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1. Introdução 
 

Para o atendimento ao rompimento de uma barragem de rejeitos na Mina 

Córrego do Feijão em Brumadinho (MG), com vítimas fatais e danos materiais 

em 25/01/2019, a equipe CENACID foi mobilizada no dia 26/01 do mesmo ano. 

Durante a mobilização foram realizados contatos com e Casa Civil da 

Presidência da República e o Gabinete de Segurança Institucional, que estão na 

coordenação do gabinete de crise do governo federal.  A missão CENACID foi 

estruturada para estudar o acidente, em especial os mecanismos e 

consequências do fluxo de lama e rejeitos provocados pelo rompimento da 

barragem. Também é um objetivo importante para a equipe CENACID apoiar os 

gestores de operações nas ações de enfrentamento do evento.  

Este relatório com fins científicos é apresentado como contribuição ao 

enfrentamento do desastre, apresentando análises, interpretações e dados 

parciais. Não é um documento conclusivo, tendo sido elaborado para 

compartilhar as observações e discussões em andamento pelo grupo CENACID. 

 

Contatos realizados:  
Durante a missão a equipe compartilhou informações e discussões, entre outros 

interlocutores, com as seguintes pessoas e representantes: 

Tabela 1- Quadro parcial de pessoas e entidades contatadas. 

Governo de Minas Gerais Foram contatados representantes do Governo 
de Minas Gerais de diversas áreas de atuação 
(Proteção Civil, Polícia Militar, Bombeiros, 
Polícia Civil, outras) 

Fernanda Pirilo (IBAMA) Coordenadora de Emergências do IBAMA 

Edson Ribeiro (VALE) Coordenador da recepção e atendimento as 
famílias na Central de Acolhimento em 
Brumadinho (Estação Conhecimento da Vale) 

Armin Braun (CENAD-
SEDEC)  

Diretor do Centro Nacional de Desastres 
(CENAD) – Ministério do Desenvolvimento 
Regional (MDR) 

Ricardo Brochado (ICMBIO) Diretor de Criação e Manejo de Unidades de 
Conservação 

Rafael Machado (CENAD-
SEDEC) 

Coordenador Geral de Monitoramento e 
Operação 

Elton Moreira (INTELBRAS) Encarregado por colocação de sistemas de 
comunicação na área do desastre 

Ronaldo Gomes de Oliveira e 
outros 

Moradores da região do  Córrego do Feijão 
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Cap. Daniel Lorenzetto e Ten. 
Luiz Henrique Vojciechovski 

Capitão bombeiro e Tenente bombeiro – Copro 
de Bombeiros do Paraná   

Major Rafael Cosendey e 
outros oficiais bombeiros de 
Minas gerais e outros estados 

Subcomandante do Bemad (Batalhão de 
Emergências Ambientais e Respostas a 
Desastres - MG) e Coordenador de operações 
no Posto de Comando na igreja em Córrego do 
Feijão (30jan) 

Ten-Cel Marcelo Watanabe e  
Maj. Ederson  

Defesa Civil Estado do Rio de Janeiro 

Jorge Pimentel  Geólogo CPRM – Serviço Geológico do Brasil  

Integrantes em PR e MG Representantes da ABIN que apoiaram a 
equipe 

Durante o período a equipe realizou contatos com diversas outras autoridades e 

lideranças para compartilhar informações e análises. A equipe também 

conversou e colheu diversas informações com colaboradores da comunidade 

afetada.  

2. Situação na área 
 

O município encontra-se em “Estado de Calamidade Pública”, mas apesar do 

impacto significativo, a maioria dos serviços funcionando regularmente, 

destacando-se que a comunidade está profundamente impactada 

emocionalmente. A rotina municipal está significativamente alterada, tanto como 

resultado direto do número de vítimas, como também pela presença das diversas 

equipes estaduais e federais que atuam na resposta a esta emergência, como 

Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, Coordenação Estadual de 

Defesa Civil-MG, Governo municipal de Brumadinho e outras cidades próximas, 

Bombeiros mineiros e de outros diferentes estados, Polícia Militar, Exército, 

Policia Federal, Ministério Público Federal e Estadual, IBAMA, Intelbras, ICMBio 

e SEMAD-MG, Sistema de Direitos Humanos, Agencia Nacional de Águas, 

Polícia Civil, Instituto Médico Legal, entre outros.   

3. Resposta ao desastre 
 

A resposta ao rompimento da barragem iniciou com os próprios afetados em 

sistema de auxílio mútuo, passando nas horas seguintes para apoio dos 

integrantes da empresa e pelas lideranças municipais. Em poucas horas 

estavam mobilizados os níveis estadual e federal. Ficou acordado que a 

responsabilidade pela coordenação geral dos trabalhos de resposta, está a 

cargo dos representantes do Governo do Estado de Minas Gerais. 
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Através dos contatos com o Governo Federal prévios à missão, fomos 

informados da organização de um gabinete de crise em Brasília-DF, ainda na 

sexta-feira (25), sob coordenação da Casa Civil. 

No Estado de Minas Gerais, na região do desastre, o CENACID identificou três 

grandes centros de apoio à gestão do desastre:  

a) O primeiro está localizado numa estrutura da Cia Vale do Rio Doce, 

denominada Estação Conhecimento, nas proximidades da cidade.  Ali estão 

localizadas as ações de apoio e atendimento relacionadas com a população, 

como a lista oficial de mortos e desaparecidos, listagens de necessidades dos 

afetados, registro de parentes, etc. O centro tem equipe da Cia Vale do Rio Doce 

e está contando com a colaboração de psicólogos, assistentes sociais e mesmo 

de religiosos no atendimento à população. ONGs e profissionais voluntários, 

inclusive da empresa responsável pela represa, apoiam esta tarefa. 

b) Outro local é o centro de coordenação que centraliza o apoio logístico e 

administrativo, localizado na faculdade ASA, também nas proximidades da 

cidade. Neste local está o comando operacional da resposta a esta emergência 

e se concentram a maioria das entidades de apoio. O centro está sendo 

coordenado com as entidades públicas de Minas Gerais, como as polícias civil e 

militar, o corpo de bombeiros, a defesa civil estadual e os órgãos do sistema 

estadual de meio ambiente. Os órgãos federais estão também localizados nos 

prédios da ASA, onde estão o as equipes do Ministério da Integração Nacional 

(SEDEC, CENAD, etc.), Ministério do Meio Ambiente (Ibama, ICMBIO, etc), o 

Serviço Geológico do Brasil-CPRM, ANA e outros. Também no local atua equipe 

da Cia Vale do Rio Doce. O CENAD e a Secretaria Nacional de Proteção e 

Defesa Civil (SEDEC) organizaram uma sala de coordenação dos órgãos 

federais no desastre, onde atuou o CENACID. 

c) A terceira base operacional, está na igreja católica da localidade de Córrego 

do Feijão, próximo da área afetada. No local estão os bombeiros de Minas Gerais 

com apoio de bombeiros do Rio de Janeiro, São Paulo, Alagoas, Espírito Santo, 

Paraná, Maranhão e Santa Catarina, e a polícia civil, que estão encarregados de 

localizar e identificar os corpos das vítimas. Funcionam neste local o 

acampamento dos grupamentos de bombeiros e uma central de coordenação de 

busca e resgate. Deste local partem os helicópteros e as equipes de busca e 

salvamento. Aqui também os legistas fazem a identificação dos corpos das 

vítimas.  

4. Observações gerais sobre o desastre e suas consequências 
 

O desastre do rompimento desta barragem deixou o maior número de vítimas 

fatais em desastres brasileiros desde os movimentos de massa gravitacionais 

ocorridos na região serrana do Estado do Rio de Janeiro em 2011. Nesta 
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primeira fase de resposta, o aspecto mais crítico do desastre é o impacto direto 

do fluxo de rejeitos, acrescidos de lama e detritos, em todo o vale do Córrego 

Feijão. Foram atingidas diretamente pelo fluxo aproximadamente 1000 pessoas, 

sendo que centenas foram engolidas pela lama, poucas conseguiram sobreviver, 

poucas foram hospitalizadas, e a maioria pereceu no desastre.  

Em relação aos danos e prejuízos foram atingidas áreas administrativas da Vale, 

localizadas nas porções logo abaixo da barragem de rejeitos. Nesta área 

existiam muitas instalações da empresa, como as instalações de beneficiamento 

de minério, escritórios, refeitório, ferrovia, esteira transportadores, garagens e 

oficinas, entre outros equipamentos. Esta é uma das áreas de concentração dos 

esforços do corpo de bombeiros em busca e resgate de vítimas.  

Outras áreas afetadas são as áreas ao longo do vale do Córrego do Feijão, a 

jusante das operações da empresa de mineração, como o bairro chamado 

“Parque da Cachoeira” e outros locais. Ao longo deste córrego diversas casas, 

pousada e outras edificações foram atingidas, com muitos corpos desaparecidos 

na lama. Foram atingidas ainda diversas pontes, estradas, estradas de ferro, 

áreas agrícolas, etc. Animais diversos também foram alcançados pelo fluxo de 

lama e pereceram.  

Os helicópteros estão sobrevoando estas áreas e os bombeiros estão 

esquadrinhando as áreas marcadas. Os moradores auxiliam os bombeiros na 

indicação dos locais. 

No dia 31jan2019, último dia da Missão CENACID a Proteção e Defesa de Minas 

Gerais informou a seguinte situação de vítimas; 

Tabela 2- Quadro de vítimas em 31/01/19. 

225 – Localizados da Vale 94 – Não localizados da Vale 

169 – Localizados de terceirizados e 
comunidade 

144 – Não localizados de 
terceirizados e comunidade 

39 – Óbitos sem identificação 71 – Óbitos já identificados 

06 – Hospitalizados 108 - Desabrigados 

 

Até 05/fev/19, na revisão deste relatório o Boletim Estadual de Proteção Civil de 

Minas Gerais indica 394 pessoas localizadas, 199 sem contato (desaparecidas), 

134 óbitos registrados, sendo 120 identificados, 108 desabrigados e 03 

hospitalizados. Veja as informações do gráfico 01. 
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Gráfico 1- Evolução do levantamento de vítimas do desastre na Mina Córrego do Feijão-MG. (Fonte: Coordenação da 
Proteção e Defesa Civil de Minas Gerais) 

A mobilização de resposta inclui diversos órgãos do governo federal, estadual e 

municipal, além de ONGs e entidades voluntárias. Tivemos informações de que 

diversas universidades, mineiras e outras, se envolveram nos esforços de 

enfrentamento do desastre. Neste grupo incluem-se os esforços da equipe do 

CENACID- Centro de Apoio Científico em Desastres –, da Universidade Federal 

do Paraná (UFPR), que tem experiência em diferentes tipos de desastres no 

Brasil e em vários outros países. 

5. Atividades CENACID 
 

A missão do CENACID teve duração de quatro dias, de 28 a 31 de janeiro, e 

contou com a participação dos integrantes do centro listados no início deste 

relatório, todos com treinamento para resposta científica a desastres e 

experiência em outras missões. A missão CENACID ficou alocada no centro de 

coordenação da Faculdade ASA, na sala de coordenação dos órgãos federais. 

No dia 28 a equipe deslocou-se de Curitiba, Campinas e Rio de Janeiro para o 

local do desastre, além de realizar contatos e ações preparatórias. No dia 29 a 

equipe fez reuniões com os gestores operacionais das agências federais, 

incluindo discussões com os representantes da Secretaria Nacional de Proteção 

e Defesa Civil. Na sequência foram realizados estudos e vistorias ao longo do 

Córrego do Feijão (fotos 1 a 4). Nestas áreas foram observadas a extensão e 

altura do fluxo de lama e rejeitos, assim como foram identificadas feições 

importantes para o entendimento dos processos destrutivos associados ao 

rompimento da barragem. 

Para isso foram realizadas observações in loco, entrevistas com moradores do 

local e testemunhas visuais do processo perigoso, coleta de amostras de 
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material para exames de laboratório, obtidas fotografias de aspectos 

diagnósticos, etc. Ao todo foram coletadas 7 amostras. Também foram 

entrevistados os moradores e testemunhas visuais do evento.  

Foram vistoriadas áreas do rio Paraopeba a jusante da barra do Córrego do 

Feijão. Nesta porção do rio foi observado o alto grau de turbidez das águas, com 

cores marrom-avermelhadas, devido a importante presença da mineral hematita, 

que é o minério de ferro.  

No dia 30jan foram realizadas observações e coleta de amostras na própria área 

da Barragem de rejeitos da mina Córrego do Feijão rompida e no local onde 

estava o setor administrativo da Vale, onde se concentram a maior parte das 

equipes de busca (fotos 1 e 2). No período da tarde, o Prof. Renato Lima realizou 

um sobrevoo da área atingida pelo fluxo destrutivo juntamente com a equipe do 

IBAMA. Este voo foi útil para avançar no esclarecimento de vários pontos de 

dúvidas sobre o comportamento e a direção do fluxo de lama ao longo do Vale 

do Córrego do Feijão (fotos 3 e 4). Neste sobrevoo, após a observação da área 

atingida diretamente pela capacidade destrutiva do fluxo, foi percorrida uma linha 

de aproximadamente 70km na direção da foz do rio Paraopeba, para verificar o 

comportamento da mancha de dispersão do rejeito e lama ao longo do rio.  

As noites e o dia 31jan foram utilizados para discussões da equipe, divisão de 

tarefas para preparação do relatório, e para a viagem de retorno à sede dos 

integrantes.  

 

 

Em toda Missão a equipe utilizou o software VICON com aplicação para 

desastres, chamado pela equipe de “VICON-desastres”, para posicionar os 

diversos indicadores, locais de vistoria e locais de coleta de amostra. O VICON 

 

 
Foto 1 – vista de sobrevoo da Barragem nº2 da Mina 
Córrego do Feijão, rompida no acidente de 25jan2019; 

Foto 2 – Vista da área afetada pelo fluxo de lama na 
antiga área administrativa da Mina Córrego do Feijão. 
Na parte central da foto estão os bombeiros em 
trabalhos de busca das vítimas 
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permite a montagem de um banco de dados geo-referenciado das informações 

obtidas, adaptado a cada missão e a cada situação. Segue uma imagem do 

VICON com as localizações dos estudos, em amarelo os pontos estudados no 

terreno, em vermelho os locais de coleta de amostras e em azul o percurso 

aproximado do sobrevoo de reconhecimento. Logicamente consultando o banco 

de dados digitais poderão ser acessados os dados, informações e imagens 

associados a cada local. O VICON permite também a análise da evolução dos 

dados e medidas. Bem como a geração de mapas específicos com cada tipo de 

informação desejada (fig. 01, 02 e anexos). 

  
Foto 3 – Parte central do vale do Córrego do Feijão, 
com a deposição da lama dos rejeitos.  

Foto 4 - Rio Paraopeba na cidade de Brumadinho, 
mostrando as águas vermelhas em função do material 

fino dos rejeitos em suspensão 

  
Foto 5 – No centro de operação do corpo de 
bombeiros, mostrando o material utilizado pelas 
equipes de resgate para poderem avançar na lama 

 Foto 6 – Reunião entre o Major Rafael Cosendey (em 
pé a esquerda) com o Prof. Renato Lima (em pé, a 
direita) para apresentar e discutir os mapas 
confeccionados pelo CENACID  
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Figura 1- Exemplo de janela visualizada no VICON com os dados do CENACID em Brumadinho. 

 

 

Figura 2- Mapa de amostras coletadas pelo CENACID, todas elas neste momento submetidas a cinco diferentes tipos 
de análises. 

Tendo como subsídios as informações do terreno, informações do sobrevoo, 

entrevistas com os grupos de busca, entrevistas com testemunhas, e após 

análise das imagens do sobrevoo, a equipe CENACID elaborou um “Mapa 

Emergencial de Capacidade Destrutiva” deste fluxo de rejeitos e lama. Este 
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mapa identifica grandes áreas da bacia do córrego do feijão onde a corrida de 

lama teve comportamento e energia distintos (fig. 03 e anexo 02). 

 

 

 

Figura 3- Mapa preliminar de avaliação da Capacidade Destrutiva do Fluxo. 

 

A equipe também preparou dois “Mapas preliminares de Orientações Internas do 

Fluxo” (figura 04 e anexos), mais detalhados, indicando as possíveis orientações 

dos fluxos internos dentro da massa de rejeito, lama e detritos. O propósito 

destes mapas é tentar facilitar a busca pelos bombeiros, indicando direções mais 

prováveis de transporte de detritos e eventualmente dos corpos (ver anexos 03 

e 04).  
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Figura 4- Exemplo de Mapa preliminar interpretativo de direções de fluxo. 

Estes mapas foram impressos e entregues para o comandante da operação no 

dia 30jan, na base da localidade “Córrego Feijão”, Major Rafael Cosendey, 

comandante das operações de busca e salvamento dos bombeiros do Estado de 

Minas Gerais e de outros estados que atuavam no local. A pedido do 

Comandante, a equipe do CENACID realizou uma reunião com os oficiais de 

comando dos grupos de busca e resgate dos bombeiros, quando foram 

explicados os mapas e suas possíveis utilizações (foto 6).   

6. Descrição Preliminar do Evento 
 

O arcabouço geológico da bacia do Córrego do Feijão é composto por gnaisses 

do Complexo Bomfim a sul, e granitoides e gnaisses a norte. Acima da barragem 

rompida, ocorrem rochas metassedimentares do grupo Caraça, compostos por 

filitos, quartzitos e metaconglomerados (ver anexo 01). O regolito é composto de 

material vermelho-amarelo mais próximo a superfície e amarelo em 

profundidade. Nas encostas, ocorrem muitos depósitos coluvionares e material 

de canga ferrífera.  

A Barragem rompida foi construída sobre este arcabouço geológico em 1976. 

Desde 2015 estava desativada. A barragem apresentava altura de 86 m, com 

um comprimento de crista de 720 m. A área tem 249,5 mil m², com um volume 

estimado de rejeito de 11,7 milhões de metros cúbicos conforme dados 

disponibilizados no site da Vale. 
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De acordo com imagens disponibilizadas no final da semana, nos meios de 

comunicação, o rompimento se deu as 12horas e 28minutos do dia 25/01/19. 

Segundo relatos dos moradores, a lama demorou entre dez e quinze minutos 

para atingir a porção média do Rio Paraopeba.  

Os moradores se referiram a algo parecido a uma “explosão” de ar na porção 

frontal do fluxo, seguida da frente do fluxo em grande velocidade. Também foram 

relatados “tremores de terra”, interpretados como “micro-sismos”, sentidos antes 

mesmo da passagem da frente de lama. Estes tremores, provocados pela 

movimentação da massa de detritos, foram depois confirmados através de 

registros de sismógrafos em localidades próximas de Bonsucesso e Diamantina 

em Minas Gerais (fig. 05). O Centro de Sismologia da USP estudou os registros 

e concluiu que não ocorreram tremores naturais que pudessem ter causado o 

evento. 

 

Figura 5 - Cópia do sismograma publicado pela página web do Centro de Sismologia da USP. 

As estimativas da velocidade média do fluxo são ainda bastante precárias. No 

entanto, um dos moradores entrevistados pelo CENACID, o Sr. Ronaldo Gomes 

de Oliveira, reportou a passagem do fluxo pela sua chácara, na parte média do 

curso do Córrego do Feijão, as 12:40H. Calculando este percurso 

aproximadamente 12 minutos, percorrendo um total de 5,0 km até a Chácara do 

Sr Ronaldo nos dá uma estimativa preliminar de velocidade média para o fluxo 

de lama de 7 m/s, ou 25 km/h. Já a Proteção e Defesa Civil de Brumadinho, Sr 

Lucas Lara, informou ao CENACID que a lama levou 30minutos para chegar ao 

Rio Paraopeba, na foz do Córrego Feijão. Com estes dados e calculada a 

extensão total do córrego pelo arcgis em 8,8km, chegamos a uma velocidade 

média de 5m/s ou 18Km/h. 

Entretanto cabe ressaltar que estes cálculos são para a velocidade média. A 

velocidade do fluxo deve ter sido significativamente maior a montante, na área 

CD4 indicada neste relatório (figura 2).  

Da mesma forma, o sismograma da figura 5 registra um evento de 

aproximadamente 5 minutos de duração, que os sismólogos associam ao fluxo. 

Supondo um fluxo com energia pra gerar um registro sísmico significativo, este 

registro deve representar exatamente a passagem do fluxo quando estava com 

máxima energia, ou seja, aproximadamente na zona CD4. Os registros sísmicos 

não registraram, provavelmente, a passagem do fluxo nas zonas CD3, CD2 e 
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Cd1, com menos energia e menos capacidade de destruição. Portanto, parece 

bastante plausível que, na chácara do Sr Ronaldo, situada na zona CD3 da figura 

2, o fluxo teria passado cerca de 12 minutos depois.  

A descrição no terreno do material mobilizado pelo fluxo indicou a presença do 

rejeito da mineração propriamente dito, de materiais e objetos alcançados pelo 

fluxo, árvores arrancadas, equipamentos e restos de edificações e outros 

detritos. A maior parte apresentava granulometria aparente na fração silte/argila. 

Também foram identificados blocos métricos até decamétricos (raro) de solo 

saprolítico com estrias, que mostraram a direção dos fluxos internos. Também 

serviram de indicadores as direções da vegetação e o alinhamento dos detritos. 

Em porções superficiais foi observada a presença de concentrados de minerais 

pesados gerados pelo escoamento da água na superfície do novo depósito. 

Como feições diferenciadas, observamos que as margens do fluxo apresentam 

alturas mais elevadas que a porção central, indicando provavelmente 

movimentos de fluxos secundários, bem como o escoamento mais tardio na 

região central do fluxo e a redução do volume central por escoamento e perda 

de água. 

7. Capacidade Destrutiva do Processo Perigoso Rápido 
 

O Processo Perigoso Rápido, descrito como um fluxo gravitacional de massa 

que atingiu a foz do Córrego feijão em poucos minutos, teve sua capacidade 

destrutiva relativa classificada em 4 categorias pela equipe: 

 CD4 – Capacidade Destrutiva Extrema 

Na Zona CD4 o fluxo de rejeitos e lama alcançou a mais elevada capacidade de 

destruição, não restando edificações, veículos ou arvores no traçado das 

direções principais de fluxo (ver figuras 2e3). Nesta zona o processo teve 

capacidade de modificar o solo e até mesmo o substrato de rocha alterada, além 

de provocar o generalizado “descalçamento” das encostas que então, sem 

apoio, deslizaram para o interior do fluxo de rejeitos, alterando a composição do 

fluxo perigoso. O fluxo principal teve ainda capacidade para transportar o 

material gerado pela destruição. 

 CD3 – Capacidade Destrutiva Muito Alta 

Nesta Zona o fluxo manteve sua capacidade destrutiva em relação às 

edificações, árvores, veículos, pontes, etc., tendo reduzido progressivamente a 

capacidade de modificar o relevo. 

 

 CD2 – Capacidade Destrutiva Alta 
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Nesta Zona mantêm-se a capacidade de destruir e derrubar edificações, mas 

está quase ausente a capacidade de interferir no relevo e não se observa energia 

para transportar os resíduos das edificações derrubadas nos fluxos laterais. 

 CD1 – Capacidade Destrutiva Média ou Baixa 

Mantem-se nesta Zona alguma capacidade destrutiva, mas já ocorre deposição. 

Em algumas situações a lama entra nas casas, mas não tem energia para 

derrubar as paredes. O fluxo não consegue atravessar o Rio Paraopeba e 

apenas mancha o talude da via férrea em sua margem esquerda. 

8. Impactos ambientais  
 

A primeira observação se refere a dinâmica do Córrego Feijão e do Rio 

Paraopeba. A dinâmica fluvial está alterada e segue em rápida transformação 

em ambos os rios, com significativas modificações na velocidade, traçado, carga 

de sedimentos, capacidade erosiva e deposicional, com importantes 

consequências para a biota.  

O “sistema rio” foi afetado como um todo. A destruição e a dispersão do rejeito 

e lama pelo canal fluvial, estão afetando e vão afetar significativamente e de 

forma aguda o meio ambiente, com impacto no meio físico e na biodiversidade 

dependente deste meio físico, progressivamente com redução da intensidade ao 

longo do tempo e da distância, mas provavelmente alcançando distância de 

ordem de uma centena de quilômetros. 

Como discutido anteriormente, os impactos ambientais na área ocorrem de 

maneira distinta na bacia do córrego do Feijão e na bacia do Paraopeba.  

Impactos ambientais na Área do Córrego do Feijão: 
 

Na interpretação da equipe, baseada nas observações no terreno e de aeronave, 

a área do Córrego do Feijão sofreu os impactos mais intensos do fluxo de massa. 

Conforme classificado no item “Capacidade Destrutiva do Processo Perigoso 

Rápido”, a alta energia do fluxo em seu lançamento, a maior declividade, e seu 

comportamento de viscosidade variável, contribuíram para alterações radicais 

na paisagem. Com tal energia, a viscosidade relativamente alta, especialmente 

nas porções marginais do fluxo, e a velocidade elevada provocaram intensa 

erosão, “escarificação” e “arranque” de materiais inconsolidados, como solos 

residuais, e mesmo rochas intempericamente alteradas, ao longo do talvegue do 

córrego. Em algumas situações pode ter ocorrido a fluidificação do solo 

subjacente à massa em trânsito, aspecto ainda a ser estudado. A erosão e 

“arranque” nas margens em diversos locais provocou a geração de movimentos 

de massa gravitacionais coerentes em direção ao canal, mesmo nas áreas não 
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atingidas pelo rejeito. O fluxo também provocou o “arranque” e transporte da 

vegetação, restos de construções, veículos, etc. com a subsequente deposição 

da lama, rejeitos de minério e demais detritos, nas porções sequentes da direção 

de fluxo, conformando uma completa modificação da paisagem original. O que 

era antes um vale com declividades e irregularidades, se transformou numa 

imensa planície de lama. 

A área onde este fenômeno aconteceu com mais intensidade foi na Zona CD4 

(figura 2), onde a energia do fluxo foi maior (fotos 1, 2 e 7). Nesta área 

verificamos a erosão e a deformação dos solos nas laterais do fluxo, enquanto 

que nas zonas centrais de passagem eram formadas grandes ravinas. Na Zona 

CD3 há ainda a formação de ravinas, mas a erosão do material foi menor (foto 

8).  

 

 

 

Foto 7 – foto do sobrevoo na antiga área administrativa da Vale, mostrando a ravina central e a 

mistura entre o rejeito (material escuro) e o solo saprolítico (vermelho a amarelo) ao longo do 

canal. Zona CD4 da figura 2. 
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Foto 8 – foto do sobrevoo a montante do cruzamento com a estrada de ferro mostrando o forte 

reviramento e erosão, com pequenas faixas de material depositado. Zona CD3, figura 2 

 

Nas porções inferiores (CD1/CD2) a energia do fluxo ainda mantinha capacidade 

considerada alta e média-baixa, bastante significativa, provocando em sua 

porção mais inferior, próxima ao Rio Paraopeba, mais deposição do que erosão 

de material. O fluxo misto de rejeitos e solos e outros materiais, nestas zonas 

mantêm ainda capacidade de provocar ampla destruição de matas e casas, 

especialmente na Zona CD2, como observado na Vila Parque da Cachoeira. Em 

nossa interpretação esta capacidade está relacionada com energias dissipadas 

pela sinuosidade do vale e pela menor declividade do canal, já não tendo 

capacidade de transporte dos detritos gerados, ou transportando estes detritos 

por distâncias mais curtas (foto 9). 

Na zona CD1 (figura 2), onde a energia do fluxo foi menor, a estrada que liga 

Brumadinho à cidade de Aranha serviu como uma barreira para a lama. Neste 

ponto foi possível ver que o fluxo passou por cima da estrada sem, contudo, 

destruí-la completamente.  

O volume acumulado de lama pode alcançar, segundo as informações 

preliminares, até 14 metros e, em algumas áreas estima-se até 20metros. As 

Zonas CD3, CD2 e CD1 (figura 2) apresentam ao longo do rio uma vasta área 

plana coberta da lama dos rejeitos que chega a atingir 300 metros de largura em 

alguns locais. Em outros pontos, o fluxo destruiu a vegetação, carregou blocos 

de solo e represou inúmeros pequenos córregos afluentes do Córrego do Feijão, 

alterando seu nível de base.   
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Foto 9 – Foto do sobrevoo próximo a Vila nova da Cachoeira, mostrando o material depositado 

no leito, e as faixas marginais com deposição de lama. Note-se que as casas destruídas não são 

arrastadas pelo fluxo, Zona CD2, figura 2 

 

Na zona CD1 (figura 2), onde a energia do fluxo foi menor, a estrada que liga 

Brumadinho à cidade de Aranha serviu como uma barreira para a lama. Neste 

ponto foi possível ver que o fluxo passou por cima da estrada sem, contudo, 

destruí-la completamente.  

O volume acumulado de lama pode alcançar, segundo as informações 

preliminares, até 14 metros e, em algumas áreas estima-se até 20metros. As 

Zonas CD3, CD2 e CD1 (figura 2) apresentam ao longo do rio uma vasta área 

plana coberta da lama dos rejeitos que chega a atingir 300 metros de largura em 

alguns locais. Em outros pontos, o fluxo destruiu a vegetação, carregou blocos 

de solo e represou inúmeros pequenos córregos afluentes do Córrego do Feijão, 

alterando seu nível de base.   

Na área da barra do córrego do Feijão cuidados especiais precisam ser tomados, 

como pode ser observado no sobrevoo. O material derivado do fluxo de lama 

está barrando parcialmente o rio Paraopeba (foto 10). Consideramos a 

possibilidade de que a rodovia que liga Brumadinho à cidade de Aranha possa 

ser afetada pela nova situação do rio. Este local é uma das principais fontes do 

material fino que está alimentando a pluma de sólidos em suspensão no rio 

Paraopeba.   
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Foto 10 – Imagem do sobrevoo na barra do Córrego do Feijão no Rio Parauapebas. Note-se o 

barramento do rio Paraopeba na porção inferior, assim com o pequeno “delta” formado pelo 

material dos rejeitos. Zona Cd1 figura 2.  

 

Impactos ambientais na Área do Rio Paraopeba 
 

A equipe do CENACID pode verificar ao longo do sinuoso traçado do rio 

Paraopeba, que a mancha de turbidez avançou dezenas de quilômetros. O 

último ponto onde se observavam impactos na turbidez do rio, já na forma de 

manchas descontínuas, interpretadas como derivadas do rejeito de minério 

dispersado, estava na quarta-feira, 29 de janeiro, a cerca de 70Km do ponto de 

partida da aeronave na cidade de Brumadinho.  

Esta turbidez elevada produz vários resultados como dificulta a oxigenação, 

impede ou reduz a penetração da luz, e modifica as condições do fundo da 

drenagem, entre outras. Considera-se que aparentemente o rio já apresenta 

turbidez natural, mas além do impacto imediato, a persistência destas alterações 

afetam as condições necessárias para sobrevivência de espécies, interferindo 

na evolução do sistema natural na região e agravando os impactos na fauna e 

flora.  

Logicamente este impacto sobre a biota avança em todo o sistema fluvial, 

refletindo as mudanças na dinâmica fluvial e nas características do ambiente 

aquático. Estudos comparativos da situação pré e pós fluxo devem ser realizados 

para avaliar este impacto. 
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Ainda nesta linha, a alteração da carga de sedimentos implica em alguns casos 

na impossibilidade de tratamento para abastecimento da população, o que 

resulta na implantação de formas alternativas de abastecimento (mananciais 

alternativos e outras).  

Outros impactos 
 

Outra questão é o comportamento da lama no ciclo geoquímico. Deve ser 

estudada qual sua interferência e eventual toxicidade em relação aos outros 

seres vivos que compõe o ecossistema. Em princípio, por se tratar de minério de 

ferro, composto principalmente por óxidos de ferro e sílica, não se espera 

toxicidade elevada, no entanto, estudos de detalhe devem ser feitos para 

elementos químicos presentes em baixa concentração (elementos traço) 

avaliando seu comportamento.  

O CENACID, apesar de contar com um número restrito de amostras, está 

realizando analises diversas para estudar este material. Estão em 

desenvolvimento análises granulométricas, espectrometria de raio X, 

difratrometria ótica – ICPOS, difração de raio X e análise de pesados.    

Uma vez descartada a toxicidade, deve-se pensar na recomposição da área. 

Esta recomposição implica num estudo de viabilidade para utilização desta lama 

para outras finalidades, alguns inclusive já propostos pelas instituições 

acadêmicas no próprio Estado. Também será importante avaliar o potencial 

agrícola neste novo terreno (solo?) formado. Resumindo, deverá ser realizado 

estudo para avaliar as possibilidades futuras de uso do solo.  

Adicionalmente as atividades econômicas estão impactadas, desde a própria 

produção mineral até a perda e geração de empregos resultantes do desastre, 

passando pelos fornecedores de serviços e o comércio. Também os municípios 

serão afetados com mudanças nas suas receitas derivadas da atividade mineral.  

Cuidados especiais devem ser observados em relação a saúde, pois o novo 

ambiente resultante do desastre altera a biodiversidade, prejudicando algumas 

espécies e desequilibrando o ecossistema, podendo inclusive favorecer o 

desenvolvimento de outras espécies prejudiciais a saúde humana, como 

mosquitos, ratos e outros vetores. Este conjunto favorece o desenvolvimento de 

problemas como a dengue e doenças relacionadas à qualidade da água, além 

da possibilidade de problemas respiratórios em clima seco. 

Devem ser considerados ainda impactos na atividade turística, nos transportes 

com prejuízos para vias e pontes, desvalorização de propriedades, impacto na 

atividade agrícola direto (destruição de propriedades agrícolas) e indireto 

(dificuldades no uso da água para irrigação, falta de vias, etc.), nas atividades de 

lazer, entre outros.  
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9. Observações, comentários e contribuições para discussão 
 

1. O maior impacto deste desastre é a perda de vidas humanas, em escala que 

não víamos no Brasil desde o desastre da Região Serrana do Rio de Janeiro 

(2011). Não há como reparar o dano, mas é possível utilizar esta tragédia para 

aprender e estimular a prevenção e preparação futuras. 

2. É evidente o impacto emocional na população atingida pelo desastre em toda 

a região, resultando em comunidades tristes e assustadas. Toda a região, e o 

País, encontram-se preocupada e se sentem ameaçados pelas diversas 

outras barragens existentes. 

3. Também é significativo o impacto ambiental já causado, além daquele que 

progressivamente deverá ser observado nas regiões afetadas. Destaca-se o 

impacto ambiental no meio físico, com a mudança radical da paisagem no vale 

do Córrego Feijão. A área que antes era de terreno ondulado e de bosques, é 

hoje uma planície de lama e detritos.  

4. Além dos animais e plantas alcançados diretamente pelo fluxo catastrófico, 

acrescenta-se a região que não foi alcançada diretamente pelo fluxo de 

massa, a jusante da foz do Córrego Feijão no Rio Paraopeba. Os membros 

da equipe e na missão com integrantes do IBAMA observaram a presença de 

turbidez elevada a dezenas de quilômetros da barra do Córrego Feijão.  

5. Outros impactos referem-se ao turismo, aos transportes, impacto na atividade 

agrícola direto e indireto, desvalorização imobiliária, nas atividades de lazer, 

entre outros. 

6. A nosso ver o desastre teve causas antropogênicas, não tendo sido 

identificadas razões naturais para o rompimento da barragem de rejeitos. 

7. Este desastre contou na sua organização de resposta com a comunidade e 

com diversos grupos e comitês formados pelos integrantes das agências de 

governo do Estado e da Federação, da Cia Vale do Rio Doce, serviços 

federais, estaduais, municipais, universidades, ONGs, organizações 

religiosas, entre outros atores.  

8. Os trabalhos de resposta se iniciaram imediatamente após o acidente. Desde 

então vem se estruturando progressivamente, e envolveram todo tipo de 

recursos, equipamentos, especialistas e análises. A preocupação prioritária 

até este momento tem sido a busca e salvamento das vítimas. Estas 

operações foram e são dificultadas em alguns dias pela ocorrência de 

tempestades que atingem a região. Foram observadas algumas 

possibilidades de aperfeiçoamento da resposta que poderão ser objeto de 

discussões especificas no futuro.  

9. A imprensa nacional e internacional acompanhou de perto as diversas 

atividades, tendo sido instalado um “posto” permanente de jornalistas e 

cinegrafistas na entrada da Faculdade Asa, um dos pontos de coordenação 

da crise. 
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10. Deve ser considerado estudar um amplo trabalho de revisão das 

condições de segurança das barragens brasileiras. Esclarecemos que não se 

trata exclusivamente de uma rápida revisão, para acalmar ânimos, mas uma 

reforma de normas, métodos e procedimentos para melhorar os padrões de 

segurança. Este esforço, além de tranquilizar a sociedade, deve também 

orientar projetistas, engenheiros construtores, geotécnicos, operadores e 

fiscais, de modo a que fique claro quais são os procedimentos adequados, 

obrigatórios e recomendáveis, evitando a incerteza e insegurança que são 

prejudiciais para toda a sociedade.  

11. Recomendamos realizar um programa de esclarecimento sobre 

segurança de barragens junto às populações em áreas sensíveis. Um 

acidente como este resulta em diversas reações muitas vezes 

despropositadas, como mudança de cidades e venda de imóveis, que muitas 

vezes não tem justificativa na análise de risco. 

12. Medidas como proteção das margens, associadas à retenção de 

sedimentos finos em obstáculos e contenções, podem ser importantes neste 

primeiro momento. Este tipo de ação pretenderia diminuir sensivelmente a 

pluma de dispersão, evitando que ela possa alcançar áreas mais a jusante, 

com prejuízos para a vida animal e para a utilização da água.  

13. Para reduzir os impactos ao longo da bacia do Paraopeba, a equipe 

sugere considerar a necessidade e viabilidade da implantação imediata de um 

sedimentador-decantador de contenção de sedimentos na foz do Córrego 

Feijão. O local apresenta elevada dinâmica e foi significativamente alterado 

pelo fluxo a montante. Pretende-se que este sistema teria a função de reduzir 

a carga de sedimentos transportados e em suspensão, amenizando os efeitos 

secundários à jusante. Também poderia proteger as vias do entorno 

ameaçadas pelo barramento do Rio Paraopeba pelos rejeitos e sedimentos 

do desastre. Pode-se avaliar também a possibilidade de dragagem/remoção 

dos sedimentos e rejeito do trecho em que este material barrou parcialmente 

o rio Paraopeba.  

14. Tendo sucesso esta intervenção reduziria a progressiva ampliação do 

impacto ambiental em toda a bacia do Paraopeba a jusante. 

15. Recomendamos estudar, discutir e analisar a obrigatoriedade da 

implantação de “defensas” para desviar, proteger ou evitar o atingimento de 

instalações estratégicas ou áreas densamente povoadas, para barragens 

acima de um determinado volume ou potencial destrutivo. Recomenda-se 

também discutir a conveniência de normativa evitando a instalação de 

dormitórios, refeitórios, etc. imediatamente a jusante das barragens, mesmo 

em construção, sempre que for viável alternativa locacional.  

16. O CENACID recomenda ainda que os resíduos e escombros do desastre 

sejam separados, selecionados, redirecionados e reutilizados conforme cada 

possibilidade. Um dos custos que podem ser reduzidos é o referente à 

disposição dos resíduos do desastre. Muitas vezes é uma questão de 

selecionar os possíveis interessados nos diversos tipos de resíduos. 
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Observações sobre o relatório 
 

1. As observações e comentários neste relatório devem ser considerados como 

preliminares, tendo sido obtidos por estimativa, interpretação e reconhecimento 

no campo de algumas das áreas afetadas, com objetivos de estudar e 

compreender os processos relacionados. Por esta razão este documento não 

tem caráter extensivo ou completo, sendo indicada a realização de estudos 

sistemáticos e mapeamentos detalhados e abrangentes.  

2. Os horários indicados no texto são de acordo com o horário de verão 

estabelecido pelo governo brasileiro. Os horários da figura do sismograma da 

USP estão em UTC, padrão em sismologia, com 2 horas a mais que a hora local 

em MG 
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10. ANEXOS 
 

Anexo 1 – Mapa Geológico simplificado (a partir de documentos da CPRM) 

Anexo 2 – Mapa de estudos de campo – VICON-desastres 

Anexo 3 – Mapa de localização das amostras CENACID – VICON-desastres 

Anexo 4 – Mapa de direções de fluxo zona CD4 norte 

Anexo 5 – Mapa de direções de fluxo zona CD4 Sul / CD3 Norte  
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ANEXO 1 – MAPA GEOLÓGICO SIMPLIFICADO 
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ANEXO 2 – MAPA DE ESTUDOS DO CENACID – VICON-desastres 
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ANEXO 3 – MAPA DE AMOSTRAS CENACID – VICON-desastres 
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ANEXO 4 – MAPA DE DIREÇÕES DE FLUXO Zona CD4 Norte 
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ANEXO 5 – MAPA DE DIREÇÕES DE FLUXO Zona CD4 Sul – CD3 Norte 
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Missão: Reduzir as perdas e o sofrimento da sociedade em desastres 

http://www.cenacid.ufpr.br/

