
Ações do PPGCA frente ao desastre ambiental na mina do Córrego-Feijão, município de Brumadinho, 

operada pela empresa Vale S.A. 

 

No dia 25/01/2019 ocorreu o rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, no município de 

Brumadinho, MG, operada pela empresa VALE S.A. Este foi considerado um dos maiores desastres 

ambientais e humanos do país, cujos impactos ainda devem ser percebidos por décadas subsequentes. 

De imediato, o desastre provocou a morte de centena de trabalhadores, forçou a remoção urgente de 

milhares de pessoas e também causou profundos impactos para a fauna local e para as atividades de 

agropecuária. Centenas de rebanhos de animais de propriedades rurais ao longo do rio Paraopeba foram 

imediatamente comprometidas, animais de companhia e da fauna terrestre precisaram de resgate 

imediato, bem como a fauna de peixes (ictiofauna) do rio Paraopeba. Ainda, o maior polo de produção de 

tilápia do Estado, no reservatório de Três Marias, cujo rio Paraopeba é um dos afluentes, receberia em 

semanas o rejeito vindo da área do desastre, potencialmente carregado de metais pesados e outros 

elementos tóxicos. A Escola de Veterinária da UFMG, bem como os docentes e discentes do PPGCA, foram 

imediatamente envolvidos em ações de curto e médio prazo para dar suporte técnico especializado às 

ações necessárias envolvendo animais domésticos de produção, animais de companhia e fauna.  As 

principais ações desenvolvidas pelos professores a e alunos do PPGCA, bem como pelos médicos 

veterinários residentes da Escola de Veterinária foram: 

 

a) Estruturação de hospital de campanha, para resgate e atendimento clínico-cirúrgico de animais. 

Parte da estrutura do Hospital Veterinário da Escola foi transferido para o local do acidente, bem como 

diversas equipes de professores, residentes e estudante do PPGCA. No primeiro mês de atividade 251 

animais foram resgatados e atendidos. 

 

b) Elaboração de planos de contingência e fluxos de atendimento para diversos tipos de animais na 

área da tragédia: cães, gatos, aves domésticas, bovinos, animais silvestres, peixes de cultivo e ictiofauna; 

 

c) Elaboração de protocolos padrão para o atendimento clínico de animais resgatados na área do 

desastre; 

 

d) Elaboração de um plano de monitoramento para a polo de produção de tilápias em tanques-rede 

no reservatório de Três Marias, que possui 97 produtores cadastrados, para o Instituto Mineiro de 

Agropecuária. 

 

e) Concepção e realização de campanhas emergenciais para animais em risco nos locais atingidos, 

como cães (vacina contra a raiva, cinomose e outras), bovinos (febre aftosa e raiva, etc).  

 



As informações detalhadas sobre essas e outras ações podem ser analisadas no documento anexo ao 

relatório Sucupira: “Relatório técnico geral – Ações Brumadinho PPGCA UFMG.pdf”. 

Em função do conjunto de atividades desenvolvidas a Escola de Veterinária foi condecorada pelo Governo 

de MG com a medalha da Inconfidência, ano 2019, maior honraria concedida pelo reconhecimento de 

serviços prestados à sociedade. A divulgação está nos links: 

https://vet.ufmg.br/noticias/exibir/4755/diretora_da_escola_de_veterinaria_e_condecorada_com_a_m

edalha_da_inco.  

http://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/romeu-zema-entrega-medalha-da-inconfidencia-e-

defende-pacto-entre-os-poderes-em-prol-de-minas-gerais 

Em virtude da atuação expressiva da UFMG nas ações de emergência para o desastre, bem como ao 

processo judicial de reparação dos donos causados, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) firmou 

um Acordo de Cooperação com a UFMG, para a que a universidade atue gerando estudos e provas 

periciais, para suporte à decisão judicial a ser estabelecida. Detalhes do projeto podem ser acessados em 

http://www.projetobrumadinho.ufmg.br/sobre. Esse Acordo prevê a atuação pericial da UFMG em 

diferentes aspectos do impacto do desastre, o que inclui os danos à fauna e aos animais domésticos das 

áreas atingidas. Nesse sentido, diferentes subprojetos de docentes do PPGCA foram aprovados: 

 

Chamada 04 - Coleta de amostras da ictiofauna da Bacia do Rio Paraopeba para análise toxicológica e 

patológica, sob a coordenação do docente Henrique Figueiredo. Neste projeto estão contempladas uma 

bolsa de mestrado, duas bolsa de posdoc e três bolsas de iniciação científica. Valor aprovado R$ 

799.588,54 

Chamada 05 - Coleta de amostras de animais da fauna em áreas de mata na Bacia do Rio Paraopeba para 

análise toxicológica, sob a coordenação do docente Marcelo de Carvalho. Neste projeto estão 

contempladas três bolsas de mestrado, uma bolsa de doutorado e cinco bolsas de iniciação científica. 

Valor aprovado R$ 950.821,48. 

Chamada 06 - Coleta de amostras de animais domésticos e da fauna mortos para análises patológica e 

toxicológica, sob a coordenação do docente Felipe Pierezan. Neste projeto foram contempladas duas 

bolsas de pós-doc, uma bolsa de doutorado e três bolsas de iniciação científica. Valor aprovado: R$ 

1.423.323,20 

Chamada 07 - Coleta de amostras biológicas em animais domésticos para análise toxicológica, sob a 

coordenação do docente Antônio Último de Carvalho. Neste projeto foram contempladas uma bolsa de 

doutorado, quatro bolsas de mestrado, uma bolsa de pós-doutorado e 58 bolsas de iniciação científica. 

Valor aprovado: R$ 2.733.575,67. 

 

Chamada 53 – Determinação da causa mortis de Animais Silvestres e Domésticos, sob a coordenação da 

docente Roselene Ecco. Neste projeto foram contempladas duas bolsas de doutorado, uma bolsa de 

mestrado, uma bolsa de pós-doutorado e três bolsas de iniciação científica. Valor aprovado: R$ 

700.000,00 



 

Os resultados desses projetos terão impacto direto na sociedade, por meio das decisões judiciais que 

determinarão as indenizações a serem pagas pela VALE aos cidadãos das áreas atingidas, bem como ao 

poder público e ao erário. 

 


