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Perfuradora conclui túnel e Chile festeja previsão de resgate de mineradores 

(AFP) – 9 de Out de 2010 

MINA SAN JOSE, Chile — Uma das perfuradoras que trabalham no resgate dos 33 mineiros no Chile 
chegou a 622 metros de profundidade na manhã deste sábado, ao local onde eles se encontram presos 
desde 5 de agosto, o que gerou euforia no país, que acompanha o drama atentamente. 
O acampamento Esperança entrou em festa tão logo a notícia foi divulgada. Uma profusão de buzinas, 
sirenes, abraços e gritos de alegria tomaram conta da mina de San José, localizada no deserto do 
Atacama, norte do Chile. 
O ministro da Mineração, Laurence Golborne, declarou que os mineiros estão muito tranquilos. "Há 
precauções a tomar. Ainda não resgatamos ninguém", enfatizou. 
"Foram 33 dias de perfuração para resgatar 33 mineiros ", comentou ainda o ministro, destacando a 
coincidência. 
Para Raúl Burger, presidente executivo da empresa de guindastes Burger, é precisa analisar 
cuidadosamente o túnel. "Não há dúvidas, é preciso revestir o duto mesmo que isso atrase o resgate 
alguns dias. É como dirigir com ou sem cinto de segurança", explicou. 
Concluída a escavação do duto, a máquina será desmontada; em seguida, uma câmera de vídeo será 
introduzida para avaliar a situação das paredes do duto. Com esta informação, as equipes definirão se o 
caminho será revestido com tubos metálicos ou não, ou se será apenas revestido parcialmente, explicou. 
"O poço está em numa condição muito boa. A rocha é duríssima, por isso acabamos com várias 
marretas para chegar lá", comentou Buttazzoni à televisão local 
Os familiares dos mineiros presos há mais de 60 dias, no entanto, afirmaram priorizara segurança à 
rapidez no resgate enquanto as autoridades analisam as condições do túnel por onde eles serão içados. 
"O mais importante agora é que saiam e que saiam bem", declarou à AFP Doris, mãe de Pedro Cortez, 
um dos 33 mineiros presos a 700 metros de profundidade. 
"Por isso preferimos que seja uma decisão tranquila. Se esperamos mais de dois meses, não nos custa 
esperar um ou dois dias mais". 
A mãe de outro mineiro, Víctor Zamora, enfatiza: "Este acidente aconteceu por falta de segurança. A 
lição é que é preciso proteger os mineiros". 
"Dividimos os mineiros em três grupos: os mais hábeis, que não estão com excesso de peso e que 
acreditamos que sejam capazes de manter a tranquilidade durante a fase de resgate e de operar o 
mecanismo de resgate da cápsula caso seja necessário, explicou o ministro. 
O segundo grupo, acrescentou, "é o grupo dos mais frágeis, os que estão mais gordinhos, o paciente 
diabético, o que tem problemas respiratórios, ou algum que tiver alguma afecção importante". 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES! 

 

 Leia a atividade avaliativa atentamente. 

 Não pode haver rasura e uso de corretivo. 

 As respostas têm que estar no local próprio e à 

caneta, para que sejam consideradas. 

 Responda com caneta azul ou preta não deixe nada a 

lápis. 

 



O grupo final será composto pelos "mais fortes", aqueles que continuarão trabalhando no resgate, 
enquanto o restante de seus companheiros sai, e que podem controlar a ansiedade durante as cerca de 
48 horas que toda a operação levará. 
Os mineiros serão levados à superfície através do poço de evacuação em uma cápsula equipada de 
oxigênio, sistema de comunicação e com aparelhos de medição dos sinais vitais. 
A operação para a retirada de todos poderá levar entre um dia e meio ou dois dias. 
Assim que saírem, os mineiros passarão por rigorosas avaliações médicas e, após um breve reencontro 
com seus familiares, serão submetidos a uma avaliação mais completa no hospital da cidade de 
Copiapó. 
 
Questões sobre o texto. 
 
01-Qual era a localização dessa mina no Chile?  
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 
02-Quais os fatores que dificultaram a retirada dos mineiros?  
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 
03-Como foi feita a triagem para retirá-los?  
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 
Agora, tendo por base o que foi visto em aula, procure responder. 
 
04-Assinale as frases como V (verdadeira) ou F (falsa):  
 
a-(   ) São 6 os países que compõem a América Andina: Equador, Colômbia, argentina, Bolívia e Chile. 
b-(   ) As diferenças climáticas e de relevo na América Andina resultam no aparecimento de vegetações 
diversificadas, como as savanas, florestas, estepes e vegetação de altitude. 
c-(   ) O Chile e o Peru são os países menos industrializados da América Andina. 
d-(   ) As atividades econômicas que mais se destacam na América Andina são as de extração mineral, 
como petróleo, cobre, estanho, ouro, prata e ferro. 
e-(   ) O milho, o arroz e a batata são produtos agrícolas produzidos na região Andina para o consumo 
interno. O café, a banana, o cacau, a cana-de-açúcar, o trigo e a aceia destinam-se à exportação. 
 

 
 
 
 
 
 
 



05-Faça a relação:  
 
 
( 1 ) País maior produtor de cobre.        (   ) (   ) Peru. 
( 2 ) Um dos maiores produtores de pescado.    (   ) (   ) Chile. 
( 3 ) Além do estanho, os maiores recursos naturais    (   ) (   ) Bolívia. 
Explorados são gás e petróleo. 
( 4 ) País onde o cultivo de coca é legalizado. 
 
 
06-assinale a alternativa incorreta:  
 
 
( A ) O Equador é conhecido como o país do meio do mundo. 
( B ) Cali, Medellín e Bogotá são as principais cidades da Colômbia. 
( C ) A Venezuela é o maior país exportador de petróleo da América. 
( D ) A Colômbia é o maior país exportador de banana. 
( E ) O arquipélago de Galápagos localiza-se em território equatoriano. 
 
 
07-Explique o motivo da designação ―América Andina‖.  
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 
08-Devido a sua extensão territorial, o Chile é dividido em três regiões distintas. Caracterize o norte do 
país.  
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 
09-Cite as três regiões pertencentes ao Peru.  
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 
10-Caracterize a economia Venezuelana.  
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 


