desde então. Os números de trabalhadores na obra têm flutuado dependendo da situação 

da expansão ou retração das infecções por COVID-19 na área. Devido à intensificação da pandemia no 

Brasil, este número de trabalhadores segue reduzido. O retorno total aos números regulares de 

profissionais em campo e à capacidade máxima de construção é incerto, pois depende da evolução da 

pandemia, protocolos de segurança implementados para prevenir a exposição ao COVID-19 no local, e 

quaisquer restrições impostas pelas autoridades na região. A situação da pandemia no Brasil é conhecida 

por ser uma das mais desafiadoras do mundo.  

 
Mais detalhes do complexo processo de reassentamento, que vai além da construção de cada uma das casas, 
podem ser encontrados em   Reassentamento e Infraestrutura : Fundação Renova (fundacaorenova.org), 
incluindo um “tour virtual” onde todos podem acompanhar o andamento das obras. 
 
Agradecemos o diálogo contínuo com o Centro de Informação sobre Empresas e Direitos Humanos em 
assuntos de suma importância como este. Seguimos à disposição para quaisquer esclarecimentos.  
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Ivan Apsan & Simon Duncombe 
VP de Assuntos Externos no Brasil e VP de Joint Ventures Não Operadas no Brasil 

                                                      
1 Os números variam com frequência, pois as famílias podem mudar sua opção de onde desejam ser reassentados. 
2 Veja a nota acima. 
3 Veja a nota acima. 

https://www.fundacaorenova.org/en/repair-data/resettlement-and-infrastructure/
https://www.fundacaorenova.org/dadosdareparacao/reassentamento-e-infraestrutura/


 

BHP Group Limited ABN 49 004 028 077, BHP Group Plc. registration number 3196209 and their respective subsidiaries are members of the BHP Group.  

The BHP Group is headquartered in Melbourne, Australia. 

 

Paraíba, 1122 - 5th floor 

Funcionários 

Belo Horizonte 

Minas Gerais 30130-918 

Brazil 

 

T +55 31 3318 7609 

bhp.com 

3 May 2021 
 
 
Marina Novaes & Mauricio Lazala  
Brazil Researcher & Deputy Director 
Business & Human Rights Resource Centre 
 
 
Dear Marina and Mauricio, 
 
 
BHP response as at 30 April 2021 to the articles ATRASOS - Relatório de entrega dos reassentamentos - 
Mariana/MG, Commission of People Affected by the Fundão Dam in Mariana (CABF) and the Technical 
Advisory Services of Cáritas Regional Minas Gerais, 27 February 2021; and ATINGIDOS ENVIAM 
RELATÓRIO SOBRE DESCASOS DA RENOVA NA (NÃO) REPARAÇÃO DO DIREITO À MORADIA, 
Cáritas Regional Minas Gerais, 30 March 2021. 
 
 

Thank you for the opportunity to provide a response to the above-mentioned articles.  

 

The Renova Foundation in Brazil, formed in 2016, is responsible for overseeing the full and fair remediation 
and reparation of the impacts of Samarco’s Fundão dam failure in November 2015. 

Five years on, while there is still much work to be done, there has been significant progress towards restoring 
the livelihoods of the people affected through its unique resettlement program which is guided by the families 
who will live there, as well as through the indemnification and other programs.  

BHP's is fully committed to continue the ongoing support on the reparation and compensation actions. BHP 

recognises progress in the resettlements in Mariana /MG - Brazil has been slower than anticipated and we 

continue to be dedicated to supporting Renova Foundation on this key deliverable. 

 

We would like to take this opportunity to reinforce that: 

 

 One of Fundação Renova’s priority social programs is the relocation and rebuilding of the communities 

of Bento Rodrigues and Paracatu de Baixo in Mariana/MG, and Gesteira in Barra Longa/MG. A key to 

the success of this program is the participation of affected community members, their technical 

advisers, State Prosecutors, municipal leaders, regulators and other interested parties.  

 

 The process of collective resettlement involves designing new towns on land that has been chosen by 

the community, to be as close as possible to the previous layout. It requires attending to the wishes 

and needs of the families and communities, while also meeting permitting and legal requirements.  

 

 Each family is designing their own house, one by one, assisted by architects trained to translate the 

families’ expectations.  

 

 The affected communities in Mariana are assisted by Cáritas Regional Minas Gerais (the technical 

assistance chosen by them) since 2016. Each step since then was followed by approximately 30 

independent assistants reporting directly to the affected communities and prosecutor.  
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 All the families entitled to this assistance are accommodated in houses rented by Fundação Renova, 

most of them in Mariana/MG.  

 

 In Bento Rodrigues, where 202 families are expected, the public school, Health and Services Centre 

and Sewage Treatment Station have been completed. Other public buildings and infrastructure are 

under construction and, as of April 2021, 95% of the infrastructure works are completed, including 

roads, drainage, electricity, water, and sewage networks. As of April 2021, of the 2101 total homes to 

be built, seven have been completed with 72 others at varying stages of construction (note, that in 

some cases, families have asked to interrupt their process in different stages and for different reasons). 

Around 160 house projects have been filed at the City Hall seeking individual permits to start 

construction, and 114 have been granted.  

 

 By April 2021, construction of infrastructure and public buildings in Paracatu de Baixo was under way 

and six of the 842 planned houses are under construction. Paracatu has also seen some interruptions 

in house construction.  Paracatu de Baixo’s infrastructure is at an advanced stage, with the execution 

of earthworks for access roads and areas of lots, containments, works for storm drainage and treated 

water adductor. The Kindergarten and Middle schools are under construction. More than 60 

conceptual projects have been completed, and in total, 91 families are expected in Paracatu de Baixo. 

 

 In addition to these community resettlements, 13 families from the rural area chose to rebuild their 

houses on their previous property, and 10 houses have been rebuilt and delivered to the families (as 

at April 2021). 

 

 A total of 1443 families have chosen not to join the collective resettlement of their previous community 

in Mariana. Fundação Renova is assisting them and 57 properties have been purchased for these 

families, which 19 properties are to renovate, 34 houses to be build and four vacant lots (as of April 

2021). 

 

 Progress has been slower than anticipated primarily due to delays in the municipality permitting 

process, community members delaying sign-off for their designs, poor performance of contractors, 

COVID-19 impacts which suspended works for two months followed by a reduced workforce at 30% 

capacity thereafter. Workforce numbers have since fluctuated depending on the COVID-19 situation 

in the area, but have remained low. The full return to regular numbers of field staff and construction 

capacity is uncertain and dependent on the evolving nature of the pandemic, safety protocols 

implemented to prevent exposure to COVID-19 on site and any restrictions imposed by authorities in 

the region. The pandemic situation in Brazil is well-known to be one of the most challenging in the 

world.  

 
More details of the complex resettlement process, which goes beyond building the customized houses, can 
be found in RESETTLEMENT AND INFRASTRUCTURE: Renova Foundation (fundacaorenova.org), 
including a “virtual tour” where everyone can follow the construction progress. 
 
We appreciate our ongoing dialogue with the Business and Human Rights Resource Centre on these 
critically important matters. Please do not hesitate to contact us should you wish to discuss further.  
 
 
Yours sincerely, 
 
 
Ivan Apsan & Simon Duncombe 
VP External Affairs Brazil & VP Non-Operated Joint Ventures Brazil 
 

                                                      
1 Please note that this numbers change frequently as the families can change their option on where they want to be resettled. 
2 See note above. 
3 See note above. 

https://www.fundacaorenova.org/en/repair-data/resettlement-and-infrastructure/
https://www.fundacaorenova.org/en/repair-data/resettlement-and-infrastructure/

