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LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL 

(MEIO AMBIENTE – DANO À FAUNA) 

 

Em 11 de setembro de 2019, no INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA 

da Polícia Federal, designado pelo Diretor, Perito Criminal Federal LUIZ SPRICIGO JUNIOR, 

os Peritos Criminais Federais CRISTIANO FURTADO ASSIS DO CARMO, FÁBIO JOSÉ 

VIANA COSTA, CRISTIANO MOUGENOT MORES, DANIEL FERREIRA DOMINGUES 

e GUILHERME HENRIQUE BRAGA DE MIRANDA, elaboraram o presente Laudo Pericial, 

no interesse do IPL 0062/2019-4 - SR/PF/MG, a fim de atender à solicitação do Delegado de 

Polícia Federal LUIZ AUGUSTO P. NOGUEIRA, contida no Memorando nº 1121/2019 - 

SR/PF/MG, de 11/02/2019, registrado no Sistema de Criminalística sob nº 324/2019-

SETEC/SR/PF/MG, em 11/02/2019, encaminhado pelo Ofício nº 164/2019-

SETEC/SR/PF/MG, de 21/03/2019 (registro Siscrim nº 498/02019-DITEC/PF), descrevendo 

com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça e respondendo 

ao Quesito 2 da solicitação de perícia, abaixo transcrito: 

 

“2 – levantar vestígios que possam relacionar a mortandade de animais com o 

evento ocorrido.” 
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I - HISTÓRICO 

No dia 25 de janeiro de 2019 ocorreu o rompimento da Barragem I (B-I) de 

rejeitos de minério de ferro da Mina do Córrego do Feijão, localizada no município de 

Brumadinho/MG, de propriedade da empresa mineradora VALE S.A. Como consequência do 

colapso da barragem, foi gerada uma onda de rejeito de minério que seguiu pela drenagem 

natural do Ribeirão Ferro-Carvão até atingir o Rio Paraopeba, localizado a aproximadamente 

nove quilômetros da B-I, que passa a ter suas águas contaminadas e leito assoreado. 

Diante das demandas periciais relacionadas ao dano ambiental, a equipe pericial 

composta pelos signatários deste laudo deslocou-se para o local do evento no dia 30/01/2019 e 

se estabeleceram inicialmente no posto de controle denominado ASA 1 e posteriormente no 

posto de controle AURORA. 

No período compreendido entre a chegada da equipe pericial e o dia 01/03/2019 

os peritos realizaram sobrevoos, caminhamentos e navegação na área diretamente afetada pelo 

rejeito da barragem rompida e em áreas circunvizinhas para constatação de danos à fauna. 

Concomitante com os exames de campo, os peritos mantiveram estreito contato 

com os diversos órgãos ambientais que atuavam no evento (Instituto Estadual de Florestas – 

IEF, Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 

Recursos Naturais Renováveis – IBAMA) e órgão de segurança pública (Polícia Civil - Perícia 

Criminal, Corpo de Bombeiros Militar). 

Finalizados os trabalhos de campo (no dia 01/03/2019), os exames continuaram 

na sede do Instituto Nacional de Criminalística com o processamento dos dados coletados em 

campo; interpretação de exames laboratoriais; análise de relatórios e dados compilados pela 

VALE S.A.; consulta a sítios de internet, à literatura científica e a dados de órgãos oficiais sobre 

o caso. 

Cabe ressaltar que a equipe pericial foi auxiliada pelos Peritos Criminais 

Federais Rodrigo Ribeiro Mayrink e Helder Marques Vieira da Silva nas suas respectivas áreas 

de atuação pericial, que complementaram a equipe multidisciplinar responsável pelos exames 

periciais de campo. 

 

II – OBJETIVO 

Visam os exames atender ao solicitado, identificando os danos causados à fauna 

terrestre e aquática decorrente do rompimento da B-I da Mina Córrego do Feijão e do 
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escoamento do rejeito de minério pelas calhas do Ribeirão Ferro-Carvão, do Rio Paraopeba e 

de seus afluentes. 

Não constitui escopo dos exames a determinação de causa do rompimento da 

Barragem, a determinação detalhada da dinâmica do desastre, os danos ambientais crônicos ou 

tardios, os danos à flora, o detalhamento dos danos ao patrimônio público e privado e os danos 

à vida humana. 

Exames periciais complementares, com detalhamentos técnicos e/ou 

constatações adicionais acerca dos componentes de fauna impactados, serão objeto de laudos 

de perícia criminal federal específicos elaborados oportunamente. 

 

III – DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

O ambiente físico sob exame neste laudo inclui a área compreendida desde a 

Barragem I da Mina Córrego do Feijão até a entrada do Rio Paraopeba no lago da Barragem de 

Três Marias/MG. Compõem ainda o local examinado a região da calha do Ribeirão Ferro-

Carvão e suas margens, a rede de afluentes deste curso d’água e o Rio Paraopeba e suas 

margens.  

A delimitação temporal do estudo engloba o período compreendido desde o 

momento do rompimento da B-I até o dia 01 de março de 2019, relativo aos trabalhos realizados 

em campo, e complementados por dados analisados posteriormente que se referem ao período 

que se estende até 12 de agosto de 2019, que representa a data final dos exames nos documentos 

oficiais produzidos sobre o caso. 

 

IV – EXAMES 

IV.1 – Metodologia 

Os exames periciais compreenderam vistorias de campo nos locais afetados pelo 

evento por via terrestre, aérea e fluvial. As diligências terrestres foram realizadas sobre pontos 

específicos, principalmente ao longo da calha do Ribeirão Ferro-Carvão e de seus tributários. 

Os sobrevoos abrangeram desde a B-I até a foz do Ribeirão Ferro-Carvão e deste ponto até o 

município de Pará de Minas/MG, local de instalação das membranas de contenção de rejeitos 

denominada “Membranas de Juatuba”. Os exames realizados por via fluvial compreenderam 

navegação no Rio Paraopeba a montante da foz do Ribeirão Ferro-Carvão e a jusante deste 

ponto, até a região do Bairro Citrolândia (município de Betim/MG).  
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Como parte dos exames, foram realizadas necropsias pela equipe de peritos 

veterinários em animais encontrados mortos na área do desastre, assim como procedeu-se ao 

acompanhamento de outras, realizadas pela equipe de veterinários contratada pela VALE S.A., 

cujos resultados foram analisados e interpretados pelos peritos. Esses exames necroscópicos 

contribuíram para determinação da causa mortis de mamíferos, aves e peixes. 

Ainda para formação de convicção sobre a mortandade de peixes, os signatários 

realizaram coleta de espécimes ao longo do Rio Paraopeba em pontos afetados e não afetados 

pelos rejeitos da B-I. Os indivíduos coletados foram sacrificados e necropsiados para coleta de 

amostras biológicas (brânquias), que posteriormente foram encaminhadas para exames 

histopatológicos.  

Para todos os casos, aqueles realizados diretamente pela equipe pericial ou por 

meio de acompanhamento de procedimentos realizados por terceiros, produziu-se 

documentação fotográfica e/ou filmagens, com o objetivo de registrar os vestígios que, direta 

ou indiretamente, estavam relacionados com os danos à fauna. As coordenadas dos pontos e 

dos caminhamentos foram registradas utilizando-se aparelhos receptores GPS configurados 

para coordenadas geodésicas, e datum WGS 84 ou SIRGAS 2000. 

Concomitante aos exames de campo, os peritos analisaram diversos documentos 

produzidos por diferentes órgãos ambientais e de segurança pública que estavam oficialmente 

empenhados em realizar levantamentos de campo e geração de dados técnicos relativos ao 

evento. Os documentos analisados estão listados no item IV.1 – Documentos examinados e 

seguem em mídia eletrônica anexa a este Laudo Pericial. Cabe destacar que essa lista de 

documentos apresenta um rol exemplificativo, não excluindo outros documentos porventura 

consultados pela equipe pericial. 

Em uma segunda etapa, realizada em ambiente de escritório, os signatários 

utilizaram ferramentas e técnicas de geoprocessamento, com o auxílio dos softwares GPS 

TrackMaker PRO 4.9 e QGis 3.6. O presente Laudo foi elaborado com informações contidas 

no Sistema de Inteligência Geográfica da Perícia Criminal Federal – Inteligeo 

(https://inteligeo.ditec.dpf.gov.br), acessível através da rede interna da Polícia Federal; bases 

cartográficas de natureza físico-ambiental, cujas fontes são citadas no decorrer do presente 

Laudo Pericial; bancos de dados e imagens de satélite disponíveis em sítios especializados da 

internet; relatórios produzidos por empresas contratadas pela VALE S.A. no âmbito das 

atividades de resgate de fauna e dados disponibilizados por órgãos oficiais, tais como Instituto 

Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Serviço Geológico 

http://inteligeo.ditec.dpf.gov.br/
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do Brasil (CPRM), Instituto Estadual de Florestas (IEF), Instituto Mineiro de Gestão das Águas 

(IGAM), Agência Nacional de Águas (ANA), Companhia de Saneamento de Minas Gerais 

(COPASA), Universidade Federal de Brasília (UNB). 

 

IV.2 – Documentos examinados 

1. Monitoramento Especial da Bacia do Rio Paraopeba. Relatório 02: 

Monitoramento Geoquímico - Primeira Campanha. Último acesso em 12/08/2019 (disponível 

em http://www.cprm.gov.br/sace/index_rio_paraopeba.php); 

2. Boletins de monitoramento compartilhado do rio Paraopeba. Último acesso 

em 12/08/2019 (disponíveis em http://www.cprm.gov.br/sace/index_rio_paraopeba.php); 

3. Informativos hidrometeorológicos de acompanhamento do deslocamento da 

pluma do percurso do rio Paraopeba. Último acesso em 12/08/2019 (disponíveis em 

http://www.meioambiente.mg.gov.br/component/content/article/13-informativo/3749--

informativo-hidrometeorologico-de-acompanhamento-do-deslocamento-da-pluma-no-

percurso-do-rio-paraopeba); 

4. Notas de esclarecimento – Desastre Barragem I. Último acesso em 

12/08/2019 (disponíveis em http://www.meioambiente.mg.gov.br/component/content/article/ 

13-informativo/3741-desastre-ambiental-barragem-b1-mina-corrego-do-feijao); 

5. Nota Técnica nº 5/2019/NUBIO-MG/DITEC-MG/SUPES-MG. Nota 

Técnica conjunta IBAMA/IEF; 

6. Documento denominado Gerência de Meio Ambiente Sudeste 00406/2019 e 

seus anexos, de 08/02/2019, que trata da resposta ao item 1 do Auto de Fiscalização nº 

62437/2019; 

7. Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - 

Parecer Único nº 0786757/2018 (SIAM) – Licenciamento Ambiental 

SUPPRI/SURAM/SEMAM/MG, 20/11/2018; 

8. Estudo de Impacto Ambiental e Plano de Controle Ambiental - Mina da 

Jangada - Continuidade das Operações da Mina da Jangada - Tomo I - Textos - Brumadinho e 

Sarzedo Minas Gerais, Belo Horizonte, Agosto de 2014 NI-PJ 0211-EIA/PCA - VALE S.A; 

9. Relatório de Impacto Ambiental – RIMA - Projeto de Continuidade das 

Operações da Mina da Jangada Municípios de Brumadinho e Sarzedo – MG; 

http://www.cprm.gov.br/sace/index_rio_paraopeba.php
http://www.cprm.gov.br/sace/index_rio_paraopeba.php
http://www.meioambiente.mg.gov.br/component/content/article/13-informativo/3749--informativo-hidrometeorologico-de-acompanhamento-do-deslocamento-da-pluma-no-percurso-do-rio-paraopeba
http://www.meioambiente.mg.gov.br/component/content/article/13-informativo/3749--informativo-hidrometeorologico-de-acompanhamento-do-deslocamento-da-pluma-no-percurso-do-rio-paraopeba
http://www.meioambiente.mg.gov.br/component/content/article/13-informativo/3749--informativo-hidrometeorologico-de-acompanhamento-do-deslocamento-da-pluma-no-percurso-do-rio-paraopeba
http://www.meioambiente.mg.gov.br/component/content/article/%2013-informativo/3741-desastre-ambiental-barragem-b1-mina-corrego-do-feijao
http://www.meioambiente.mg.gov.br/component/content/article/%2013-informativo/3741-desastre-ambiental-barragem-b1-mina-corrego-do-feijao
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10. Companhia Energética de Minas Gerais. Transposição de Peixes. Belo 

Horizonte: Cemig, 2012. 172 p. Ilust. Capítulo 3: A ictiofauna e a escada experimental para 

peixes do rio Paraopeba – UTE. Igarapé, bacia do rio São Francisco (Minas Gerais) 

11. Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção: Volume I / 

1. ed. Brasília, DF. ICMBio/MMA, 2018; 

12. Deliberação Normativa COPAM nº 147, de 30 de abril de 2010. Aprova 

a Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção da Fauna do Estado de Minas Gerais; 

13. Proposta de Ampliação de Barreiras Antiturbidez no Rio Paraopeba; 

14. Informação nº 007/2019 – APMA/INC/DITEC/PF, de 25/02/2019; 

15. Informação nº 008/2019 – APMA/INC/DITEC/PF, de 27/02/2019; 

16. Informação nº 057/2019 – SETEC/SR/PF/MG, de 25/02/2019; 

17. Portaria nº 16, de 28/02/2019, do Instituto Estadual de Florestas – IEF. 

18. Relatórios de atividades produzidos por empresas contratadas pela 

VALE S.A. no âmbito das operações de resgate a fauna. 

 

IV.3 – Levantamento da fauna existente no local afetado 

Com o objetivo de obter dados sobre a fauna existente em momento anterior ao 

rompimento da Barragem B I, os peritos realizaram pesquisas em trabalhos científicos 

publicados, assim como tiveram acesso ao Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e ao Relatório 

de Impacto Ambiental (RIMA) apresentados pela VALE S.A, no âmbito do Projeto de 

Continuidade das Operações da Mina da Jangada e a pareceres da Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Minas Gerais e do Instituto Brasileiro 

de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. A compilação dos estudos realizados pela 

equipe pericial encontra-se em mídia eletrônica anexa a este Laudo. 

 

V – CONSTATAÇÃO DE DANOS À FAUNA 

Para fins dos presentes exames, as constatações relacionadas aos danos à fauna 

serão divididas didaticamente em duas partes: (i) danos à fauna entre a Barragem I e a foz do 

Ribeirão Ferro-Carvão - confluência do Ribeirão Ferro-Carvão com o Paraopeba (item V.2) e 

(ii) danos à fauna no Rio Paraopeba (item V.3). Para cada uma dessas partes, as constatações 

periciais foram organizadas com base nos grupos taxonômicos atingidos pelo evento. Ao final 

dessa seção, serão tecidas considerações sobre o trecho do Rio Paraopeba não afetado pelos 

rejeitos provenientes do rompimento da Barragem I (item V.4).  
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No entanto, antes de apontarmos os danos à fauna constatados pela equipe 

pericial, cabe discorrer sobre o local e o evento de modo que se tenha uma ideia prévia dos 

fenômenos físicos que contribuíram especificamente para a ocorrência dos danos à fauna aqui 

relacionados. Cabe ressaltar que Laudo pormenorizado do local do desastre, discorrerá sobre a 

caracterização do local e a dinâmica e trará maiores detalhes sobre o assunto. 

 

V.1 – Dinâmica do evento 

De forma resumida e didática, a dinâmica do evento foi dividida em duas partes, 

a seguir apresentadas. 

 

V.1.1 – Trecho do Ribeirão Ferro-Carvão 

Segmento com distância hidráulica de aproximadamente 9 km que compreende 

o trecho delimitado a montante pela Barragem I e a jusante pela foz do Ribeirão Ferro-Carvão 

com o Rio Paraopeba. 

Com o rompimento da B-I, houve o extravasamento de um grande volume de 

rejeitos que avançou pela calha natural do Ribeirão Ferro-Carvão, em alta velocidade e com 

grande energia (Figuras 01 e 02), atingindo instalações industriais e administrativas da Mina 

Córrego do Feijão, residências particulares, empreendimentos comerciais, veículos, 

equipamentos, malhas viárias (estradas e ferrovias), barragens de regulação de água (Barragens 

B-IV e B-IVA), além de áreas de floresta nativa e de uso alternativo do solo, como pastagens e 

cultivos. Vide Figura 03. 
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Figura 01: Estantes iniciais do rompimento da Barragem I da Mina Córrego do Feijão. 

 

 

Figura 02: Formação de onda de rejeito de alta energia (B). 
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Figura 03: Estruturas atingidas em decorrência do rompimento da Barragem I da Mina Córrego do 

Feijão. Em destaque a área atingida pelo rejeito (poligonal vermelha), a B-I (polígono hachurado), 

Barragem BIV (polígono roxo), Barragem BIVA (polígono azul) e estruturas atingidas (polígonos 

verdes).  Fonte: Gerência de Meio Ambiente Corredor Sudeste, fevereiro de 2019, em resposta ao 

item 1 do Auto de Fiscalização nº 62437/2019. Escala 1:21.000, Datum Sirgas 2000. 

 

A onda de rejeitos, ao avançar a jusante, extravasou para as faixas marginais do 

Ribeirão Ferro-Carvão, em enorme desproporção em relação à capacidade normal de drenagem 

da calha desse corpo hídrico. Ao final da passagem da avalanche restou a deposição de rejeitos 

que se estendeu à montante da foz de tributários daquele Ribeirão provocando o represamento 

de seus afluentes (Córrego Samambaia, Córrego da Olaria, Córrego Laranjeira, e diversos 

outros de menor dimensão e sem denominação nas cartas topográficas consultadas) e o 

soterramento de áreas de sub-bosque (Figuras 04 e 05). 

Tal fenômeno provocou a destruição da cobertura vegetal de vastas áreas, por 

meio do arrancamento (inclusive com a remoção da camada superficial do solo em locais de 

relevo mais encaixado) e soterramento (Figura 06). 
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Figura 04: Imagem do satélite Worldview de 2018 (A) em comparação com ortomosaico (B) 

produzido por equipe de peritos da Polícia Federal a partir de imagens datadas de 31/01/2019. 

Observa-se o extravasamento do rejeito além da calha do Ribeirão Ferro-Carvão (em azul) e o avanço 

a montante de alguns de seus tributários (em amarelo). 

 

 
Figura 05: Imagem ilustrando a altura que atingiu a onda de rejeitos (aproximadamente 3 metros) na 

margem do Ribeirão Ferro-Carvão, próximo ao pontilhão da ferrovia. 

A B 
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Figura 06: Imagem ilustrando o acumulo de troncos de árvores arrancadas pela força da onda de 

rejeitos nas proximidades da comunidade “Córrego do Feijão”. 

 

Ao final da passagem da avalanche de lama, restou a deposição de rejeitos em 

uma área superior a 270 hectares sobre o leito do Ribeirão Ferro-Carvão e de vastas áreas 

marginais, soterrando a vegetação aquática e terrestre, destruindo habitat da fauna e causando 

a mortandade de pessoas e animais. 

Importante destacar que a área calculada de deposição de rejeitos é subestimada 

uma vez que a metodologia adotada para o cálculo, sensoriamento remoto, não é capaz de 

registrar o espalhamento de camadas mais ou menos espessas de rejeito sob o dossel florestal. 

Portanto, este tipo de dano, embora constatado, não pôde ser mensurado. 

 

V.1.2 – Trecho do Rio Paraopeba 

Segmento com distância hidráulica de aproximadamente 374 km que 

compreende o trecho delimitado a montante pela foz do Ribeirão Ferro-Carvão com o Rio 

Paraopeba e a jusante pela foz deste mesmo rio com o lago da barragem de Três Marias/MG. 

Este trecho do rio será dividido didaticamente em dois segmentos. 
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O primeiro, da foz Ribeirão Ferro-Carvão com o Rio Paraopeba até o vertedouro 

da barragem de retiro Baixo em Felixlândia/MG (cerca de 310 km de distância hidráulica). 

Neste trecho não foi constatado extravasamento de grande massa de rejeitos para vastas áreas 

além da calha do Rio Paraopeba, nos moldes do ocorrido no trecho do Ribeirão Ferro-Carvão 

(Figuras 07 a 09). 

 
 

 
Figura 07: Imagem do dia 31/01/2019 ilustrando o encontro do Ribeirão Ferro-Carvão (seta amarela) 

com o Rio Paraopeba (seta vermelha). Observa-se que a jusante da foz do Ribeirão Ferro-Carvão, 

mesmo próximo desta, não existe grande extravasamento de rejeito para além das margens do rio. 

 

  
Figura 08: Imagem do dia 31/01/2019 em comparação com imagem do Google Earth (21/07/2019) 

ilustrando trecho do Rio Paraopeba (Coordenadas: 20º 9' 10,8" S e 44º 10' 8,4" Wº). Observa-se que 

não existe grande extravasamento de rejeito para além das margens do rio. 
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Figura 09: Trecho do Rio Paraopeba (Coordenadas: 20º 2' 55,572" S e 44º 13' 8,011" W) com 

ausência de vestígios de extravasamento significativo de rejeitos para além da calha do rio. Imagem 

06/02/2019. 

 

Entretanto, as ondas de cheia que ocorrem após os eventos de chuvas na bacia 

do Rio Paraopeba alagam temporariamente áreas mais planas das margens, deixando nelas, 

após a normalização do fluxo, sedimentos contendo rejeitos de minério oriundos da Barragem 

I da Mina Córrego do Feijão. A Figura 10 apresenta a correlação da precipitação na bacia do 

Rio Paraopeba com o nível do rio em três estações de medição. A Figura 11 ilustra a margem 

do rio com acúmulo de sedimentos. 

Apesar de não haver extravasamento de grande volume de rejeitos para as 

margens do rio, foi constatado um aumento significativo dos níveis de turbidez das suas águas, 

conforme relatado nos informativos dos órgãos responsáveis pelo monitoramento da qualidade 

da água do Rio Paraopeba e ilustrado na Figura 12. 
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Figura 10: Monitoramento do nível do Rio Paraopeba e correlação com a precipitação para as 

estações de medição Alberto Flores, Ponte Nova do Paraopeba e Ponte da Taquara. 

 

 
Figura 11: Região da aldeia Pataxó Hã-hã-hãe ilustrando área ribeirinha com acumulo de rejeito. 

Foto de 12/02/2019. 
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Figura 12: Tributário da margem direita do Rio Paraopeba. Nota-se a diferença de coloração ente os 

dois cursos d’água. O Rio Paraopeba com alta turbidez de coloração marrom, evidenciando a grande 

quantidade de material em suspenção. Data: 03/02/2019. Coordenadas: -20,052588° e -44,196213°. 

 

Conforme será apresentado, o segundo trecho do Rio Paraopeba, segmento 

compreendido entre o vertedouro da Barragem de Retiro Baixo e o encontro deste mesmo rio 

com o lago da barragem de Três Marias (aproximadamente 64 km de distância hidráulica), até 

a data de fechamento deste laudo, não sofreu influências que provocaram danos detectáveis à 

fauna terrestre e aquática. 

 

V.2 – Danos à fauna entre a Barragem I e a foz do Ribeirão Ferro-Carvão 

 

V.2.1 – Danos à fauna terrestre  

A fauna terrestre atingida pelos rejeitos sofreu impacto direto do soterramento, 

perda de habitat utilizados para alimentação, dessedentação, reprodução, nidificação, abrigo, 

deslocamento e estivação.  

Além da perda de habitat, a onda de rejeitos que se deslocou com grande energia 

na direção do fluxo do Ribeirão Ferro-Carvão provocou a mortandade de animais. Foram 

encontradas carcaças de animais domésticos, como bovinos, equinos e cães. Exemplos de 

registros fotográficos de animais domésticos soterrados pela lama são apresentados nas Figuras 
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13 e 14. Da mesma forma, constatou-se a mortandade de animais silvestres como quatis e 

capivaras (como exemplificado na Figura 15). 

 

 
Figura 13: Carcaças de bovinos soterrados pela lama de rejeitos. 
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Figura 14: Carcaças de equino soterrados pela lama de rejeitos. 

 

 
Figura 15: Carcaça de capivara soterrada pela lama de rejeitos 
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Para o período de 25/01/2019 a 12/08/2019 foi registrado nos relatórios, 

planilhas e banco de imagens, produzidos pelas empresas contratadas pela mineradora VALE 

S.A. para realizar monitoramento dos danos à fauna, um total de 14.092 (quatorze mil 

novecentos e dois) registros (Figura 16). Os levantamentos apresentam maior densidade de 

registros em torno da área diretamente afetada pelos rejeitos, no entanto, há ocorrências também 

em municípios vizinhos, como Mário Campos e Sarzedo. As ocorrências são divididas nas 

seguintes categorias e número de registros (entre parênteses): afugentamento (4); realocação 

(27), reintegração ou transporte de animais (64), animal vivo que não pode ser resgatado (157), 

carcaça (200), animal vivo resgatado (467), atendimento (529), rastreamento de fauna em risco 

(12.644) (Figura 17). 

 

 
Figura 16: Ilustra total de registros contidos nos relatórios de registro de ocorrência de fauna da 

VALE S.A. A nuvem de pontos representa a localização de observações de animais terrestres 

incluindo todas as categorias e a extensão do levantamento, mais densa na região contígua à área 

diretamente afetada e mais esparsa à medida que se afasta dessa área e nos municípios vizinhos. 
 

O maior número de observações se refere ao rastreamento de fauna em risco, 

apresentando 12.644 (doze mil, seiscentos e quarenta e quatro) registros e que incluem: 

avistamentos de animais em campo; fotografias por meio de câmeras acionadas por movimento 

(câmeras trap); observação de vestígios, como pegadas, fezes, ninhos e tocas e zoofonia, que 
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se refere à identificação de vocalizações de animais em campo. Esse número de observações 

que considera atividade de animais é elevado, e demonstra que ainda estão sujeitos à 

contaminação crônica na área, cujo impacto ecológico a médio e longo prazos é difícil de 

prever. Exemplos de vestígios de fauna contabilizados como rastreamento de fauna em risco 

são apresentados na Figura 18. A distribuição de pontos onde foram feitas observações de fauna 

em risco encontram-se na Figura 19. 

 

 
Figura 17: Porcentagem relativa das categorias de ocorrências nos relatórios das equipes de 

monitoramento de fauna da VALE S.A. 

 

   
Figura 18: Exemplos de vestígios de fauna contabilizados como rastreamento de fauna em risco pelas 

empresas contratadas pela VALE S.A. da direita para esquerda Cuniculus paca (código SS80-

877_H19), Mazama sp. (código SS80-878_H19) e Didelphis sp. (código SS80-879_H19). 
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Figura 19: Ilustra localização de observações que se referem ao rastreamento de fauna em risco 

contidos nos relatórios de registro de ocorrência de fauna nos relatórios da VALE S.A. O recorte 

(extensão do mapa) evidencia a área diretamente afetada (hachurada), em torno de que está a maior 

densidade de pontos, e vizinhança imediata. 

 

A partir da distribuição de pontos ilustrada na Figura 19 pode-se depreender que 

a área diretamente afetada e seu entorno apresentam denso povoamento de animais. Mesmo 

após o desastre, algumas espécies continuam procurando utilizar a área para busca de alimentos, 

dessedentação, deslocamento ou mesmo para habitação. O número apresentado dá a ideia de 

magnitude da quantidade de animais na área. Contudo, com base nessas informações, não é 

possível arbitrar um número absoluto de animais, visto que os mesmos indivíduos podem ter 

sido visualizados mais de uma vez ao longo de todos meses em que a fauna vem sendo 

monitorada. Em termos de diversidade de espécies, a planilha apresenta 31 anfíbios, 295 aves, 

37 invertebrados, 91 mamíferos e 42 répteis observados. 

Em decorrência do intensivo monitoramento realizado após o desastre, a 

localização de animais em campo também é intensificada, de modo que poderiam ter sido 

incluídos nas estatísticas os afetados por causas diversas ao desastre. No entanto, observa-se 

que o monitoramento foi criterioso a ponto de registrar a existência desse nexo causal. Os dados 

fornecidos pela VALE S.A. contêm informações com relação ao nexo causal com o desastre, 

podendo existir (sim), não existir (não) ou ser inconclusivo. A Figura 20 apresenta a distribuição 
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de animais declarados como possuindo nexo causal com o desastre, incluindo vivos e mortos, 

próximo à área diretamente afetada. Para a área de interesse dessa parte do Laudo, são 

contabilizados um total de 727 (setecentos e vinte e sete) registros, separados nas seguintes 

categorias (quantitativos entre parênteses): realocação (1); animal vivo que não pode ser 

resgatado (7); reintegração ou transporte de animais (57); carcaça (62); atendimento (204) e 

animal vivo resgatado (396). 

De maior importância para o foco do presente Laudo, são as carcaças (animais 

mortos) que guardam nexo causal com o desastre. A contabilidade de carcaças animais e 

espécies identificadas, guardando vínculo ou não com o desastre, de acordo com os dados da 

VALE S.A., é apresentada na Tabela 01. Foi registrado, para o trecho do Ferro-Carvão, um 

total (com ou sem vínculo) de 89 carcaças de animais domésticos, 99 de animais silvestres 

nativos e 12 não identificadas (Tabela 1).  

 

 
Figura 20: Ilustra localização de observações que possuem nexo causal com o desastre, nos relatórios 

de registro de ocorrência de fauna nos relatórios da VALE S.A. O recorte (extensão do mapa) 

evidencia a área diretamente afetada (hachurada), em torno de que está a maior densidade de pontos, 

e vizinhança imediata. 

 

 



LAUDO Nº 1639/2019 - INC/DITEC/PF 

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade 

jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. 
 

22 

Tabela 01: Espécies de animais domésticos e silvestres, cujas carcaças foram observadas na área 

diretamente afetada e arredores, indicadas como guardando nexo causal, ou não, com o desastre. Os 

registros não conclusivos ou cujo nexo causal não foi indicado, foram somados à categoria de nexo 

causal inexistente. 

Nome comum Classificação taxonômica 
Não/ 

Inconclusivo 
Sim Total 

Domésticos     

Aves     

Galinha Gallus gallus domesticus 8 6 14 

Galinha-d'angola Numida meleagris 1 1 2 

Garnisé Galliformes 2  2 

Não identificado Galliformes 1 1 2 

Total de aves  12 8 20 

     

Mamíferos     

Boi Bos spp. 23 12 35 

Cabra Capra hircus 2 1 3 

Camundongo Mus musculus 1  1 

Cão Canis familiaris 11 7 18 

Cavalo Equus caballus 2 1 3 

Coelho Oryctolagus cuniculus 0 2 2 

Gato Felis catus 1 1 2 

Não identificado - 1 1 2 

Porco Sus scrofa 1 1 2 

Total de Mamíferos  42 26 68 

     

Não identificado     

Não identificado - 1  1 

Total de não identificados  1  1 

     

Total domésticos  55 34 89 

     

Silvestres nativos     

Anfíbio     

Não identificado Anura 2  2 

Perereca Boana faber 1  1 

Rã-pimenta Leptodactylus labyrinthicus 1  1 

Rãzinha-da-mata Haddadus binotatus 1  1 

Sapo Rhinella sp. 4 1 5 

Sapo-cururu Rhinella schneideri 1  1 

Total de anfíbios  10 1 11 

     

Ave     

Asa-branca Patagioenas picazuro 1  1 

Bentevizinho Myiozetetes sp. 1  1 

Canário-da-terra Sicalis flaveola 1  1 

Chorozinho-de-chapéu-preto Herpsilochmus atricapillus 1  1 
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Nome comum Classificação taxonômica 
Não/ 

Inconclusivo 
Sim Total 

Gavião-carijó Rupornis magnirostris 2  2 

Não identificado Sporophila sp. 1  1 

Picapauzinho-anão Veniliornis passerinus 1  1 

Rolinha Columbina talpacoti 2 1 3 

Rolinha-roxa Columbina talpacoti 0 3 3 

Saracura Aramides sp. 0 1 1 

Tucanuçu Ramphastos toco 1  1 

Urubu-de-cabeça-preta Coragyps atratus 1  1 

Total de aves  12 5 17 

     

Invertebrado     

Não identificado Diplopoda 1  1 

Total de invertebrados  1  1 

     

Mamífero     

Cachorro-do-mato Cerdocyon thous 1  1 

Capivara Hydrochoerus hydrochaeris 4 3 7 

Cuíca-de-três-listras Monodelphis americana 1  1 

Gambá Didelphidae 2  2 

Gambá-de-orelha-branca Didelphis albiventris 1  1 

Morcego Lasiurus blossevilli/ Carollia sp. 1 1 2 

Não identificado Akodon sp./ Cricetidae/ Rodentia 4 1 5 

Paca Cuniculus paca 1  1 

Quati-de-cauda-anelada Nasua nasua 4 3 7 

Rato Cricetidae 8 1 9 

Rato-d’água Nectomys squamipes 1  1 

Rato-do-chão Calomys sp. 1  1 

Tapeti Sylvilagus brasiliensis 2  2 

Veado Mazama sp. 2 1 3 

Veado-mateiro Mazama americana 1  1 

Total de mamíferos - 34 10 44 

     

Répteis     

Cascavel Crotalus durissus 1 1 2 

Cobra 
Reptilia / Bothrops sp./ não 

identificada. 
5 1 6 

Cobra-cega 
Amphisbaena alba/ 

Amphisbaena sp. 
1 3 4 

Cobra-cipó 

Chironius brazili/ 

Chironius sp/. 

Erythrolamprus maryellenae 

2 1 3 

Cobra-coral Micrurus lemniscatus 1  1 

Falsa-coral 
Erythrolamprus aesculapii/ 

Oxyrhopus guibei 
4  4 

Jararaca-dormideira 
Sibynomorphus mikanii/ 

Sibynomorphus neuwiedi 
2  2 
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Nome comum Classificação taxonômica 
Não/ 

Inconclusivo 
Sim Total 

Não identificado Não identificado/ Enyalius sp. 2  2 

Urutu Bothrops neuwiedi 1  1 

Total de répteis  19 6 25 

     

Não identificado     

Não identificado - 1  1 

     

Total de silvestres nativos  77 22 99 

     

Não identificados     

Ave - 0 2 2 

Invertebrado - 1 1 2 

Mamífero - 3 2 5 

Não identificado - 2 1 3 

Total de não identificados  6 6 12 

     

Total Geral  138 62 200 

 

Mais especificamente, na categoria de carcaças que guardam nexo causal com o 

desastre, há a sinalização das que estão sujas de lama, o que evidencia o contato direto com o 

rejeito e reforça esse vínculo causal. As carcaças com nexo causal e sujas de rejeito 

correspondem a 33 animais (Figura 21) 

Além dos dados obtidos nos relatórios da VALE S.A., os Peritos procuraram 

observar in loco a existência de exemplares de animais afetados pela lama, procurando constatar 

o nexo causal do desastre com a morte de animais. Durante a os exames de campo da área 

diretamente afetada pelo soterramento, foi possível perceber que, devido à extensão do dano, a 

localização de animais soterrados é extremamente difícil. Há relatos de que a altura da lama 

depositada em alguns trechos do Ribeirão Ferro-Carvão alcançou mais de 15 m, de forma que 

as carcaças podem estar distribuídas por esse estrato vertical, fragmentadas e ainda misturadas 

a outros materiais sólidos. Ademais, os esforços das equipes de busca nos primeiros dias após 

o ocorrido, recaiam sobre a busca de corpos humanos, tornando a divulgação de informações 

sobre carcaças animais encontrados em segundo plano.  
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Mesmo diante desses óbices, os Peritos lograram êxito em constatar carcaças 

animais na área diretamente afetada por via terrestre ou visualizando-os por meio aéreo. Na 

Figura 22, são exibidos os pontos onde foram constatados animais pelos Peritos e que guardam 

relação direta com o desastre.  

 

 
Figura 21: Ilustra localização de observações de carcaças que possuem nexo causal com o desastre 

nos relatórios de registro de ocorrência de fauna nos relatórios da VALE S.A., incluindo animais 

domésticos, silvestres e não identificados (pontos coloridos) e sujas de rejeito (círculo preto). Os 

pontos em que carcaças guardando nexo causal com o desastre foram constatadas pelos Peritos estão 

na coloração alaranjada com um ponto preto ao centro. O recorte (extensão do mapa) evidencia a área 

diretamente afetada (hachurada), em torno de que está a maior densidade de pontos, e vizinhança 

imediata. 
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Bovinos 

UTM 23 S 

592510, 7773816 

  

Bovino 

UTM 23 S 

592252, 7773408 

  

Capivara 

UTM 23 S 

588017, 7771308 

  

Quati 

UTM 23 S 

589363, 7773177 

  
 

Figura 22: Exemplos de carcaças constatadas pelos Peritos. O mapa na coluna da direita representa 

a localização relativa da carcaça de acordo com o mapa da Figura 20 (em vermelho). 

 

Dentre as espécies apresentadas na Tabela 01 ou registradas pela equipe pericial, 

não foram observadas espécies ameaçadas. Cabe destacar que para a maioria das famílias 

apresentadas na Tabela 01 existem táxons que foram classificados ao nível de gênero, de ordem 

ou não foram classificados. Isso impede o confronto preciso dos espécimes constantes da tabela 

com as listas federal e estadual de animais ameaçados de extinção. Uma identificação mais 
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precisa pode alterar o rol de espécies encontradas mortas e que também recebem classificação 

de risco nas listas federais e estadual. 

Outro ponto a se considerar é que a ausência, nos dados da VALE. S.A., de 

espécies que ocorrem na região sob estudo e que também possuem classificação de ameaça, 

não significa que as mesmas não foram afetadas pelo evento, uma vez que são de ocorrência 

rara, cujos vestígios seriam mais dificilmente encontrados. Também não se pode afirmar que 

tais espécies não serão afetadas futuramente. 

 

V.2.2 – Danos à Ictiofauna 

A fauna aquática desta região foi impactada diretamente pela onda de rejeitos 

com consequente destruição do habitat aquático, sendo que os corpos d’água da área 

diretamente afetada foram completamente soterrados. Os tributários do Ribeirão Ferro-Carvão 

foram represados pelo acúmulo de lama, o que resultou no isolamento das populações 

remanescentes a montante e na modificação do regime de fluxo de água, com potencial de 

alterar completamente as condições ecológicas locais e de impactar na diversidade gênica local.  

Para o período de 25/01/2019 a 12/08/2019, foram observadas as carcaças de 

três indivíduos da espécie exótica barrigudinho (Poecilia reticulata), no Hotspot 6 em 

02/06/2019. Foram registradas ainda carcaças de um indivíduo de cará (Geophagus 

brasiliensis) e um de lambari (Astyanax sp.), ambos no Hotspot 21 em 04/03/2019; e um de 

piaba (Piabarchus stramineus), no Hotspot 11 em 09/06/2019. Dentre as espécies apresentadas, 

não constam espécies ameaçadas. 

Outro ponto a se considerar é que a ausência, nos dados da VALE. S.A., de 

espécies que ocorrem na região sob estudo e que também possuem classificação de ameaça, 

não significa que as mesmas não foram afetadas pelo evento, uma vez que são de ocorrência 

rara, cujos vestígios seriam mais dificilmente encontrados. Também não se pode afirmar que 

tais espécies não serão afetadas futuramente. 

 

V.3 – Danos à fauna no trecho entre a foz do Ribeirão Ferro-Carvão e a Barragem de Retiro 

Baixo em Felixlândia/MG 

Neste trecho de exame, os danos à fauna resultantes do desastre ocorreram em 

diversos níveis da cadeia alimentar e no meio ambiente ocupado pelos animais. Dessa forma, o 

desequilíbrio observado no habitat afetou organismos invertebrados, como zooplâncton 
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(microrganismos aquáticos) e artrópodes (insetos, crustáceos, aracnídeos etc.), até animais 

vertebrados (peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos).  

A mortandade de animais foi constatada de forma visivelmente mais 

significativa, até o presente momento, no grupo de peixes. 

 

V.3.1 – Danos à fauna terrestre 

No tocante à fauna terrestre, as observações de campo, pesquisas em literatura 

científica e informações constantes em Estudo de Impacto Ambiental (EIA) apresentados pela 

VALE S.A. apontam, para a região, a ocorrência de: 28 espécies de anfíbios anuros (sapos, rãs 

e pererecas); 10 espécies de répteis; 24 espécies de mamíferos e mais de duas centenas de 

espécies de aves. 

Neste trecho do rio, conforme apresentado no item V.1.2 – Trecho do Rio 

Paraopeba deste Laudo, não foi constatado o extravasamento de importante volume de rejeito 

para além da calha do rio. No entanto, o evento interferiu no meio ambiente aquático e na zona 

ribeirinha de maneira potencialmente danosa à fauna terrestre (inclusive animais domésticos) 

que faz uso desse bioma. 

Durante os exames de campo, os peritos constataram a exposição de animais 

silvestres e domésticos à água contaminada por substâncias potencialmente tóxicas (a exemplo 

de metais pesados). Os principais meios de exposição observados foram a ingestão direta, a 

ingestão indireta (alimentos contaminados) e/ou o contato dérmico. Portanto é possível inferir 

que animais silvestres e domésticos possam vir a se intoxicar em médio ou longo prazo, pelo 

estreito e frequente contato com as fontes de contaminação (água e/ou alimentos). As Figuras 

23 a 25 ilustram a convivência de animais com as águas contaminadas do Rio Paraopeba. 

A gravidade dessa eventual intoxicação da fauna dependerá, entre outros fatores, 

do grau de toxicidade das substâncias detectadas nos rejeitos, do tempo de exposição ao 

princípio tóxico, da dose a que os animais foram expostos e da espécie animal afetada. 
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Figura 23: Capivara em ilha do Rio Paraopeba. Coordenadas: 20º 8' 40,441" S e 44º 11' 22,362" W. 

 

 
Figura 24: Garça-Branca-Pequena às margens do Rio Paraopeba. 
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Figura 25: Animais domésticos (bovinos e equino) às margens do Rio Paraopeba. 

Coordenadas: 20º 2' 37,097" S e 44º 12' 24,3" W. 

 

Em uma atitude preventiva e corroborando a linha de raciocínio desenvolvida 

pelos signatários sobre a possibilidade das águas do Rio Paraopeba servirem como fonte de 

contaminação para animais e humanos, no dia 30/01/2019, em comunicado conjunto, as 

Secretarias de Estado de Saúde (SES-MG), de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

(Semad) e de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) esclareceram que, devido aos 

resultados iniciais do monitoramento de qualidade de água bruta feito pelo Governo de Minas 

no Rio Paraopeba, a água deste corpo hídrico apresenta riscos à saúde humana e animal no 

trecho compreendido entre a confluência do Rio Paraopeba com o Ribeirão Ferro-Carvão e o 

município de Pará de Minas e que portanto a água bruta do rio não deve ser utilizada para 

qualquer finalidade (humana, animal ou agrícola). 

Importante destacar que os registros das intoxicações, se ocorrerem, deverão 

advir do monitoramento dos efeitos crônicos causados pela exposição a substâncias tóxicas, a 

cargo dos órgãos de fiscalização ambiental e/ou empresas contratadas para tal fim. A 

interpretação desses monitoramentos para fins forenses ou intervenções pontuais da perícia 

federal, se solicitadas, poderão ser objeto de novos laudos periciais. 

Outro ponto a ser considerado diz respeito à redução da oferta de água de boa 

palatabilidade, prejudicando ou impedindo a dessedentação de animais silvestres que 
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dependerão de deslocamentos para outras áreas em busca de fontes mais palatáveis. Pode-se 

inferir que as espécies de animais silvestres cujo nicho ecológico inclua uma estreita interação 

com o ambiente aquático e/ou com áreas ribeirinhas alagadas ou soterradas pelo rejeito 

eventualmente venham a repugnar a água contaminada e procurem outros locais para se 

estabelecerem. Tais deslocamentos têm como consequência a sobreposição de áreas de 

dominância e o consequente acirramento das disputas por território, alimentos e parceiros de 

reprodução. Para os animais domésticos comerciais (bovinos, ovinos, aves etc.) a 

disponibilização de outros meios de dessedentação, que não as águas do Rio Paraopeba, 

demandaria maior investimento dos proprietários, elevando o custo de produção com possíveis 

impactos sociais. 

Também há que se levar em consideração que a modificação do ambiente 

aquático e da zona ripária (ribeirinha) afeta a disponibilidade de alimentos para todos os níveis 

tróficos da cadeia alimentar. Esse desequilíbrio tem impacto direto nas fontes de alimento dos 

predadores de organismos aquáticos (como peixes e crustáceos) e de animais terrestres que 

vivem às margens do rio (como insetos, anfíbios, répteis, aves e mamíferos). No caso sob 

estudo, a redução de alimentos está relacionada a pelo menos três mecanismos: (i) redução da 

população das presas por afugentamento ou mortalidade; (ii) diminuição da produtividade 

primária devido ao aumento de turbidez e (iii) distúrbios causados aos hábitos de forrageamento 

pela contaminação da água (por exemplo, pelo aumento da turbidez da água, que impede ou 

dificulta a captura visual dos peixes). 

Além de afetar as fontes de alimentos presentes no rio e na zona ribeirinha, não 

se pode deixar de considerar que a onda de rejeitos que atingiu, mesmo que em pequena 

extensão, as margens do Rio Paraopeba com posterior acúmulo de rejeito em áreas mais planas 

causou destruição de habitat, incluindo-se neste conceito áreas que são utilizadas, regularmente 

ou ocasionalmente, como refúgio, abrigo, desenvolvimento e propagação dos genes por meio 

de processos reprodutivos. 

Para subsidiar as conclusões relacionadas a mortandade de animais, os 

signatários realizaram trabalhos de campo e analisaram os relatórios, planilhas e banco de 

imagens, produzidos pelas empresas contratadas pela mineradora VALE S.A. para realizar 

monitoramento dos danos a fauna. 

Assim, os relatórios apresentados no período de 25/01/2019 a 12/08/2019 foram 

analisados individualmente e em conjunto pela equipe pericial. A análise revela que durante as 

ações de resposta à fauna, foram registradas a ocorrência de 378 (trezentos e setenta e oito) 
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carcaças de animais terrestres (silvestres e domésticos) ao longo do trecho compreendido entre 

a foz do Ribeirão Ferro-Carvão e a Barragem de Retiro Baixo, no município de Felixlândia/MG. 

Conforme extraído dos relatórios, foram registradas 217 carcaças de animais domésticos, 145 

de animais silvestres e outras 16 não foram identificadas. As Figuras 26 e 27 exemplificam 

algumas carcaças de animais terrestres registradas no trecho do rio sob exame. 

 

  
Figura 26: Imagem de carcaças de animais domésticos (boi e gato) encontradas no trecho do Rio 

Paraopeba sob estudo. 
 

  

  
Figura 27: Imagem de carcaças de animais silvestres encontradas no trecho do Rio Paraopeba sob 

estudo. Em sentido horário: Lontra longicaudis (lontra), Phrynops geoffroanus (cágado), Amazonetta 

brasiliensis (pé-vermelho) e Xenodon sp. (boipeva) 
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Entre o conjunto de dados apostos nos relatórios apresentados pela mineradora 

VALE S.A. cabe destacar o fluxo de registro de carcaças de animais, domésticos ou silvestres, 

ao longo do período analisado. O gráfico apresentado na Figuras 28 ilustra esse fluxo. 

 

 
Figura 28: Fluxo de registro de carcaças de animais domésticos (vermelho), silvestres (azul) e não 

identificados (verde) encontradas no trecho do Rio Paraopeba em estudo no período de 25/01/2019 a 

12/08/2019. 

 

Quanto ao local onde foram encontradas as carcaças de animais, no trecho do 

Rio Paraopeba entre a foz do Ribeirão Ferro-Carvão e a região onde foram instadas as 

membranas de contenção de rejeitos no leito do Rio Paraopeba (município de Juatuba/MG – 

coordenadas 19°59'46.36"S e 44°16'14.46"W) foram registradas mais de 90% das carcaças. 

Cabe destacar, ainda, a distribuição de espécies animais objeto de recolhimento 

de carcaças no período analisado. As Tabelas 02 e 03 apresentam as espécies de animais 

silvestres e domésticos encontradas durante as atividades desenvolvidas pelas equipes 

contratadas pela mineradora VALE S.A. para o período analisado. 

 

Tabela 02: Espécies (carcaças) de animais silvestres encontradas no trecho do Rio Paraopeba em estudo 

no período de 25/01/2019 a 27/03/2019. 
Táxon Nome comum Quantidade 

CLASSE AMPHIBIA   

ORDEM ANURA   

Família Bufonidae   

Rhinella sp. Sapo 28 

Bufonidae Sapo 3 

Família Hylidae   

Hylidae Perereca 1 

Família Leptodactylidae   

Leptodactylidae Não identificado 1 

CLASSE REPTILIA   

ORDEM SQUAMATA   

Família Viperidae   

Crotalus durissus Cascavel 8 
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Táxon Nome comum Quantidade 

Família Dipsadidae   

Erythrolamprus aesculapii Falsa-coral 1 

Erythrolamprus sp. Cobra 1 

Xenodon sp. Boipeva 1 

Família Elapidae   

Micrurus sp. Cobra-coral 2 

Família Amphisbaenidae   

Amphisbaena sp. Cobra-cega 1 

Família Teiidae    

Tupinambis sp. Teiú 1 

ORDEM TESTUDINES   

Família Chelidae   

Phrynops geoffroanus Cágado-de-barbicha 5 

Phrynops sp. Cágado 3 

Chelidae Cágado 1 

Testudines Cágado 3 

CLASSE AVES   

ORDEM ANSERIFORMES   

Família Anatidae   

Amazonetta brasiliensis Marreca-pé-vermelho 1 

Dendrocygna viduata Irerê 1 

ORDEM GRUIFORME   

Família Rallidae   

Aramides saracura Saracura-do-mato 1 

ORDEM CORACIIFORMES   

Família Alcedinidae   

Megaceryle torquata Martim-pescador-grande 1 

ORDEM FALCONIFORMES   

Família Falconidae   

Caracara plancus Carcará 1 

ORDEM CUCULIFORMES   

Família Cuculidae   

Crotophaga ani Anu-preto 1 

ORDEM PASSERIFORMES   

Família Thraupidae   

Dacnis cayana Saí-azul 1 

Sicalis flaveola Canário-da-terra 1 

Volatinia jacarina Tiziu 1 

Família Tyrannidae   

Tyrannidae Não identificado 2 

ORDEM SULIFORMES   

Família Phalacrocoracidae   

Nannopterum brasilianus Biguá 1 
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Táxon Nome comum Quantidade 

ORDEM PELECANIFORMES   

Família Ardeidae   

Ardea sp. Garça 2 

ORDEM COLUMBIFORMES   

Família Columbidae   

Patagioenas picazuro Asa-branca 7 

Patagioenas speciosa Pomba-trocal 1 

Columbidae Pomba 7 

ORDEM PSITTACIFORMES   

Família Psittacidae   

Psittacidae Não identificado 2 

ORDEM PICIFORMES   

Família Ramphastidae   

Ramphastos toco Tucanuçu 1 

ORDEM APODIFORMES   

Família Trochilidae   

Trochilidae Beija-flor 1 

CLASSE MAMMALIA   

ORDEM RODENTIA   

Família Caviidae   

Hydrochoerus hydrochaeris Capivara 25 

Família Cricetidae   

Cricetidae Rato 2 

ORDEM DIDELPHIMORPHIA   

Família Didelphidae   

Didelphis albiventris Gambá 2 

Didelphis sp. Gambá 14 

ORDEM CARNIVORA   

Família Mustelidae   

Lontra longicaudis Lontra 1 

Família Procyonidae    

Nasua nasua Quati-de-cauda-anelada 1 

Marsupialia Não identificado 1 

Rodentia Não identificado 1 

Psittaciformes Não identificado 1 

Passeriforme Não identificado 2 

Não identificado Não identificado 2 

TOTAL DE CARCAÇAS RECOLHIDAS 145 
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Dentre as espécies apresentadas na Tabela 02, a Lontra longicaudis (Lontra) 

merece destaque por constar na lista federal1 com o status de “Quase Ameaçada” e na lista 

estadual2 de MG como “Vulnerável”.  

Cabe destacar que para a maioria das famílias apresentadas na Tabela 02 existem 

táxons que foram classificados ao nível de gênero ou ordem ou não foram classificados. Isso 

impede o confronto preciso dos espécimes constantes da tabela com as listas federal e estadual 

de animais ameaçados de extinção. Uma identificação mais precisa pode alterar o rol de 

espécies encontradas mortas e que também recebem classificação de risco nas listas federais e 

estadual. 

Outro ponto a se considerar é que a ausência, nos dados da VALE. S.A., de 

espécies que ocorrem na região sob estudo e que também possuem classificação de ameaça, 

não significa que as mesmas não foram afetadas pelo evento, uma vez que são de ocorrência 

rara, cujos vestígios são mais dificilmente encontrados. Também não se pode afirmar que tais 

espécies não serão afetadas futuramente. 

 

Tabela 03: Espécies (carcaças) de animais domésticos encontradas no trecho do Rio Paraopeba em 

estudo no período de 25/01/2019 a 27/03/2019. 
Táxon Nome comum Quantidade 

CLASSE MAMMALIA   

ORDEM ARTIODACTYLA   

Família Bovidae   

Bos taurus Boi 21 

Capra hircus Cabra 7 

Família Suidae   

Sus scrofa Porco 13 

ORDEM PERISSODACTYLA   

Família Equidae   

Equus caballus Cavalo 1 

ORDEM CARNIVORA   

Família Canidae   

Canis familiaris Cão 67 

Família Felidae   

Felis catus Gato 14 

ORDEM RODENTIA   

Família Muridae   

Rattus rattus Rato 17 

Rattus sp. Rato 17 

CLASSE AVES   

ORDEM GALLIFORMES   

Família Phasianidae   

                                                 
1 Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção: Volume I / 1. ed. Brasília, DF. ICMBio, 2018. 
2 Deliberação Normativa COPAM n° 147, de 30 de abril de 2010, que aprova a Lista de Espécies Ameaçadas de 

Extinção da Fauna no Estado de Minas Gerais. 
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Táxon Nome comum Quantidade 

Gallus gallus domesticus Galinha 47 

Família Numididae   

Numida meleagris Galinha-d'angola 4 

Família Phasianidae   

Meleagris gallopavo Peru 2 

ORDEM COLUMBIFORMES   

Família Columbidae   

Columba livia Pombo-doméstico 6 

ORDEM ANSERIFORMES   

Família Anatidae   

Anas sp. Marreco 1 

TOTAL DE CARCAÇAS RECOLHIDAS 217 

 

Os exames de campo realizados pela equipe pericial em consonância com os 

dados apresentados nos relatórios produzidos pelas empresas contratadas pela mineradora 

VALE S.A., apesar de demonstrarem a ocorrência de mortalidade de animais silvestres e 

domésticos, não indicam a ocorrência de evento agudo no trecho do Rio Paraopeba tratado neste 

item. Os dados demonstram a ocorrências de alguns picos de mortandade da fauna terrestre ao 

longo do período analisado (conforme ilustrado na Figura 28), no entanto, esses picos parecem 

estar mais relacionados com o esforço de registro de carcaças do que com ocorrências agudas 

de mortalidade. 

No entanto, eventos dessa magnitude não podem ser tratados de maneira estática 

uma vez que os ambientes afetados (aquático e ripário) neste trecho do Rio Paraopeba sofrem 

influência de diversos fatores como a ocorrência de chuvas, que contribuem com a 

remobilização do material depositado no leito do rio, com novos aportes de rejeitos para o rio 

(provenientes de trechos a montante) e com a deposição de rejeitos nas margens do rio. Essas 

alterações no equilíbrio até aqui estabelecido podem provocar novos picos de mortalidade. 

Assim, o constante monitoramento do Rio Paraopeba e de suas margens se faz 

necessário para que sejam tomadas medidas em tempo hábil que visem a mitigar eventuais 

mortandades de animais. A perícia federal, se acionada nesses casos, fará a interpretação 

forense do evento e emitirá documento técnico-científico para cada caso. 

 

V.3.2 – Danos à Ictiofauna 

Os animais aquáticos são estreitamente dependentes da qualidade de seu habitat, 

a água, para suprirem as suas necessidades de alimentação, desenvolvimento, reprodução e 

respiração, sem as quais não se pode ocorrer a perpetuação das espécies. Essa relação íntima 
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com o meio ambiente somada à capacidade de fuga limitada tornam os organismos aquáticos 

mais susceptíveis as alterações ambientais favorecendo a ocorrência de mortandades. 

No tocante a ictiofauna, as observações de campo, pesquisas em literatura 

científica e informações constantes em Estudos de Impacto Ambiental (EIA's) apresentados 

pela VALE S.A. apontam a ocorrência de aproximadamente 100 espécies de peixes na bacia do 

Rio Paraopeba.  

Em pesquisa na lista estadual de espécies ameaçadas, uma espécie é classificada 

como “Criticamente em Perigo” no Estado de Minas Gerais, trata-se Pareiorhaphis mutuca, 

conhecido como cascudinho. Outras três foram classificadas como “Vulneráveis”: Harttia 

novalimensis, Harttia leiopleura e Neoplecostomus franciscoensis. 

Com relação à lista federal, temos uma espécie classificada como “Vulnerável”, 

a Lophiosilurus alexandri, conhecida comumente como Pacamã. Outras cinco são classificadas 

como “Quase Ameaçada”: Colossoma macropomum, Hysteronotus megalostomus, Salminus 

franciscanus, Pseudoplatystoma corruscans, Pachyurus francisci. Existem ainda quatro 

espécies classificadas como “Deficientes de Dados”: Astyanax scabripinnis, Harttia 

longipinna, Pimelodella lateristriga e Pachyurus squamipennis. 

As conclusões relacionadas a mortandade de peixes, foram alicerçadas nos 

trabalhos de campo realizados pela equipe pericial, em exames laboratoriais e na análise dos 

relatórios, planilhas e banco de imagens produzidos pelas empresas contratadas pela mineradora 

VALE S.A. para realizar monitoramento dos danos à ictiofauna. De posse desses dados pode-

se constatar que a mortandade de peixes ocorreu de forma numericamente significativa no 

trecho do Rio Paraopeba sob estudo no período de 25/01/2019 a 12/08/2019. 

Os peritos acompanharam as atividades de recolhimento de peixes no trecho do 

Rio Paraopeba sob exame, ocasião em que puderam constatar a metodologia de busca e o 

recolhimento de carcaças, conforme ilustrado na Figura 29 a seguir. 
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Figura 29: Imagem de carcaças de peixes encontradas no Rio Paraopeba (Foto de 14/02/2019. 

Coordenadas: 20º 8' 40,938" S e 44º 11' 3,635" W e 20º 8' 45,355" S e 44º 10' 54,383" W). 

 

Em paralelo aos registros fotográficos feitos pela equipe pericial, os signatários 

tiveram acesso a imagens de centenas de peixes mortos constantes em vários documentos de 

órgãos públicos e das empresas contratadas pela VALE S.A. para monitorar os danos 

ambientais. A Figura 30 ilustra alguns desses registros. 

 

   

   
Figura 30: Imagem de carcaças de peixes encontradas no Rio Paraopeba (datas e coordenadas nas 

fotos). 
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Relatórios das empresas contratadas para realizar o monitoramento dos danos 

ambientais decorrentes do evento, inclusive o recolhimento de carcaças, totalizam 2.603 

espécimes de peixes mortos ao longo do trecho compreendido entre a foz do Ribeirão Ferro-

Carvão e a Barragem de Retiro Baixo ao longo do período de 25/01/2019 a 12/08/2019. No 

entanto, esse somatório representa apenas uma parcela do total de peixes efetivamente mortos, 

muitas outras carcaças certamente não foram recolhidas pelas equipes de resgate pelos motivos 

detalhados a seguir. 

a) O registro da chegada dos rejeitos ao Rio Paraopeba ocorreu no mesmo dia 

do rompimento da Barragem I, aproximadamente cinco dias antes do início da campanha de 

recolhimento de carcaças por parte da empresa contratada pela VALE S.A. Em função disso, 

pode-se inferir que parte das carcaças, em especial aquelas de pequeno porte, foram carreadas 

pela correnteza, se decompuseram, afundaram ou foram consumidas por animais necrófagos. 

b) Grande volume de rejeitos provenientes da Barragem I chegou ao Rio 

Paraopeba o que seguramente provocou o soterramento de animais aquáticos, inclusive peixes, 

que habitavam o trecho inicial afetado do Rio Paraopeba, com consequente falta de 

acesso/visualização das carcaças soterradas, mascarando o somatório dos peixes mortos. 

c) Conforme pode ser constatado pela equipe pericial nos trabalhos de campo, a 

coleta de peixes mortos não abrangeu geograficamente, com pleno esforço, a totalidade do 

trecho do Rio Paraopeba sob análise, até mesmo por uma natural inviabilidade logística (o 

acúmulo de rejeitos no leito do rio dificultou ou impediu a navegabilidade). Assim, é possível 

deduzir que parte das carcaças que flutuaram entraram em processo de decomposição e 

afundaram novamente ou foram predadas por animais necrófagos, não tendo sido 

contabilizadas. 

Da análise conjunta dos dados encontrados nos relatórios apresentados pela 

mineradora VALE S.A. cabe destacar o fluxo do encontro de carcaças no decorrer do período 

analisado. Os gráficos apresentados nas Figuras 31 e 32 ilustram esta série de dados. 
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Figura 31: Gráfico com distribuição mensal do registro de carcaças de peixes encontradas no trecho 

do Rio Paraopeba sob exame para o período de 25/01/2019 a 12/08/2019. 

 

 
Figura 32: Gráfico com distribuição semanal do registro de carcaças de peixes encontradas no trecho 

do Rio Paraopeba sob exame para o período de 25/01/2019 a 12/08/2019. 

 

A análise dos gráficos demonstra que as ocorrências relacionadas à mortalidade 

de peixes se deu de forma aguda nos primeiros dias (até o dia 03/02/2019) após o rompimento 

da Barragem I e em períodos distintos ao longo dos dias analisados, em especial no período de 

11 a 17/02/2019.  

O primeiro caso pode ser explicado pelo súbito derramamento de grande volume 

de rejeitos no Rio Paraopeba causando um desequilíbrio imediato no meio ambiente aquático, 

culminando com mortalidade aguda de peixes. Os picos de mortalidade observados nos dias 

posteriores parecem estar relacionados a intensas chuvas na região da bacia do Rio Paraopeba, 

que promoveu novo aporte de rejeitos para o rio ao mesmo tempo em que provocou a 

remobilização daquele acumulado no seu leito, tendo como consequência uma intensificação 

do desequilíbrio do habitat aquático e novamente terminando com mortandade aguda de peixes. 
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Entendimento semelhante pode ser extraído da Nota Técnica nº 5/2019/NUBIO-

MG/DITEC-MG/SUPES-MG (vide mídia anexa) assinada conjuntamente pelo Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e Instituto 

Estadual de Floresta (IEF). 

1.2.4. A maior parte da mortalidade dos peixes se deu de forma aguda nos primeiros 

dias após o desastre (26/01 a 31/01), ocorrendo outro pico nos dias 16 e 17/02, 

relacionado a aumento das chuvas na região. 

A análise dos relatórios revela ainda a distribuição geográfica da mortandade de 

peixes ao longo do trecho de rio analisado. Para esta análise, o trecho do Rio Paraopeba foi 

divido em três partes. Para o período analisado, os dados encontram-se discriminados a seguir. 

a) Foram encontradas 40,60% carcaças de peixes no trecho entre a foz do 

Ribeirão Ferro-Carvão e a região onde foram instadas as membranas de contenção de rejeitos 

no leito do Rio Paraopeba (município de Juatuba/MG). Este trecho representa uma distância 

hidráulica de aproximadamente 42 km. 

b) Na região das membranas de Juatuba (300 metros a montante e a jusante das 

membranas), foram recolhidas 54,95% carcaças de peixes. Esta barreira de retenção foi 

instalada a 4 km a montante da Usina Termelétrica de Juatuba. 

c) As 4,45% carcaças restantes foram encontradas no espaço entre as 

membranas de Juatuba e o vertedouro da Barragem de Retiro Baixo, representando uma 

distância hidráulica em torno de 268 km. 

A quantidade de carcaças de peixes registradas no trecho do Rio Paraopeba 

localizado entre a foz do Ribeirão Ferro-Carvão e a região onde foi instalada as membranas de 

Juatuba representa cerca de 95% do total, uma proporção muito superior àquela observada no 

trecho a jusante deste ponto. Isso demonstra uma maior mortandade no trecho do rio mais 

impactado pelo derramamento dos rejeitos provenientes da B-I. 

A maior quantidade de carcaças de peixes foi encontrada na região de instalação 

das membranas de Juatuba, uma vez que as membranas instaladas no leito do rio funcionam 

como uma barreira física para os peixes que morreram a montante deste ponto e são levados 

pela correnteza do curso d’água até pararem nas membranas. Portanto, o acúmulo de registro 

neste local não nos parece estar ligado a piores condições do meio aquático neste trecho de rio, 

mas simplesmente pela ação física de retenção de carcaças. 
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Novamente a Nota Técnica nº 5/2019/NUBIO-MG/DITEC-MG/SUPES-MG 

(vide mídia anexa) apresenta dados semelhantes. 

1.2.5. Até o momento foram recolhidas 1773 carcaças de peixes no rio Paraopeba, 

sendo que 98,3% (1743) coletadas entre a foz do Ribeirão Ferro-Carvão (ponto em que 

o rejeito atingiu o Paraopeba) e a Usina Termoelétrica (UTE) localizada em Juatuba-

MG, correspondendo a 44,8 km de rio. O restante das carcaças encontrou-se distribuído 

nos trechos da UTE Juatuba até Pará de Minas, com 61,1 km e 0,96% (17 carcaças) e 

de Pará de Minas até o vertedouro da UHE Retiro Baixo, com 202,2 km e 0,73% (13 

carcaças). 

Cabe destacar, ainda, a distribuição das espécies de peixes objeto de 

recolhimento de carcaças. A Tabela 04 apresenta as espécies identificadas nos relatórios 

produzidos pelas equipes contratadas pela mineradora VALE S.A. a partir das atividades de 

recolhimento de carcaças para o período analisado. 

 

Tabela 04: Espécies de peixes (carcaças) encontradas no trecho do Rio Paraopeba em estudo no período 

de 25/01/2019 a 12/08/2019.  
Táxon Nome comum Origem Quantidade 

ORDEM CHARACIFORMES    

Família Anostomidae    

Leporellus vittatus Piau-rola Nativa 10 

Leporinus taeniatus Piau-jejo Nativa 7 

Leporinus sp.  Piau Nativa 3 

Megaleporinus obtusidens  Piau-verdadeiro Nativa 184 

Schizodon knerii Piau-branco Nativa 1 

Anostomidae Não identificado  Não identificada 8 

Família Characidae    

Astyanax aff. fasciatus Lambari-do-rabo-vermelho Nativa 55 

Astyanax sp.  Lambari Nativa 537 

Myleus micans Pacu Nativa 15 

Metynnis sp. Pacu Nativa 1 

Oligosargus argenteus Bocarra Nativa 1 

Pygocentrus piraya Piranha preta Nativa 1 

Salminus franciscanus Dourado Nativa 1 

Salminus hilarii Tabarana Nativa 1 

Serrasalmus brandtii Pirambeba Nativa 1 

Serrasalmus sp. Não identificado  Não identificada 3 

Characidae Não identificado  Não identificada 11 

Família Curimatidae    

Steindachnerina elegans Saguiru Nativa 1 

Cyphocharax sp. Saguiru Nativa 1 

Cyphocharax sp. Piau-turru Nativa 1 

Curimatidae Não identificado  Não identificada 1 

Família Erythrinidae    

Hoplias intermedius  Trairão Nativa 11 

Hoplias malabaricus  Traíra Nativa 6 
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Táxon Nome comum Origem Quantidade 

Hoplias sp. Traíra Nativa 18 

Família Parodontidae    

Apareiodon sp. Canivete Nativa 51 

Parodontidae Não identificado  Não identificada 17 

Família Prochilodontidae    

Prochilodus argenteus Curimbatá-pacu Nativa 118 

Prochilodus sp.  Curimbatá Nativa 212 

Prochilodontidae Não identificado  Nativa 1 

ORDEM SILURIFORMES    

Família Callichthyidae    

Hoplosternum littorale Tamoatá Exótica 1 

Callichthyidae Não identificado  Não identificada 1 

Família Loricariidae    

Hypostomus alatus Cascudo Nativa 1 

Hypostomus francisci Cascudo Nativa 3 

Hypostomus sp. Cascudo Nativa 485 

Pterygoplichthys ambrosettii Cascudo Exótica 1 

Pterygoplichthys pardalis Peixe-gato Exótica 3 

Pterygoplichthys sp. Cascudo Exótica 3 

Loricariidae Não identificado  Não identificada 2 

Família Pseudopimelodidae    

Cephalosilurus fowleri Bagre-sapo Nativa 3 

Lophiosilurus alexandri Pacamã Nativa 21 

Pseudopimelodus sp. Jaú Nativa 10 

Pseudopimelodidae Não identificado  Não identificada 1 

Família Heptapteridae    

Rhamdia quelen Bagre Nativa 29 

Heptapteridae Não identificado  Não identificada 1 

Família Pimelodidae    

Duopalatinus emarginatus Mandi-açu Nativa 18 

Pimelodus fur Mandi-prata Nativa 8 

Pimelodus maculatus  Mandi-amarelo Nativa 20 

Pimelodus pohli Mandi Nativa 5 

Pimelodus sp.  Mandi Nativa 122 

Pseudoplatystoma corruscans Surubim Nativa 3 

Pseudoplatystoma sp.  Surubim Nativa 4 

ORDEM GYMNOTIFORMES    

Família Gymnotidae    

Gymnotus carapo Sarapó Nativa 67 

Família Sternopygidae    

Eigenmannia sp. Sarapó Nativa 55 

ORDEM SYNBRANCHIFORMES    

Família Synbranchidae    

Synbranchus marmoratus Mussum Nativa 39 

ORDEM PERCIFORMES    

Família Sciaenidae    

Pachyurus sp. Corvina Nativa 21 

Família Cichlidae    

Geophagus brasiliensis  Cará Nativa 194 

Oreochromis niloticus Tilápia Exótica 112 

Cichlidae Tilápia  Exótica 1 
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Táxon Nome comum Origem Quantidade 

ORDEM CYPRINIFORMES    

Família Cyprinidae    

Cyprinus carpio Carpa Exótica 1 

Cyprinus sp. Carpa Exótica 1 

Hypophthalmichthys nobilis Carpa-cabeçuda Exótica 1 

Não identificado  Não identificado  Não identificada 88 

TOTAL DE CARCAÇAS RECOLHIDAS 2.603 

 

Dentre as espécies de peixes (carcaças) listadas na Tabela 04, três constam na 

lista federal de espécies ameaçadas: Lophiosilurus alexandri (Pacamã), Salminus franciscanus 

(Dourado) e Pseudoplatystoma corruscans (Surubim). A primeira recebe a classificação de 

“Vulnerável” e as outras duas são classificadas como “Quase ameaçadas”. 

Importa destacar que, para a maioria das famílias apresentadas na Tabela 04, 

existem táxons que foram classificados ao nível de gênero, de ordem ou não foram 

classificados. Isso impede o confronto preciso dos espécimes constantes da tabela com as listas 

federal e estadual de animais ameaçados de extinção. Uma identificação mais precisa pode 

alterar o rol de espécies encontradas mortas e que também recebem classificação de risco nas 

listas federal e estadual. 

Outro ponto a se considerar é que a ausência, na lista apresentada na Tabela 04, 

de espécies que ocorrem no Rio Paraopeba e que também possuem classificação de ameaça, 

não significa que as mesmas não foram afetadas pelo evento, uma vez que são espécies de 

ocorrência rara, fato que dificulta a constatação de vestígios. Também não se pode afirmar que 

tais espécies não serão afetadas futuramente. 

O rompimento da Barragem I da Mina Córrego do Feijão provocou o 

derramamento de rejeitos que atingiu o Rio Paraopeba no período de defeso, em que são 

impostas medidas restritivas para proteger os peixes durante uma fase crítica do ciclo de vida 

(1º de novembro a 28 de fevereiro). As restrições atingem as atividades de pesca e têm o 

objetivo de garantir a reprodução das espécies e assegurar a renovação dos estoques pesqueiros 

para os anos seguintes. Esse período restritivo de defeso coincide com a época da piracema na 

bacia do Rio Paraopeba. 

Piracema é o processo de subida dos cardumes contra a correnteza dos rios para 

desova. É um período natural de reprodução dos peixes de água doce, que ocorre em ciclos 

anuais no período de chuvas. Esse esforço contra a corrente faz com que os peixes tenham um 

gasto calórico, mobilizando gordura corpórea, que estimula a produção de hormônios 

responsáveis pelo amadurecimento dos órgãos sexuais. 
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Nos exames de campo, os peritos puderam recolher carcaças frescas de 

exemplares da espécie Prochilodus sp. (Curimbatá) que estavam encalhadas nas margens do 

Rio Paraopeba (trecho a jusante da Foz do Ribeirão Ferro-Carvão). Essas carcaças foram 

submetidas a necropsias realizadas pelos Peritos Criminais Federais, em conjunto com analistas 

do IBAMA. Na oportunidade, constatou-se, com base nas características macroscópicas, que as 

gônadas dos espécimes recolhidos (fêmea e macho) se encontravam em estágio maduro. 

Nesse estágio, os ovários ocupavam quase a totalidade da cavidade abdominal, 

encontravam-se repletos de ovócitos grandes e visíveis a olho nu e exibiam uma coloração 

acinzentada (Figura 33). Os testículos estavam bem desenvolvidos, apresentavam uma 

coloração esbranquiçada e sob leve pressão ocorria fluência do líquido espermático (Figura 34). 

 

 
Figura 33: Exemplar de fêmea de Prochilodus sp. necropsiado em 17/02/2019. Notar os ovários 

repletos de ovócitos (massa cinzenta destacada em amarelo) ocupando quase que a totalidade da 

cavidade abdominal. 
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Figura 34: Exemplar macho de Prochilodus sp. necropsiado em 17/02/2019. Notar a presença de 

testículo volumoso indicado pela seta amarela (seccionado caudalmente). 

 

Corroboram com as constatações realizadas pela perícia quando dos exames de 

campo, os relatórios produzidos pelas equipes contratadas pela mineradora VALE S.A. a partir 

das atividades de necropsia realizadas no período analisado. Do total de 1.270 necropsias 

realizadas em carcaças de peixes recolhidas, o estágio de amadurecimento das gônadas não 

pôde ser visualizado em 882 indivíduos. Para o restante das carcaças, 275 espécimes foram 

classificados como maduros e 113 como imaturos. Os dados demonstram que foram afetados 

animais em estágio reprodutivo. 

Observa-se então, que os espécimes necropsiados (tanto pela perícia quanto 

pelas equipes contratadas pela VALE S.A.) estavam prontos para desova e, portanto, se 

encontravam fragilizados por estarem em migração reprodutiva. Essa condição, associada ao 

ambiente não favorável do Rio Paraopeba, foi crucial para determinar o óbito dos peixes 

analisados por fadiga/stress. 

O fato de o evento ter ocorrido na época de reprodução dos peixes reforça o 

impacto à ictiofauna, pois representa um gargalo ao repovoamento pelos seguintes motivos: (i) 

mortandade de indivíduos adultos aptos a reprodução (cada fêmea madura tem a capacidade de 

produzir algumas centenas de milhares de ovócitos e, mesmo considerando-se que a taxa de 

sobrevivência é muito baixa, cada fêmea morta poderia ter produzido por desova dezenas de 

indivíduos aptos a se reproduzirem no futuro), (ii) soterramento ou mortandade de ovos e 
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alevinos, (iii) modificação dos movimentos migratórios naturais, (iv) destruição de áreas de 

reprodução e (v) destruição de áreas de alimentação de larvas e juvenis (áreas berçários). Além 

disso, a contaminação da água dificulta a ingestão de alimentos e diminui a resistência a 

doenças. 

Importante ressaltar ainda que essa grande quantidade de ovócitos que poderiam 

ter sido desovados no ambiente e mesmo os descendentes que não sobrevivessem até a idade 

reprodutiva têm altíssima relevância ecológica por integrarem a cadeia trófica, servindo de 

alimento para várias espécies predadoras. 

Exames da qualidade de água do leito do Rio Paraopeba, após o rompimento da 

Barragem I, constataram alta turbidez, decorrente: (i) da passagem da pluma de rejeitos 

oriundas do rompimento da barragem (esse aumento de turbidez está relacionado ao grande 

aporte de rejeitos que adentrou no rio pela foz do Ribeirão Ferro-Carvão) e (ii) da ocorrência 

de chuvas na bacia do Rio Paraopeba que causam picos de aumento de turbidez como 

consequência do transporte de sedimentos oriundos do Ribeirão Ferro-Carvão, do revolvimento 

do depósito de rejeito presente no leito do rio, além das contribuições naturais das áreas de 

drenagem. 

A turbidez é a medida da dificuldade de um feixe de luz atravessar uma certa 

quantidade de água. O índice de turbidez elevado é causado pela presença de matéria sólida em 

suspensão, ou seja, que não se sedimenta prontamente por gravidade. Essa matéria sólida em 

suspensão tem potencial para se acumular nas brânquias dos peixes causando uma obstrução 

mecânica, prejudicando sua função respiratória, o que, em casos severos, leva à morte por 

anóxia. Além dessa consequência aguda, a maior turbidez da água limita a quantidade de 

alimento disponível no meio ao reduzir a penetração de luz, afetando a taxa fotossintética e, 

portanto, toda a cadeia alimentar. 

Necropsias realizadas pela equipe de Peritos Criminais Federais constataram a 

presença de muco e de resíduos sólidos de coloração amarronzada incrustados nas brânquias 

dos peixes. Os mesmos achados macroscópicos foram relatados em documentos técnicos 

(relatórios de necropsias) produzidos por empresas responsáveis pelo monitoramento da fauna 

após o rompimento da Barragem I. A Figura 35 ilustra a incrustação dos arcos branquiais em 

indivíduos necropsiados pela equipe pericial. 
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Figura 35: Exemplares de Prochilodus sp. necropsiados em 17/02/2019. Notar a presença de sólidos 

de coloração amarronzada cobrindo completamente todos os arcos branquiais. 

 

Na busca pela confirmação da causa da mortandade de peixes, os signatários 

realizaram a coleta de espécimes vivos em pontos específicos do Rio Paraopeba: (i) na zona 

diretamente afetada pelos rejeitos da Barragem I e (ii) região não afetada, a montante do 

encontro do Ribeirão Ferro-Carvão com o Rio Paraopeba. Após a coleta, os peixes foram 

sacrificados e submetidos a necropsia, ocasião em que foram coletadas amostras de brânquias 

para exames laboratoriais (as informações 007/2019 – APMA/INC/DITEC/PF e 008/2019 – 

APMA/INC/DITEC/PF, anexas a este Laudo, indicam os pontos de coleta). Os peritos 

acessaram ainda amostras de brânquias coletadas na zona afetada pela equipe da Clam - 

Engenharia e Meio Ambiente. Tais amostras foram lacradas pela equipe pericial (Informação 

057/2019 – SETEC/SR/PF/MG) e também encaminhadas para exame laboratorial. 

Quanto à causa mortis dos peixes na região do Rio Paraopeba sob análise, os 

vestígios observados nos exames de campo e nas necropsias realizadas pela equipe pericial, em 

associação com os resultados dos exames histopatológicos e das necropsias realizadas por 

equipes contratadas pela VALE S.A., indicam que a mortandade de peixes, principalmente na 

fase aguda do evento, ocorreu por dois mecanismos: 

a) Anóxia. A matéria sólida em suspensão se acumula nas brânquias dos peixes 

causando uma obstrução mecânica, prejudicando a função respiratória, levando à morte por 

anóxia. Associado à obstrução mecânica, a lesão da brânquia culmina com um processo 

alteração estrutural dos filamentos branquiais o que dificulta/impede a respiração (Figuras 36 e 

37). Importante destacar que novos picos de mortalidade podem ocorrer devido ao aumento da 

turbidez provocado por chuvas fortes na Bacia do Rio Paraopeba. Essas chuvas podem carrear 

material depositado no leito do Ribeirão Ferro-Carvão e/ou nas margens do próprio Paraopeba 

para dentro do corpo d’água, assim como podem causar a recirculação da coluna d’água 
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previamente estratificada, promovendo o soerguimento de partículas do fundo para as camadas 

mais superficiais. Essa dinâmica tem o potencial de aumentar a matéria sólida em suspensão 

levando ao mecanismo de asfixia descrito anteriormente. 

 

  
Figura 36: Corte histológico de tecido branquial de Oligosarcus sp. (Amostra PF3 da área não 

afetada). Descrição: Arco branquial contendo alguns filamentos branquiais apresentando alterações 

estruturais discretas. Em menor aumento observam-se algumas áreas sugestivas de vasodilatação 

apical dos capilares das lamelas primárias. Em maior aumento observam-se áreas com congestão das 

lamelas primárias na região apical como também a presença moderada de infiltrado inflamatório 

mononuclear nas regiões basais. Presença discreta de debris marrom escuros refratários à coloração, 

sugestivo de material inorgânico particulado (seta). Conclusão: integridade estrutural da maioria dos 

filamentos branquiais com poucas alterações histológicas. 

 

  
Figura 37: Corte histológico de tecido branquial de Hipostomus sp. (Amostra PF29 da área afetada). 

Descrição: Arco branquial contendo alguns filamentos branquiais apresentando alterações 

estruturais. Em menor aumento observam-se algumas áreas sugestivas de hiperplasia e fusão de 

lamelas secundárias principalmente nas regiões apicais. Em maior aumento observam-se hiperplasia 

e hipertrofia das células epiteliais lamelares, com fusão total de lamelas secundárias (área circundada) 

e proliferação de células produtoras de muco, principalmente nas regiões apicais do filamento 

branquial (CM). Presença acentuada de debris com coloração marron-amarelados refratários à 

coloração, sugestivo de material inorgânico particulado, principalmente entre as lamelas secundárias 

(seta). Conclusão: As alterações observadas são, em sua maioria, de caráter agudo caracterizando um 

processo agressivo ao tecido branquial. A intensidade das lesões pode ter comprometido a capacidade 

respiratória do animal.  
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b) Fadiga/stress. Diversos espécimes analisados estavam prontos para desova, 

fragilizados por estarem em migração reprodutiva. Essa condição, associada à degradação da 

qualidade da água do Rio Paraopeba, culminou na morte por fadiga/stress. 

É importante ressaltar que além do dano imediato relacionado à mortandade de 

peixes propriamente dita, o derramamento dos rejeitos no leito do rio causou destruição de 

habitat e áreas de reprodução, redução de fontes de alimento e o consequente desequilíbrio na 

cadeia alimentar. Além disso, a convivência dos peixes como o meio contaminado pode levar 

a consequências crônicas ou de aparecimento tardio que ainda não foram confirmadas para o 

caso em análise.  

Do ponto de vista dos recursos pesqueiros, como efeitos da poluição do Rio 

Paraopeba, pode-se elencar as seguintes consequências: 

 A mortandade de peixes reduz a oferta de animais para captura. No caso 

concreto, espécies como curimbatá, mandi, tilápia, piau, que possuem importância para as 

atividades de pesca de subsistência e amadora, com potencial geração de renda foram afetadas 

pelo evento; 

 A poluição amplamente divulgada no caso em questão tem potencial de 

provocar rejeição pelos consumidores por pescados, o que pode reduzir o valor econômico dos 

peixes ou perda de interesse pelos peixes como alimento; 

 A proibição da pesca de espécies nativas em toda a bacia do rio Paraopeba e 

a imposição de restrições para pesca de espécies exóticas e híbridas em consequência da 

publicação da Portaria nº 16, de 28/02/2019, do Instituto Estadual de Florestas – IEF. 

 A redução na recomposição de estoque de peixes devido às interferências nos 

processos reprodutivos tende a impactar a oferta de pescado. 

 A possibilidade de aumento de enfermidades em todas as fases de vidas dos 

peixes, em especial as juvenis, que conviverão com o ambiente aquático degradado, o que em 

última instância afeta a recomposição de estoque de peixes. 

 

V.4 – Trecho do Rio Paraopeba não afetado pelo evento 

Esse trecho do rio, com distância hidráulica de aproximadamente 64 km, está 

compreendido entre o vertedouro da barragem do reservatório da UHE Retiro Baixo e a foz do 

Rio Paraopeba no Rio São Francisco, no lago de Três Marias/MG. 
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Neste trecho de exame, para o período de 25/01/2019 a 12/08/2019, não foram 

constatados danos aparentes à fauna terrestre que tivessem correlação com o rompimento da 

Barragem I da Mina Córrego do Feijão. 

No tocante à ictiofauna, para esse trecho do rio e para o período analisado, foram 

coletadas 352 carcaças de peixes, mas que aparentemente não tem nenhuma relação com o 

rompimento da Barragem I. Desse total, 321 carcaças foram de Pimelodus maculatus (mandi-

amarelo), coletadas a jusante da UHE de Retiro Baixo, próximo ao vertedouro, concentrado nos 

dias 12 e 13/03/2019. O que indica um evento isolado e sem correlação com a contaminação 

do Rio Paraopeba. 

 

VI – CONCLUSÃO 

Os exames realizados em campo pela equipe pericial e análises dos relatórios 

produzidos pelos diversos órgãos públicos envolvidos no atendimento do desastre, assim como 

o estudo dos relatórios, planilhas e banco de imagens, produzidos pelas empresas contratadas 

pela mineradora VALE S.A. para realizar monitoramento dos danos a fauna, não deixam 

dúvidas da relação existente entre a mortandade de animais silvestres e domésticos e o 

derramamento de rejeitos provenientes do rompimento da Barragem I da Mina Córrego do 

Feijão.  

As conclusões relacionadas aos danos à fauna serão divididas didaticamente em 

duas partes: danos à fauna entre a Barragem I e a foz do Ribeirão Ferro-Carvão (maiores 

detalhes vide o item V.2) e danos à fauna no Rio Paraopeba (item V.3). Ao final dessa seção, 

serão tecidas ainda considerações sobre o trecho do Rio Paraopeba não afetado pelos rejeitos 

provenientes do rompimento da Barragem I (item V.4). 

 

VI.1 – Trecho do Ribeirão Ferro-Carvão. 

A fauna terrestre atingida pelos rejeitos sofreu impacto direto do soterramento, 

perda de habitat utilizados para alimentação, dessedentação, reprodução, nidificação, abrigo, 

deslocamento e estivação. Além da perda de habitat, a onda de rejeitos que se deslocou com 

grande energia na direção do fluxo do Ribeirão Ferro-Carvão provocou a mortandade de 

animais. Foram encontradas carcaças de animais domésticos, como bovinos, equinos e cães. 

A fauna aquática desta região, foi impactada diretamente pela onda de rejeitos 

que destruiu o habitat aquático, sendo que os corpos d’água e a zona ribeirinha da área 

diretamente afetada foram completamente soterrados. Os tributários do Ribeirão Ferro-Carvão 
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foram represados, o que resultou no isolamento, mesmo que temporário, das populações 

remanescentes a montante e na modificação do regime de fluxo de água, com potencial de 

alterar completamente as condições ecológicas locais e de impactar na diversidade gênica local.  

É lógico deduzir que os animais de espécies associadas a ambientes de vale e de 

corpos d’água sofreram com a perda por soterramento do microambiente utilizado para 

alimentação, deslocamento, abrigo, estivação, reprodução e nidificação. Por exemplo, os 

anfíbios, que são um grupo com baixa capacidade de dispersão, podem ter sido fortemente 

impactados, com significativas perdas de indivíduos nas populações locais.  

Essa desestruturação das comunidades faunísticas (terrestre e aquática) na área 

diretamente afetada pelo acúmulo de rejeitos e o entorno, mesmo sendo temporária, poderá 

favorecer a presença de espécies colonizadoras, generalistas e com capacidade de se adaptarem 

a ambientes intensamente alterados, tornando-as mais abundantes. Em contrapartida, as 

espécies ambientalmente mais exigentes (especialistas) sofrerão uma redução significativa das 

suas populações ou até mesmo a extinção local.  

 

VI.2 – Trecho do Rio Paraopeba entre a foz o Ribeirão Ferro-Carvão e a 

Barragem de Retiro Baixo. 

Neste trecho do Rio Paraopeba, os danos à fauna resultantes do evento ocorreram 

em diversos níveis da cadeia alimentar e no meio ambiente ocupado pelos animais. Dessa 

forma, o desequilíbrio observado no habitat afetou organismos invertebrados, como 

zooplâncton (microrganismos aquáticos) e artrópodes (insetos, crustáceos, aracnídeos etc.), até 

animais vertebrados (peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos).  

Quanto à ictiofauna, o quantitativo de 2.603 (dois mil e seiscentas e três) 

carcaças de peixes recolhidas no período analisado (25/01/2019 a 12/08/2019), com picos nos 

meses de janeiro e fevereiro de 2019, é evidencia da mortandade decorrente da interferência 

ambiental causada pelos rejeitos oriundos do rompimento da Barragem I. 

Dentre as espécies de peixes (carcaças) registradas, três constam na lista federal 

de espécies ameaçadas: Lophiosilurus alexandri (Pacamã), Salminus franciscanus (Dourado) e 

Pseudoplatystoma corruscans (surubim). A primeira recebe a classificação de “Vulnerável” e 

as outras duas são classificadas como “Quase ameaçadas”. 

Importante destacar que os rejeitos provenientes do rompimento da Barragem I 

atingiram o Rio Paraopeba em um período de defeso, em que são impostas medidas restritivas 

para proteger os peixes durante uma fase crítica (reprodução) do ciclo de vida. 
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O fato de o evento ter ocorrido na época de reprodução dos peixes reforça o 

impacto à ictiofauna, pois representa um gargalo ao repovoamento pelos seguintes motivos: (i) 

mortandade de indivíduos adultos aptos a reprodução (cada fêmea madura tem a capacidade de 

produzir algumas centenas de milhares de ovócitos e, mesmo considerando-se que a taxa de 

sobrevivência é muito baixa, cada fêmea morta poderia ter produzido por desova dezenas de 

indivíduos aptos a se reproduzirem no futuro), (ii) soterramento ou mortandade de ovos e 

alevinos, (iii) modificação dos movimentos migratórios naturais, (iv) destruição de áreas de 

reprodução e (v) destruição de áreas de alimentação de larvas e juvenis (áreas berçários). Além 

disso, a contaminação da água diminui a resistência a doenças, assim como pode levar a 

consequência crônicas ou de aparecimento tardio. 

Importante ressaltar ainda que essa grande quantidade de ovócitos que poderiam 

ter sido desovados no ambiente e mesmo os descendentes que não sobrevivessem até a idade 

reprodutiva têm altíssima relevância ecológica por integrarem a cadeia trófica, servindo de 

alimento para várias espécies predadoras. 

Além do dano relacionado à mortandade de peixes propriamente dita e dos 

impactos no repovoamento do rio, o derramamento dos rejeitos no leito do Rio Paraopeba 

causou destruição de habitat, áreas de reprodução e redução de fontes de alimento com 

consequente desequilíbrio da cadeia alimentar.  

Quanto à mortandade da fauna terrestre, apesar das análises demonstrarem a 

ocorrência de mortalidade de animais silvestres e domésticos (trezentos e setenta e oito, sendo 

217 carcaças de animais domésticos, 145 de animais silvestres e outras 16 não foram 

identificadas), não há indicativo da ocorrência de evento agudo neste trecho do rio. Os dados 

demonstram a ocorrência de alguns picos de mortandade da fauna terrestre ao longo do período 

analisado. No entanto, estes eventos parecem estar mais relacionados com o esforço de registro 

de carcaças do que com a ocorrências agudas de mortalidade. 

No entanto, eventos dessa magnitude não podem ser tratados de maneira estática 

uma vez que os ambientes afetados (aquático e ripário) neste trecho do Rio Paraopeba sofrem 

influência de diversos fatores como a ocorrência de chuvas que contribuem com a 

remobilização do material depositado no leito do rio, com novos aportes de rejeitos para o rio, 

provenientes de trechos a montante e com a deposição de rejeitos nas margens do rio. Essas 

alterações no equilíbrio até aqui estabelecido podem provocar novos picos de mortalidades. 

Apesar de não se constatar a relação entre a mortandade da fauna terrestre com 

o rompimento da Barragem I, as ondas de cheia que ocorrem após eventos de chuvas na bacia 
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do rio alagam temporariamente áreas mais planas das margens do Rio Paraopeba, deixando 

nelas, após a normalização do fluxo, sedimentos contendo rejeitos de minério oriundos do 

Ribeirão Ferro-Carvão e do revolvimento do depósito de rejeito acumulado no leito do rio.  

Tal mecanismo contribui para a degradação do meio ambiente aquático e na zona 

ribeirinha de maneira potencialmente danosa à fauna terrestre (inclusive animais domésticos) 

que faz uso desse bioma. Esse desequilíbrio afeta a disponibilidade de alimentos para todos os 

níveis tróficos da cadeia alimentar com impacto direto nas fontes de alimento dos predadores 

de organismos aquáticos (como peixes e crustáceos) e de animais terrestres que vivem nas 

margens do rio (como insetos, anfíbios, répteis, aves e mamíferos). No caso sob estudo, a 

redução de alimentos está relacionada a pelo menos três mecanismos: redução da população 

das presas por afugentamento e mortalidade; diminuição da produtividade primária devido ao 

aumento de turbidez; distúrbios causados aos hábitos de forrageamento pela contaminação da 

água (por exemplo, pelo aumento da turbidez da água, que impede ou dificulta a captura visual 

dos peixes). 

Além de afetar as fontes de alimentos presentes no rio e na zona ribeirinha, não 

se pode deixar de considerar que o acúmulo de rejeito em áreas mais planas causou destruição 

de habitat, incluindo-se neste conceito áreas que são utilizadas, regularmente ou 

ocasionalmente, como refúgio, abrigo, desenvolvimento e propagação dos genes por meio de 

processos reprodutivos. 

Outro ponto a ser considerado diz respeito à redução da oferta de água de boa 

palatabilidade, prejudicando ou impedindo a dessedentação de animais silvestres que 

dependerão de deslocamentos para outras áreas em busca de fontes mais palatáveis. É plausível 

concluir que as espécies de animais silvestres cujo nicho ecológico inclua uma estreita interação 

com o ambiente aquático e/ou com áreas ribeirinhas alagadas ou soterradas pelo rejeito 

eventualmente venham a repugnar a água contaminada e procurem outros locais para se 

estabelecerem. Tais deslocamentos têm como consequência a sobreposição de áreas de 

dominância e o consequente acirramento das disputas por território, alimentos e parceiros de 

reprodução. Para os animais domésticos comerciais (bovinos, ovinos, aves etc.) a 

disponibilização de outros meios de dessedentação que não o Rio Paraopeba demandaria maior 

investimento dos proprietários elevando o custo de produção com possíveis impactos sociais. 
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VI.3 – Trecho do Rio Paraopeba a jusante da UHE de Retiro Baixo. 

Neste trecho de exame, para o período de 25/01/2019 a 12/08/2019, não foram 

constatados danos aparentes a fauna terrestre e a ictiofauna que tivessem correlação com o 

rompimento da Barragem I da Mina Córrego do Feijão.  

 

Nada mais havendo a lavrar, os Peritos Criminais Federais encerram o presente 

Laudo, elaborado em 56 páginas e dois anexos digitais, que lido e achado conforme, assinam 

acordes. 
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