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Em 07 de junho de 2019, no SETOR TÉCNICO-CIENTÍFICO da Superintendência 

Regional do Departamento de Polícia Federal no Estado de Minas Gerais, designados pelo 

Chefe do Setor, Perito Criminal Federal WENDERSON DO CARMO MAIA, os Peritos 

Criminais Federais CARLOS ALBERTO TRINDADE e MAURO MENDONÇA 

MAGLIANO elaboraram o presente laudo pericial, no interesse do Inquérito Policial nº 

0062/2019 – 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 o nº 324/2019 – SETEC/SR/PF/MG em 

11/02/2019, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa 

interessar à Justiça e atendendo ao solicitado, a seguir transcrito:  

 

1- verificar e constatar os danos ocorridos no local decorrente do 

rompimento da barragem B1 da mina do Córrego do Feijão em 

25/01/2019; 

2- levantar vestígios que possam relacionar a mortandade de animais 

com o evento ocorrido; 

3- Identificar vestígios de dano a flora, poluição e leito de rios 

decorrentes do evento ocorrido; 

4- Identificar eventos de contaminação de águas e interrupção de 

captação de águas; 

5- Outros dados úteis ou necessários.  

  

I – CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

O presente laudo refere-se aos efeitos do sinistro ocorrido em 25/01/2019, decorrente 

do rompimento da barragem de rejeitos 1 (B1), estrutura pertencente ao complexo industrial da 
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Mina de Córrego do Feijão, de propriedade da empresa Vale S.A., localizado no município de 

Brumadinho/MG.  

Os efeitos do evento incluem a perda de centenas de vidas humanas, a destruição de 

recursos e serviços ambientais, a ocorrência de variados danos materiais, com prejuízos à 

sociedade atingida. No entanto, o presente laudo resumir-se-á a tratar da vegetação terrestre 

afetada pelo rejeito1 extravasado das calhas dos cursos d’água atingidos. Não se aterá, portanto, 

a questões outras decorrentes do evento, tais como aquelas relacionadas à causa do rompimento, 

aos óbitos ocorridos, à poluição hídrica, à mortandade de fauna, ao impacto sobre a bacia 

hidrográfica dos rios de ordem superior, ao patrimônio destruído, tampouco à socioeconomia 

afetada, etc. Estas questões serão tratadas oportunamente, no escopo de laudos específicos.  

O presente Laudo detalha os danos à vegetação e visa atender somente a parte 

inicial do quesito 3, mais especificamente, referente à identificação dos vestígios referentes aos 

danos à flora. Outros Laudos específicos serão confeccionados para atendimento aos demais 

quesitos. 

 

II – HISTÓRICO  

Diante da magnitude do sinistro, e a fim de avaliar os danos à flora, os Peritos 

Criminais Federais diligenciaram no sentido de obter imagens de sensores orbitais e 

aerotransportados para visualização pretérita e posterior do evento (descritas no tópico V.1.1 - 

Material Utilizado), para melhor compreender a dinâmica e efeitos do desastre. 

Os exames periciais realizados sobre as áreas afetadas pelo derrame de rejeito da 

Barragem 1 (B1) contaram, além dos trabalhos de interpretação de imagens de satélites e 

ortofotos, com vistorias in loco realizadas em incursões a campo por terra e com auxílio de 

helicóptero, no período de 01 a 07 de fevereiro de 2019 em conjunto com outras equipes de 

Peritos Criminais Federais.  

 

III – OBJETIVO  

O presente Laudo tem por objetivo caracterizar e quantificar os danos à vegetação 

afetada pelo lançamento de rejeitos decorrente do rompimento da Barragem B1, estrutura 

pertencente ao complexo industrial da Mina de Córrego do Feijão.  

  

                                                 
1 O volume vazado da Barragem B1 era constituído pelo rejeito das operações de lavra e de beneficiamento do 

minério lavrado.                                                                                                
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IV – ÁREA DE ESTUDO  

A área objeto dos exames compreende o trecho da bacia do Ribeirão Ferro-

Carvão, entre a Barragem de rejeitos B1, localizado nas imediações das coordenadas geodésicas 

20º07’10”S e 44º07’13”W, datum horizontal SIRGAS 2000, e o ponto de confluência desse 

curso d’água com o Rio Paraopeba, nas coordenadas 20º09’28”S e 44º09’33”W, nas porções 

direta ou indiretamente afetadas pelo derramamento dos rejeitos, numa extensão de 

aproximadamente 9 km (Figura 1). 

 

 
Figura 1 - Indicação da área (linha vermelha) da bacia do Ribeirão Ferro-Carvão recoberta pelo 

rejeito derramado da Barragem B1 da Mina Córrego do Feijão, ilustrando seu posicionamento 

em relação ao estado de Minas Gerais e ao Município de Brumadinho. 

 

O local dos exames encontra-se situado no complexo da Serra do 

Espinhaço/Tabatinga/Quadrilátero Ferrífero com faixas de dobramentos e coberturas 

metassedimentares associadas2. Encontra-se inserida nos limites oficiais do bioma Mata 

Atlântica3, com cobertura vegetal do tipo Floresta Estacional Semidecidual4. O clima é tropical 

                                                 
2 Fonte: Mapa dos Compartimentos de Relevo do Brasil (2002). Apresenta as características geomorfológicas do território 

brasileiro, representadas através de unidades de relevo, como planícies, planaltos e serras, relacionando as unidades integrantes 

de um mesmo domínio morfoestrutural. Informação publicada no Atlas Nacional do Brasil - 4ª edição, IBGE, 2002. 
3 Fonte: Biomas de Minas Gerais. IBGE -   ftp://geoftp.ibge.gov.br/mapas_interativos/biomas.rar. Data: 21/08/2012. 
4 Fonte: Cobertura Vegetal de Minas Gerais. Fonte: MMA – Ministério do Meio Ambiente. 

http://mapas.mma.gov.br/i3geo/datadownload.htm#. Data: 11/12/2012. 
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Brasil Central (Classificação climática de Köppen-Geiger: Aw)5. A temperatura média anual é 

inferior a 19°C. O índice médio pluviométrico anual varia entre 1.000mm e 1200mm6. 

A Barragem B1 (figura 2) encontra-se no sopé da Serra Três Irmãos, e as 

drenagens estudadas vão, a partir dela, descendo em direção ao Rio Paraopeba. A Barragem B1 

foi construída na microbacia hidrográfica de um dos afluentes da margem esquerda do Ribeirão 

Ferro-Carvão e sua ombreira direita é contígua à ombreira esquerda da Barragem B6, utilizada 

como reservatório de água. 

 
Figura 2 - Vista da disposição das Barragens B1 e B6 em relação às áreas de cava e à Serra Três 

Irmãos, em imagem do aplicativo Google Earth Pro de 01/09/2009. 

 

A área examinada inicia-se nas imediações da Barragem B1, prolonga-se a partir 

desse ponto ao longo da calha do ribeirão Ferro-Carvão e encerra-se na confluência desse com 

o Rio Paraopeba. Após o rompimento da Barragem B1 (Figura 3), a maior parte dos 

aproximadamente 7,53 milhões de m³ de rejeitos nela armazenados7, de consistência pastosa, 

escoaram ao longo da calha do Ribeirão Ferro-Carvão, extravasando-a em larguras variáveis e 

definindo a chamada Área Diretamente Afetada – ADA (Figura 5). Os rejeitos que alcançaram 

o leito do rio Paraopeba (Figura 4) causaram o assoreamento quase completo no ponto de 

afluência do ribeirão Ferro-Carvão, porém não foram suficientes para causar destruição direta 

das margens a jusante deste ponto no rio Paraobepa (Figura 6). 

                                                 
5 Fonte: Clima de Minas Gerais. Temperatura. IBGE -   ftp://geoftp.ibge.gov.br/mapas_interativos/climas.rar. Data: 

13/12/2012. 
6 Fonte: Clima de Minas Gerais. Precipitação Pluviométrica. IBGE -   ftp://geoftp.ibge.gov.br/mapas_interativos/climas.rar. 

Data: 13/12/2012. 
7 Fonte: Relatório de inspeção de segurança regular/2018, empresa TukSud. 

S E R R A  T R Ê S  I R M Ã O S  
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Figura 3 - Vista das Barragens B6 e B1, no momento do colapso de B1. Fonte (Vale S/A). Este 

é o ponto inicial da área examinada. 

 

 
Figura 4 - Vista do ponto de afluência do ribeirão Ferro-Carvão no rio Paraopeba. A linha 

amarela pontilhada indica o represamento do leito do rio Paraopeba pelos rejeitos que 

assorearam completamente este ponto do curso d’água. Este é o ponto final da área examinada. 

 

Rib Ferro Carvão 

Rio Paraopeba 

BARRAGEM B1, em colapso 

BARRAGEM B6, 

atingida  parcialmente 

pela onda de rejeitos 
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Figura 5 - Vista da Área Diretamente Afetada – ADA sobre mosaico de imagens do aplicativo 

Google Earth Pro.  

 
Figura 6 - Vista do leito do Rio Paraopeba a jusante do ponto de afluência do ribeirão Ferro-

Carvão. Note-se que não houve extravasamento de rejeitos e destruição da vegetação e 

benfeitorias em suas margens. 

B1 B6 

Rio Paraopeba 
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A ADA apresenta um mosaico de usos e ocupações do solo que compreende 

instalações industriais e administrativas da Mina Córrego do Feijão, cobertura por florestas 

nativas, barragens de regularização de vazão, pousada, ferrovia, áreas de pastagens, cultivos, 

avicultura, áreas urbanizadas residenciais e estradas vicinais. Tais usos serão agrupados na 

análise de danos à flora, objeto da perícia relatada no presente Laudo.  

 

V – EXAMES  

V.1 – Metodologia  

Os exames periciais compreenderam vistorias de campo por via terrestre e aérea. 

As diligências terrestres foram realizadas sobre pontos ou trechos de peculiar interesse da 

perícia. O sobrevoo incidiu sobre toda a área atingida pelos rejeitos na região de estudo, até o 

rio Paraopeba. Em ambos os casos foram realizadas fotografias dos locais, para registrar os 

vestígios da degradação e caracterizar as classes de vegetação afetada, com base no 

conhecimento de sua distribuição na paisagem.  

Os exames foram subsidiados por imagens de sensores orbitais e 

aerotransportados para visualização pretérita e posterior do evento, a fim de melhor 

compreender a dinâmica e os efeitos do desastre, utilizando coordenadas geodésicas e datum 

horizontal SIRGAS 2000.  

 

V.1.1 – Material Utilizado  

No dia 04/02/2019 foi recebido, para apoio aos exames periciais, um dispositivo 

de memória (HD externo), marca Toshiba, número de série 18DETKOET10F, objeto do Auto 

de Apreensão nº 98/2019-IPL 0062/2019-SR/PF/MG, contendo 1.017 arquivos em 95,1 Gbytes, 

incluindo: séries históricas de ortofotos, ortoimagens e bases LIDAR (Light Detection And 

Ranging); dados topográficos e geoidais; modelo digital de espessura de lâmina de rejeitos (pós-

evento), e; relatórios de voos aerofotogramétricos e LIDAR. 

Para a realização dos exames, os peritos utilizaram principalmente as ortofotos 

geradas por Módulo LIDAR, contratadas pela empresa Vale S.A. Tais dados foram detectados 

no dia 29/01/2019, 4 dias após o rompimento da barragem de rejeitos. Foram utilizadas, ainda, 

imagens orbitais do satélite Worldview 3, datadas de 22/07/2018, obtidas mediante consulta ao 

Sistema de Inteligência Geográfica da Perícia Criminal Federal – Inteligeo, acessível através 

da intranet (rede interna) da Polícia Federal na data de 20/03/2019. Todos os dados de 

sensoriamento remoto utilizados no presente trabalho foram gravados no DVD anexo ao 

presente Laudo e encontram-se discriminados na Tabela 1, junto de seus respectivos resumos 

criptográficos SHA-256. 
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Tabela 1 – Identificação das Ortofotos e imagens de satélite utilizados nos exames com seus 

respectivos resumos criptográficos. 

Imagem Nome da imagem Hash - 256 

Worldview 3 

10400100418B5000_a_R28C3.tif 
D019962CA4468C61A4C4BD7DC525929E

97BF6AEAA5163E685B3CE67FCFD94CEB 

10400100418B5000_a_R29C2.tif 
2E7A13DDD4BFFDD018104D3B903BFA39

6BDC4EB09D7BF0BD2CA9D3E066BA4403 

10400100418B5000_a_R29C3.tif 
B06D1B9A7E92083285CECFE16E581282

68782CD2595460063F4F05ABB44EE182 

10400100418B5000_a_R30C1.tif 
9B2492E6BF3499492DA1445D6E4CF4F3

C1CD9B3CC1CC2042F8ABAA0E286BF6E5 

10400100418B5000_a_R30C2.tif 
24A3ABEC8D154C2468BCFFEED2DCC573

80B87E271C914ABB482A1573DC3CC156 

10400100418B5000_a_R30C3.tif 
6D6006FF2F0734B68A9C67B2ACD07973

376992D9B5121E6429A74B2C23A367E8 

Lidar 

img_fot_ort_190129_5847770.tif 
B0596A3B55F14B58B1FFAFA2C12CE4D3

5AA436860D2A6882387ED537D35BAB1A 

img_fot_ort_190129_5847775.tif 
B0CC8966B5E79D1F17AEE9D33403F7D6

42EBFB143933A8696A3DFF886ACC6041 

img_fot_ort_190129_5897775.tif 
1702230A42073B78652A1664CB6426A1

80C10568C9F0D365274B74928FAF5282 

 

V.1.2 – Determinação da área degradada  

O delineamento do limite da área degradada foi realizado utilizando ortofotos 

geradas por um módulo LIDAR (Light Detection And Ranging) descritas na Tabela 1, cujo 

sobrevoo foi realizado no dia 29/01/2019. Este delineamento foi realizado de forma visual sobre 

as ortofotos (Figura 7), considerando as áreas não recobertas pelo rejeito ou a porção visível da 

copa das árvores presentes nas bordas da região degradada. Nessas regiões, onde havia presença 

de vegetação de porte arbóreo, constatou-se que o extravasamento do rejeito atingiu região 

correspondente ao sub-bosque de referida vegetação (Figura 8).  

No entanto, a metodologia adotada, baseada em sensoriamento remoto, não é 

capaz de registrar danos à vegetação ocorridos sob o dossel das florestas remanescentes. A 

dinâmica do dano se deu em função do arranque e transporte da vegetação ou de seu 

soterramento. A supressão completa da vegetação é clara e precisamente registrada por sensores 

remotos. No entanto, o espalhamento de camadas mais ou menos espessas de rejeito sob o 

dossel florestal não é capturado pelas imagens de sensores orbitais ou aerotransportados. Este 

tipo de dano, a ser descrito em tópico próprio, embora constatado, não pôde ser mensurado e a 

área degradada determinada no presente laudo é, portanto, subestimada. 

. 
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Figura 7 - Amostra de delimitação da área degradada utilizando imagens LIDAR. 

 

 
Figura 8 – Exemplo da presença de rejeitos cobrindo região de sub-bosque, abaixo da copa das 

árvores. 

Uma vez definida a área total impactada, passou-se à fase de determinação das 

feições que existiam antes da ocorrência do desastre. A delimitação e identificação da vegetação 

que existia anteriormente no local (Figura 4) foram realizadas utilizando-se classificação 

manual sobre imagens do satélite WorldView 3, datadas de 22/07/2018. Estas imagens do 

satélite WordView 3 foram georreferenciadas tomando por base o posicionamento cartográfico 

das imagens LIDAR. 



LAUDO N° 1102/2019 – SETEC/SR/PF/MG  

10  

Inicialmente foi realizada a delimitação das áreas correspondentes aos corpos 

d’água (córregos, rios e reservatórios) nas porções correspondentes aos seus leitos menores, 

bem como ilhas e bancos de areia, como se encontravam antes do desastre. Em sequência, foram 

definidas classes de uso e ocupação do solo, insertas no perímetro definido pelo depósito de 

rejeito, cuja delimitação fora previamente vetorizada e sobreposta às imagens. Esta 

identificação foi realizada utilizando dados colhidos em campo e fotografias aéreas, no contexto 

em que a feição se encontrava, além dos padrões característicos de cor, forma, padrão e textura 

das feições vegetais, presentes nas imagens de satélite. A vetorização foi realizada de forma 

visual, utilizando a escala de mapeamento de 1:5.000 (Figura 9). 

  
Figura 9 – Determinação da área degradada na região próxima à barragem B1. 

Após a determinação do limite total da vegetação degradada, foi realizada a 

subtração da área correspondente à calha normal do rio Paraopeba e de pequenos lagos e 

reservatórios que existiam na região (Figura 10). O montante encontrado corresponde à área 

externa às calhas dos cursos d’água efetivamente degradada. 

29/01/2019 
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           Figura 10 – Superfície degradada excluídas as massas d’água. 

 

V.1.3 – Classificação das feições da vegetação degradada  

 

A fim de caracterizar o dano, considerando-se o tipo de ecossistema ou 

vegetação atingida, estipulou-se as seguintes classes de vegetação na área atingida, atribuídas 

aos usos e ocupação do solo antes do desastre: 

- Mata Atlântica – Maciços florestais de floresta estacional semidecidual, 

independentemente de seu estágio sucessional; 

- Vegetação Natural – Vegetação natural de porte herbáceo-arbustivo, tendendo 

a formar capoeiras, muitas vezes sequência sucessional do pasto sujo, mas sem 

apresentar extrato arbóreo, geralmente dissociadas de fragmentos de floresta 

natural maiores; ou vegetação natural de áreas com lençol freático superficial 

(brejos) onde a vegetação arbórea não se desenvolve;  

- Bosque – Aglomerados arbóreos de pequena extensão, com função ecológica 

limitada, principalmente quanto ao suporte à vida silvestre, geralmente 
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vinculados a sedes de propriedades rurais, incluindo pomares, ou, às vezes, 

representado por bambuzais ou linha de árvores às margens dos cursos d’água; 

- Cultura – Áreas destinadas a culturas anuais que eram ocupadas por 

capineiras, cana-de-açúcar, grãos e horticultura. 

- Pastagem – Áreas destinadas à pecuária extensiva, ocupada por vegetação 

forrageira, incluindo aquelas pastagens mal manejadas, tendendo ao pasto sujo, 

que aos poucos vai sendo colonizado por vegetação herbácea-arbustiva, sem, 

contudo, configurar Vegetação Natural ou estágio inicial de regeneração de Mata 

Atlântica; 

- Área Antropizada – Áreas relativas aos aglomeramentos urbanos atingidos 

pelos rejeitos. A vegetação existente nesses espaços, que esteja circundada por 

equipamentos urbanos, referente a arborização urbana, quintais, lotes, praças e 

jardins, não será contabilizada para efeito de vegetação afetada. Engloba ainda 

áreas de mata em processo de substituição de ocupação do solo (desmatamento 

para pastagem ou cultura). Refere-se, ainda, a cascalheiras, estradas, pátios de 

estoque de minérios, etc. 

As Figuras 11 e 12 ilustram a classificação da vegetação sobre a delimitação de 

trechos da área degrada. 

 
Figura 11 – Vegetação classificada no encontro dos córregos da Olaria e Laranjeira com o 

Ribeirão Ferro-Carvão. 
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Figura 12 - Vegetação classificada na área afetada, próximo ao Rio Paraopeba. 

 

V.1.4 – Determinação da vegetação degradada em APP  

A quantificação das Áreas de Preservação Permanente (APP) atingida pelos 

rejeitos foi realizada considerando o disposto no artigo 4º da lei 12.651, de 25 de maio de 2012, 

que determina a largura das faixas marginais a se preservar, em relação à largura dos cursos 

d’água (vide subseção V.2.4 – Hidrografia e Áreas de Preservação Permanente (APP) adiante).  

O estabelecimento das faixas de APP referentes aos cursos d’água afetados foi 

realizado mediante uso de ferramentas de geoprocessamento, considerando as drenagens 

naturais e os reservatórios artificiais de água representados nas cartas topográficas ou nas 

imagens de sensores remotos que englobam a região de estudo. Depois de delimitadas as áreas 

de abrangência da APP, conforme a referida legislação, foram computadas como degradadas 

aquelas áreas de APP atingidas pelos rejeitos derramados pelo rompimento da barragem B1. 

Foram utilizadas ferramentas que permitem criar áreas de abrangência 

(buffers8) sobre cada curso d’água (Figura 13), nas larguras referentes ao enquadramento de 

cada um deles. Depois de criadas as áreas de abrangência, a área degradada em APP é 

                                                 
8 Ferramenta utilizada em geoprocessamento para criar áreas no entorno de um objeto numa distância pré-definida. 
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determinada pela interseção entre ela e a área total degradada, já descontadas aquelas referentes 

às massas d’água. 

As Figuras 13 e 14, a seguir, ilustram as etapas de determinação da vegetação 

degradada em APP.   

 
          Figura 13 – Exemplo da etapa de delimitação de área degradada em APP. 

 

 
           Figura 14. Exemplo de classificação de vegetação em APP. 
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V.2 – Análise  

V.2.1– O quadrilátero ferrífero  

O complexo minerário cuja estrutura de contenção de rejeitos se rompeu, dando  

origem aos acontecimentos ora investigados, encontra-se localizado no Quadrilátero Ferrífero, 

província mineral do Estado de Minas Gerais onde se encontram importantes jazidas de ouro e 

ferro, entre outros minerais de relevância econômica.  

O Quadrilátero Ferrífero, uma estrutura geológica cuja forma se assemelha a um 

quadrado, perfaz uma área de aproximadamente 7.000 km2 e estende-se entre a antiga capital 

de Minas Gerais, Ouro Preto, a sudeste, e Belo Horizonte, a nova capital, a noroeste. É a 

continuação sul da Serra do Espinhaço. Seu embasamento e áreas circunvizinhas são compostos 

de gnaisses tonalítico-graníticos de idade arqueana (acima de 2.7 bilhões de anos)9. 

De acordo com documentos enviados à Câmara de Atividades Minerárias do 

Conselho de Política Ambiental de Minas Gerais (CMI), por representantes do Instituto 

Brasileiro de Mineração (Ibram) e do Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais 

(Sindiextra), a Mina Córrego do Feijão iniciou suas atividades em 1956. Em 1973, passou para 

o controle da Ferteco Mineração e, desde 2003 é gerida pela Vale10.  

Em que pese o intenso e inevitável impacto ambiental decorrente da atividade 

minerária, é certo que a mineração representa, no contexto da socioeconomia regional, 

destacado fator de geração de empregos e riqueza. 

 

V.2.2 – Bioma 

A área de estudo encontra-se no bioma de Mata Atlântica (Figura 15), que em 

regra, apresenta-se reduzido a remanescentes florestais extremamente fragmentados na 

paisagem.  

Em 2005, estudo realizado em parceria com a Universidade Federal de Lavras11,  

concluiu que, da área original de Mata Atlântica, remanesciam apenas 10,33% de cobertura 

florestal, assim distribuídos: campo rupestre – 1,05%; floresta estacional semidecidual – 8,90%; 

e floresta ombrófila – 0,38%. Segundo o Instituto Estadual de Florestas – IEF, o Bioma Mata 

Atlântica chegou a ocupar 41% da superfície do estado de Minas Gerais12. 

A Fundação SOS Mata Atlântica, organização não governamental dedicada à  

                                                 
9 Roeser, H. M. P. e Roeser, P. A. O quadrilátero ferrífero - MG, Brasil: Aspectos sobre sua história, seus recursos 

minerais e problemas ambientais relacionados. Revista Geonomos (ISSN 0104-4486), disponível no sítio 

eletrônico http://general.igc.ufmg.br/geonomos/PDFs/1.06_Hubertetal_33_37.pdf, com acesso em 21/03/2019.  
10 https://www.valor.com.br/empresas/6086725/vale-tem-tres-barragens-na-regiao-de-brumadinho 
11 Scolforo, J. R., Carvalho, L. M. T. Mapeamento e inventário da floresta nativa e dos reflorestamentos de Minas 

Gerais – Lavras: UFLA, 2006.  
12 www.ief.mg.gov.br/florestas 
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conservação do Bioma, apresenta números similares. Em Relatório Técnico de 201813, ano base 

2017, contabiliza um total de 10,2% de remanescentes florestais, além de 1,4% de vegetação 

natural não florestal, totalizando 11,6%, em relação à área original, estimada por ela em 47% 

da superfície do Estado.  

Independentemente da referência que se adote, o quadro exposto por ambas as  

instituições demonstra, cabalmente, o avançado grau de degradação do bioma no Estado, 

realçando a importância ecológica dos fragmentos remanescentes na preservação da 

biodiversidade.  

Na região de estudo, a fitofisionomia ocorrente é a Floresta Estacional 

Semidecidual14, caracterizada por ocupar ambientes com ocorrência de duas estações climáticas 

bem definidas, uma seca e fria e outra quente e chuvosa, daí o termo estacional. A outra 

característica marcante dessa tipologia está vinculada ao fato de um percentual dos indivíduos 

da floresta perder as folhas (semidecídua) no período desfavorável (seca), especialmente no 

estrato arbóreo.  

Trata-se, geograficamente, de segmentos de formações florestais do Bioma Mata 

Atlântica, das encostas da serra do Espinhaço, que também apresenta vegetação campestre nas 

porções mais íngremes e de solos mais rasos, verificados a montante da Barragem B1. Essa 

formação florestal destruída pela onda de rejeitos estende-se no vale do Ribeirão Ferro-Carvão, 

até seu encontro com o Rio Paraopeba, numa extensão de aproximadamente 9 km. 

Conforme se verá nos resultados da classificação da vegetação, trata-se de 

importantes fragmentos com função ecológica de suporte à vida silvestre, proteção aos corpos 

d’água, conservação de solos, regulação climática. Todavia, dada a deterioração do bioma, 

todos os fragmentos florestais formam um mosaico e, por menores que sejam, revestem-se de 

importância adicional na preservação da biodiversidade e recuperação da Mata Atlântica.  

                                                 
13 Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica – Período 2016/2017, São Paulo, 2018. 

(Fonte:http://mapas.sosma.org.br/site_media/download/Atlas_Mata_Atlantica_2016-2017_relatorio_tecnico_2018_final.pdf)  

 
14 Fonte: Mapa de Vegetação do Brasil, escala 1:5.000.000, IBGE, 2004 
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Figura 15. Confronto da área de estudo com o Bioma. 

 

V.2.3 – Estado de conservação da Cobertura florestal na área de estudo  

O ambiente natural, no que concerne a todos os componentes ambientais, 

encontra-se sob grande pressão antrópica, como era de se esperar para a região de estudo, dado 

o contexto socioeconômico e geográfico em que se insere.  

A ocupação do solo na área de estudo, ao longo do ribeirão Ferro-Carvão, 

caracteriza-se pela mineração e seu complexo industrial no terço superior (mais a montante), 

remanescentes florestais e agricultura no terço médio e agricultura e urbanização no terço mais 

a jusante, já no encontro com o Rio Paraopeba. 

Particularmente em relação à flora, o principal fator histórico de degradação, 

relativamente à extensão da superfície afetada, são as estruturas associadas ao complexo 

industrial da mineração, bem como a expansão das atividades agrícolas e dos usos urbanos na 

porção inferior da bacia do ribeirão Ferro-Carvão. 

A cobertura vegetal na área de estudo, atualmente, é constituída por fragmentos 

de floresta atlântica em diferentes estágios de regeneração e, naqueles locais onde já se havia 

efetivado a alteração do uso e ocupação do solo, é representada basicamente por culturas 

(horticultura) e pastagens.  
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As terras localizadas às margens dos cursos d’água podem, eventualmente, 

constituir as mais férteis em regiões com esse perfil topográfico, a depender do material de 

origem. Ainda que não sejam, a possibilidade de se mecanizar a atividade agrícola nesses locais, 

bem como a proximidade da fonte de água para irrigação, torna, do ponto de visto econômico, 

em relação às terras declivosas das propriedades rurais, ainda mais relevante sua inutilização. 

 

V.2.4 - Hidrografia e Áreas de Preservação Permanente (APP)  

A legislação ambiental brasileira, particularmente o “novo Código Florestal” 

(Lei nº 12.651 de 25/05/2012), prevê regime de proteção às faixas marginais dos cursos d’água 

naturais, declarando-as Áreas de Preservação Permanente – APP.  

 O artigo 4º de referido diploma legal estabelece a largura mínima daquelas 

faixas, proporcionalmente à largura dos cursos d’água, conforme veremos: 

Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, 

para os efeitos desta Lei:  
I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, 

excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima 

de: a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de 

largura;  
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50  
(cinquenta) metros de largura;  
c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 

(duzentos) metros de largura;  
d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600  
(seiscentos) metros de largura;  
e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 600  
(seiscentos) metros;  
II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de:  
a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 (vinte) 

hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros; b) 30 (trinta) 

metros, em zonas urbanas;  
III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de barramento 

ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na licença ambiental do 

empreendimento.  

IV- as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja 

sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros.  

Os lagos existentes na região de estudo, desde antes de 2004, são originados de 

barramento de curso d’água natural para a formação de reservatórios e, em tese, deveriam ter 

suas APPs definidas pela licença ambiental do empreendimento que as criou. Não se teve acesso 

a tais documentos de licença, de forma que não foi possível definir a extensão da APP nesses 

locais. A Resolução CONAMA nº 302/2002 determina a Área de Preservação Permanente de 

reservatórios artificiais: 

Art 3º Constitui Área de Preservação Permanente a área com largura mínima, em 

projeção horizontal, no entorno dos reservatórios artificiais, medida a partir do nível 

máximo normal de: 

I – trinta metros para os reservatórios artificiais situados em áreas urbanas 

consolidadas e cem metros para áreas rurais (grifo nosso); 
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II – quinze metros, no mínimo, para os reservatórios artificiais de geração de energia 

elétrica com até dez hectares, sem prejuízo da compensação ambiental;  

III – quinze metros, no mínimo, para reservatórios artificiais não utilizados em 

abastecimento público ou geração de energia elétrica, com até vinte hectares de 

superfície e localizados em área rural. 

 

Diante da imposição legal, mister se fez determinar as larguras das calhas dos 

leitos regulares dos cursos d’água, cujas faixas marginais foram afetadas pela onda de rejeito 

que varreu a drenagem a jusante da Barragem B1, após seu rompimento, de forma a estabelecer 

o quanto de vegetação, do total impactado, foi atingida em APP.   

A despeito de possíveis interpretações sobre a aplicabilidade de legislações 

ambientais, por medida de prudência e para melhor subsidiar decisões ulteriores, foi demarcada, 

no entorno dos reservatórios artificiais na região examinada, a APP de 100m de largura e, ainda, 

foi elaborado o cenário em que foi desconsiderada a existência de APP no entorno de tais 

porções d’água, conforme mostrado nas Figuras 16 e 17. 

 
Figura 16 - Ilustração da área de abrangência (buffer) criada em torno dos cursos d’água, com o 

objetivo de se determinar a vegetação afetada na APP dos rios, desconsiderando-se as APPs ao 

redor de reservatórios artificiais. 
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Figura 17 - Ilustração da área de abrangência (buffer) criada em torno dos cursos d’água, com o 

objetivo de se determinar a vegetação afetada na APP dos rios e massas d’água (raio 100m). 

 

Os cursos d’água atingidos foram o Ribeirão Ferro-Carvão e seus afluentes 

(Córrego Samambaia, Córrego da Olaria, Córrego Laranjeira, e diversos outros de menor 

dimensão e sem denominação nas cartas topográficas consultadas), além do Rio Paraopeba. 

Exceto o Rio Paraopeba, que possui pouco mais de 50 metros de largura na referida confluência, 

os demais cursos d’água atingidos possuem 10 metros ou menos de largura, incidindo, portanto, 

uma faixa marginal de 30 metros de largura caracterizada como de preservação permanente 

(Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Relação dos cursos d’água cujas margens foram afetadas e os respectivos 

enquadramentos em relação à faixa de largura média de sua calha e sua correspondente APP.  

Curso d’água  Largura (leito menor)  APP  

Ribeirão Ferro-Carvão L < 10m  30m  

Rio Paraopeba 10m < L < 50m 50 m  

Encontro dos rios abaixo 

especificados com o 

Ribeirão Ferro-Carvão: 

L < 10m  30m  

Córrego Samambaia L < 10m  30m  

Córrego da Olaria L < 10m  30m  

Córrego Laranjeira L < 10m  30m  
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A dinâmica de dispersão dos rejeitos seguiu a drenagem do Ribeirão Ferro-

Carvão, e, dado o volume muito superior à capacidade da calha deste manancial, a onda de 

rejeitos movimentou-se drenagem acima nos afluentes do Ribeirão Ferro-Carvão (Córregos 

Samambaia, Olaria e Laranjeira, degradando a vegetação marginal em extensões variáveis 

conforme a topografia de cada vale. No Rio Paraopeba, a vegetação marginal só foi diretamente 

impactada nas imediações do ponto de confluência com o Ribeirão Ferro-Carvão, onde foram 

lançados os rejeitos extravasados.  

O Ribeirão Ferro-Carvão foi completamente soterrado pelos rejeitos, a jusante 

da Barragem B1. A porção a montante da barragem apresentava-se íntegra, mantendo a floresta 

original em praticamente toda a sua bacia de contribuição, exceto em uma área com 

aproveitamento mineral consolidado do complexo industrial sob exame. Na ocasião dos exames 

após o rompimento, não havia talvegue ou canal de drenagem definido no Ribeirão, dado o 

recobrimento total pela massa do rejeito. Obras emergenciais de desobstrução de drenos da 

Barragem B6 abriram um canal de drenagem artificial de curta extensão, a partir do qual 

iniciava-se um fluxo de água que estabelecia um talvegue temporário. 

O Rio Paraopeba teve seu talvegue severamente assoreado pelos rejeitos que nele 

aportaram, que chegaram a represar completamente o próprio curso d’água a montante da 

afluência do Ribeirão Ferro-Carvão. Após alguns dias de obstrução de seu talvegue, o fluxo 

d’água de montante escavou uma passagem que praticamente normalizou o volume da vazão 

do Rio Paraopeba.  

 

V.2.5 – Constatações  

As imagens de satélite que recobriram o trecho sob análise e retratam a paisagem 

em datas anteriores e posteriores ao evento demonstram, claramente, quando confrontadas, os 

vestígios sobre a vegetação atingida pelo rejeito, delimitando, espacialmente, a área 

efetivamente degradada.  

O volume extravasado e a energia dissipada ao longo do percurso de rejeitos 

dizimaram pessoas, recursos naturais, benfeitorias, áreas cultivadas e criações de animais na 

área diretamente afetada, além de diversos outros danos indiretos.   

Os exames de campo, sobretudo aqueles realizados através do sobrevoo, 

permitiram constatar que o extravasamento do rejeito para além dos limites das calhas dos 

cursos d’água, devastou a vegetação existente, fosse ela gramínea, herbácea, arbustiva, ou, 

mesmo, de porte florestal, e que, de fato, as áreas marginais à rede hidrográfica atingida ficaram 

restritas ao trecho compreendido entre a Barragem B1 e a afluência com o Rio Paraopeba. 
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A vegetação alcançada pela “onda” de rejeito foi eliminada, seja por arranquio 

ou soterramento. No entanto, as imagens aéreas ou satelitais não conseguem demonstrar que, 

para além dos limites da área afetada, o volume em movimento adentrou os maciços florestais, 

sem arrancá-lo, mas eliminando o sub-bosque e impedindo ou dificultando a regeneração da 

vegetação natural. Ou seja, a degradação foi maior do que se pôde medir pelas imagens aéreas 

ou satelitais.  

Constatou-se que, na medida em que a “onda” avançava, significativo volume 

de rejeito ia sendo depositado sobre as áreas afetadas que eram deixadas para trás. Por ocasião 

dos exames, portanto, os signatários puderam constatar que as áreas afetadas, mesmo depois de 

terminado o evento, permaneceram soterradas por considerável volume de rejeito de lavra 

proveniente da Barragem B1.  

Deduz-se, portanto, que, ao avançar, o volume de rejeito em movimento vai 

sendo reduzido, dada a deposição de parte do material no terreno já percorrido no leito do 

Ribeirão Ferro-Carvão. Esse fato, associado à ampliação das calhas de drenagem, contribuiu 

por manter o material poluente no leito do Rio Paraopeba, diminuindo o impacto sobre as áreas 

adjacentes (margens) a jusante.  

Ao mesmo tempo, ficando depositado às margens dos cursos d’água a montante, 

deixa de compor o volume de rejeitos efetivamente diluído nas águas do Rio Paraopeba, 

diminuindo a carga de sólidos em suspensão que poderia impactar o caudal.  

Não obstante, o material encontrava-se pastoso e em processo de sedimentação 

e, embora se vislumbre que os rejeitos se solidificarão e perderão mobilidade, por ocasião dos 

exames, apresentava-se exposto à ação erosiva das águas de chuva, potencialmente disponível 

para ser, pelo menos em parte, carreado às calhas dos leitos dos cursos d’água.  

Isso dito, os signatários entendem que o evento produziu, como principais danos 

às microbacias hidrográficas afetadas, os que seguem:    

a – Remoção da cobertura florestal nativa  

O derrame de rejeito ocasionou a remoção da cobertura florestal nativa 

remanescente representada pela tipologia Floresta Estacional Semidecidual, típica do bioma 

Mata Atlântica (Figuras 18 a 22). A remoção da vegetação nativa de Mata Atlântica, além de 

eliminar os espécimes vegetais em si, elimina habitat natural da fauna, inviabilizando seu 

refúgio, alimentação e reprodução, assim como faz cessar toda uma gama de serviços 

ambientais fornecidos pela floresta. Dentre outros, destacamos a recarga dos lençóis freáticos, 

a proteção do solo, a reciclagem de nutrientes, o controle da erosão, a manutenção do ciclo 

hidrológico e a regulação climática.  

Parte dos fragmentos florestais nativos eliminados encontrava-se localizada  
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em Área de Preservação Permanente que, além dos serviços ambientais já acima elencados, 

possui grande importância quanto aos seguintes aspectos: na formação de corredores 

ecológicos; no controle do escoamento superficial (águas pluviais), ao promover a filtragem de 

sedimentos; na retenção de fertilizantes e defensivos agrícolas (agrotóxicos) provenientes das 

áreas de produção; no equilíbrio mecânico (estabilização) das margens pelo seu sistema 

radicular; no controle natural de pragas e doenças pela biodiversidade; na manutenção do 

equilíbrio térmico das águas; e na oferta de alimentos para a ictiofauna.  

Dada a força da enxurrada, especialmente nas áreas posicionadas logo após a  

barragem rompida, é possível que a camada superficial do solo tenha sido arrastada também, e 

com ela o banco genético (sementes e propágulos) existente nas terras anteriormente 

florestadas.  

Por fim, registre-se que exames de campo permitiram confirmar que, além de 

remover a vegetação florestal, a onda de rejeitos avançou por baixo do maciço remanescente, 

removendo o sub-bosque (Figuras 20 a 22) e se depositando sobre o solo, impedindo ou 

dificultando a regeneração natural, em muitos trechos inseridos em APP.  

 
Figura 18 - Vista geral do extravasamento do rejeito sobre as margens da rede de drenagens 

naturais. 
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Figura 19 - Vista dos efeitos da onda de rejeitos sobre a vegetação florestal nativa, com o 

arranquio da floresta. 

 
Figura 20 - Detalhe da penetração dos rejeitos nas porções mais baixas das drenagens naturais, 

soterrando o sub-bosque e impedindo ou dificultando sua regeneração natural. 
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Figura 21 – Exemplo de local em que os materiais carreados pelo rejeito causaram danos no 

sub-bosque de floresta de Mata Atlântica.  

 
Figura 22 - Exemplo de local em que os rejeitos ou os materiais carreados pela onda de rejeitos 

causaram danos no sub-bosque das florestas da Mata Atlântica. 
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b - Destruição de áreas de cultivo e de pastagens  

Além da vegetação florestal natural, o evento ocasionou a destruição de áreas 

produtivas, referentes às áreas de cultivo (Figuras 23 e 24) e pastagens (Figura 25), tanto em 

APP quanto além dela. Por se tratarem de pequenas propriedades rurais, a destruição de áreas 

de produção, em qualquer percentual, representa sério impacto na sua capacidade de produção, 

pois, dependendo da extensão impactada, a atividade econômica na propriedade pode ser 

inviabilizada. 

 
Figura 23 - Exemplo de local em que os rejeitos ou os materiais carreados pela onda de rejeito causaram 

a destruição de áreas produtivas, mais especificamente área de cultivo. 
 

 
Figura 24 - Exemplo de local em que os rejeitos ou os materiais carreados pela onda de rejeito causaram 

a destruição de áreas produtivas, mais especificamente área de cultivo. 
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Figura 25 - Exemplo de local em que os rejeitos ou os materiais carreados pela onda de rejeito causaram 

a destruição de áreas produtivas, mais especificamente área de pastagem. 
  

c – Soterramento das áreas de matas ciliares, áreas cultivadas e áreas de 

pastagem  

Após cessada a enxurrada de rejeitos, restou depositado sobre a área afetada,  

significativo volume de rejeito (Figura 26), soterrando tanto as áreas anteriormente ocupadas 

pela floresta, quanto aquelas ocupadas por pastagens e culturas. Até a presente data, os peritos 

não tiveram acesso a estudos conclusivos a respeito da toxicidade do rejeito ou de seus possíveis 

efeitos sobre a vegetação. Entretanto, o soterramento da vegetação e do solo, por si só, já 

dificulta a regeneração natural da vegetação nativa, a se considerar os materiais comumente 

restantes dos processos de beneficiamento do minério de ferro. Em geral, o beneficiamento do 

minério de ferro gera como resíduo materiais inertes ou com pouca matéria orgânica e de baixa 

fertilidade, haja vista que são oriundos de camadas do subsolo pouco intemperizadas. 

Caso não sejam desenvolvidos programas eficazes de recuperação de áreas 

degradadas, haverá a perenização da redução do habitat florestal natural pelo impedimento da 

regeneração, e ocorrerão consequências econômicas diretas, pois, ao destruir áreas de produção 

já estabelecidas (pastagem e áreas de cultura), inviabilizará a utilização futura das áreas 

soterradas no processo produtivo das propriedades rurais atingidas.  
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Figura 26 - Exemplo de local em que houve soterramento das áreas de matas ciliares, áreas cultivadas 

e áreas de pastagem. 
 

d – Deposição de material desagregado (rejeito) às margens de córregos e rios  

O material depositado, ao tempo em que recobre o solo com uma manta de 

rejeitos (Figuras 27 a 29), permanece exposto à ação erosiva das águas pluviais e das cheias 

decorrentes da retomada da drenagem, inicialmente pouco eficiente e sem leito definido. Por se 

tratar de material desagregado, oportuniza seu carreamento para dentro das calhas dos corpos 

hídricos a jusante, prolongando, no tempo, os efeitos nocivos dos sólidos em suspensão na 

qualidade da água, inclusive sobre a fauna aquática. Enquanto não forem retirados das margens 

ou estabilizados, os rejeitos permanecerão como fonte permanente de material poluidor, sendo 

carreado para os cursos hídricos. Tal rejeito ainda se constitui um material poluidor quando 

dispersa poeira, na época seca. 

 
Figura 27 - Ilustração das áreas com deposição de rejeitos ao longo da calha do Ribeirão Ferro-Carvão, 

com múltiplos usos em suas margens. 
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Figura 28 – Soterramento de áreas construídas com rejeitos oriundos do rompimento da 

Barragem B1. 

 
Figura 29 - Soterramento de moradia com rejeitos oriundos do rompimento da Barragem B1. 

 

e – Alteração do sistema de drenagem natural da bacia hidrográfica 

As águas superficiais, tanto pluviais quanto fluviais, escoam sobre o terreno e 

formam canais definidos que interligam sub-bacias hidrográficas, levando as águas aos pontos 

mais baixos do terreno, até alcançar os oceanos. 
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O preenchimento do principal canal drenante da microbacia do Ribeirão Ferro-

Carvão com rejeitos da barragem B1 resultou na desestruturação da rede de drenagem natural 

do local. Além dos danos ao ecossistema hídrico soterrado, seja na drenagem principal 

(Ribeirão Ferro-Carvão) como nas de ordem inferior (córregos afluentes), houve o 

represamento de cursos d’água intermitentes, que cumprem importante papel na dinâmica da 

água nos solos (Figuras 30 a 32).  

As drenagens foram soterradas pelos rejeitos ao longo de seu espalhamento na 

bacia. Destes pontos a montante, a drenagem restou parcial ou totalmente interrompida, criando 

acumulações de água artificiais por não haver o escoamento pluvial e fluvial. A saturação de 

água nos solos decorrente deste processo pode causar desequilíbrios e danos futuros ao 

ecossistema, bem como tais acúmulos abruptamente formados podem causar a proliferação de 

insetos e o atolamento de animais (silvestres ou rebanhos comerciais).  

 
Figura 30 – Área inundada por acúmulo de drenagem natural. 

 

 
Figura 31 – Área inundada por acúmulo de drenagem natural (Ampliação da foto anterior, sob 

novo ângulo). 
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         Figura 32 – Área inundada por acúmulo de drenagem natural. 

 

f – Degradação da qualidade visual da paisagem  

Houve ainda a degradação da qualidade visual da paisagem original, definida 

pela área atingida que, antes dominada pelo mosaico de cores e texturas das vegetações naturais 

e das áreas de cultivo e pastagem, foram agora resumidas ao tapete de rejeito depositado, de 

aspecto desolador, arruinado, que contrasta com o entorno útil que escapou ao evento. 

 

 
         Figura 33 – Degradação da qualidade visual da paisagem original. 

 

g- Outros danos ambientais 

Por fim, resta elencar que houve a ocorrência de diversos outros danos 

ambientais, não objetos do presente laudo ambiental. Mas é mister citar a ocorrência da perda 

de vidas humanas (mortes de trabalhadores da empresa, moradores das comunidades afetadas, 

turistas, etc), da poluição dos cursos d’água, da degradação da qualidade dos depósitos minerais 

de areia ao longo do leito dos rios (Figura 34), dos impactos à ictiofauna e dos impactos à fauna 

terrestre. Ainda há de se considerar os impactos socioeconômicos (destruição de estruturas 
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públicas e privadas, interrupção ou paralização temporária do abastecimento de água, 

interrupção da pesca por tempo indeterminado, interrupção ou diminuição do turismo, 

desalojamento de populações, entre outros) de referido desastre (Figuras 35 e 36).  

 
Figura 34 – Degradação da qualidade dos depósitos minerais de areia ao longo do leito do rio 

Paraopeba. 

 

 
Figura 35 – Exemplo de soterramento de moradia causando o desalojamento de populações. 

 

 
  Figura 36 – Exemplo de destruição de moradia causando o desalojamento de populações. 
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V.2.6 – Interpretação de imagens - resultados  

O trabalho de interpretação de imagens possibilitou a quantificação da área 

efetivamente degradada pela onda de rejeitos que assolou as áreas marginais aos cursos d’água 

impactados na Tabela 3. Toda a área de vegetação degradada, como já exposto na seção IV. 

Área de Estudo, encontra-se localizada no interior do município de Brumadinho. 

Tabela 3: Classes de vegetação degradadas pela onda de rejeito e os valores destas no interior 

de APP. 

Classes 
 Área atingida por classe de vegetação  

Total (ha) % do total 
APP desconsiderada no 

entorno das lagoas (ha) 

APP 100m no entorno das 

lagoas (ha) 

Mata Atlântica 136,6 50,0% 55,7 72,3% 75,5 73,9% 

Área Antropizada 84,3 30,9% 7,5 9,8% 9,3 9,1% 

Cultura 19,4 7,1% 2,0 2,6% 2,7 2,6% 

Vegetação Natural 16,0 5,9% 8,1 10,5% 8,8 8,6% 

Pastagem 14,7 5,4% 2,7 3,5% 4,8 4,7% 

Bosque 2,0 0,7% 1,0 1,3% 1,0 1,0% 

Total 272,9 100% 77,0 100% 102,2 100,0% 

 

Analisando as áreas mensuradas, temos que a somatória de todas as classes de 

vegetação degradadas, já descontada a área referente às calhas dos córregos, rios atingidos e 

lagoas artificiais, resultou numa área total de 272,9 ha de terras devastadas.  

Conforme descrito na seção V.2.4 do presente Laudo de Perícia Criminal, os 

peritos eximiram-se de definir a área de APP no entorno das massas d’água artificiais, por 

medida de prudência, tendo em vista as possíveis interpretações da aplicabilidade das 

legislações existentes. Assim, optou-se em determinar a APP na região de estudo considerando 

as distâncias planas de 100 m no entorno das massas d’água artificiais, bem como o cenário de 

inexistência de APP declarada no entorno destes corpos.  Em relação aos cursos d’água, foram 

utilizadas as distâncias planas descritas na Tabela 1 da seção V.2.4 - Hidrografia e Áreas de 

Preservação Permanente (APP). Assim, determinou-se o valor de 77,0 ha (28,2% da área total 

de vegetação degradada) considerando a inexistência de APP no entorno das lagoas artificiais 

e 102,2 ha (37,4% da área total de vegetação degradada) no cenário de existência de 100m de 

APP no entorno dos reservatórios artificiais. 

Das classes de vegetação, a Mata Atlântica foi aquela que ocupava a maior 

extensão nas terras atingidas, somando 136,6 ha, ou seja, 50,0% do total de vegetação 

degradada. Trata-se esta vegetação de importantes fragmentos com função ecológica de suporte 

à vida silvestre, proteção aos corpos d’água e conservação de solos. Todavia, dada a 

deterioração do bioma, todos os fragmentos florestais formam um mosaico e, por menores que 

sejam, revestem-se de importância adicional na preservação da biodiversidade e recuperação 
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da Mata Atlântica. Do total de vegetação de Mata Atlântica degradada, 55,7 ha (considerando 

a inexistência de APP no entorno dos reservatórios d’água) ou 75,5 ha (com APP de 100 m no 

entorno dos reservatórios), dependendo da interpretação a ser adotada, encontravam-se em 

APP. 

Em segundo lugar em relação à área degradada aparece a Área Antropizada, que 

engloba cerca de 84,3 ha (30,9% do total degradado) e corresponde principalmente aos núcleos 

urbanos, lotes, jardins, entre outros, cuja vegetação não foi classificada para efeito de vegetação 

afetada. Insere-se ainda nessa porção as estradas, cascalheiras e pátios de estoque de minérios 

que não possuíam vegetação propriamente dita. Deste total, 7,5 ha (considerando a inexistência 

de APP no entorno dos reservatórios d’água) ou 9,3 ha (com APP de 100m no entorno dos 

reservatórios) de área degradada encontravam-se em APP, dependendo da interpretação a ser 

adotada. 

Outra classe de vegetação afetada foi a de Cultura, que representa glebas 

destinadas ao cultivo de cana-de-açúcar, grãos, capineiras, hortaliças, etc, e constituíam áreas 

de importância econômica, pois que incorporadas ao processo produtivo das propriedades 

rurais. Esta classe foi atingida em 19,4 ha, que corresponde a 7,1% da área total impactada. 

Deste total, 2,0 ha (considerando a inexistência de APP no entorno dos reservatórios d’água) 

ou 2,7 ha (com APP de 100 m no entorno dos reservatórios) de área degradada encontravam-se 

em APP, dependendo da interpretação a ser adotada. 

A classe Vegetação Natural, representada pela massa vegetal de porte 

predominantemente herbáceo-arbustivo, desprovida de estrato arbóreo, por sua vez, contribui 

com 16,0 ha das terras afetadas, correspondente a 5,9% do total. Do total da Vegetação Natural 

atingida pelo rejeito, 8,1 ha (considerando a inexistência de APP no entorno dos reservatórios 

d’água) ou 8,8 ha (com APP de 100 m no entorno dos reservatórios) encontravam-se em APP. 

Na região de estudo, identificou-se que cerca de 14,7 ha (5,4% do total de terras 

degradadas) correspondiam à classe Pastagem. Este valor reflete a diversidade da atividade 

econômica na área rural da região, que também comporta a pecuária extensiva, além da 

atividade hortifrutigranjeira já descrita. Deste total, 2,7 ha (considerando a inexistência de APP 

no entorno dos reservatórios d’água) ou 4,8 ha (com APP de 100 m no entorno dos 

reservatórios) de área degradada encontravam-se em APP, dependendo da interpretação a ser 

adotada. 

Em alguns pontos ao longo das margens dos cursos d’água, foram identificados 

pequenos aglomerados arbóreos, insuficientes para constituírem fragmento de Mata Atlântica, 

de vez que com reduzida capacidade de suporte à vida silvestre, às vezes vinculados ao entorno 
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de sedes de propriedades rurais, eventualmente pomares, ou ainda, representado por bambuzais 

ou linha de árvores às margens dos cursos d’água. A esta classe de vegetação denominou-se 

Bosque, que somou 2,0 ha de terras afetadas, correspondente a 0,7% do total atingido pelos 

rejeitos. Das terras ocupadas por Bosque, 1,0 ha encontrava-se posicionado em APP.  

 

VI – Conclusão  

Diante do exposto nas seções anteriores, resta comprovado que o rompimento da 

Barragem B1, com o consequente derrame de rejeitos de mineração ao longo das calhas dos 

cursos d’água a jusante do barramento, ocasionou a devastação de diversas classes de 

vegetação, natural ou plantada, posicionadas nas faixas de terras marginais a eles, além de 

diversos outros danos a serem tratados em laudos específicos.  

O trabalho de interpretação de imagens possibilitou a quantificação da área 

efetivamente degradada pela onda de rejeitos que assolou as áreas marginais aos cursos d’água 

impactados. Toda a área de vegetação degradada, como já exposto na “seção IV. Área de 

Estudo”, encontra-se localizada no interior do município de Brumadinho. A Tabela 3, 

reproduzida a seguir, apresenta a consolidação das classes de vegetação atingidas.  

Tabela 3 – Classes de vegetação degradadas pela onda de rejeito e os valores destas no interior 

de APP. 

Classes 
 Área atingida por classe de vegetação  

Total (ha) % do total 
APP desconsiderada no 

entorno das lagoas (ha) 

APP 100m no entorno das 

lagoas (ha) 

Mata Atlântica 136,6 50,0% 55,7 72,3% 75,5 73,9% 

Área Antropizada 84,3 30,9% 7,5 9,8% 9,3 9,1% 

Cultura 19,4 7,1% 2,0 2,6% 2,7 2,6% 

Vegetação Natural 16,0 5,9% 8,1 10,5% 8,8 8,6% 

Pastagem 14,7 5,4% 2,7 3,5% 4,8 4,7% 

Bosque 2,0 0,7% 1,0 1,3% 1,0 1,0% 

Total 272,9 100% 77,0 100% 102,2 100,0% 

 

A degradação atingiu diretamente 272,9 ha de área total de vegetação, assim 

distribuídos: 136,6 ha de Mata Atlântica, 16,0 ha de vegetação natural, 19,4 ha de terras de 

cultura, 14,7 ha de pastagens, 2,0 ha de terras referentes a bosques e 84,3 ha de áreas 

antropizadas. Deste total de vegetação degradada, 77,0 ha ou 102,2 ha de área, dependendo da 

interpretação da legislação a ser adotada, encontrava-se no interior de Área de Preservação 

Permanente. Para maiores detalhes sobre a classificação de APP, vide seção V.2.4 - Hidrografia 

e Áreas de Preservação Permanente (APP). 

Além da eliminação da vegetação em si, representada por florestas naturais de  
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Mata Atlântica, terras de cultura e pastagens, bosques e vegetação natural de porte herbáceo 

arbustivo, as terras atingidas foram soterradas pela deposição de material desarticulado, sujeitos 

aos processos erosivos, além de evidente deterioração da qualidade visual da paisagem. Áreas 

de sub-bosque de Mata Atlântica também foram soterradas por rejeitos, sem que se pudesse 

quantificar esse dano ambiental com a metodologia de exames adotada, conforme melhor 

detalhado na subseção V.2.5 – Constatações.  

 

Os Peritos consideram esclarecido o assunto e, com o Laudo, devolvem o 

material encaminhado a exame (HD externo descrito na seção V.1.1) em envelope de segurança 

lacrado sob o número 02000844472 e, também, encaminham o DVD-R anexo, gerado pelos 

signatários, contendo os arquivos descritos na Tabela 1. 

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

que, elaborado em 36 (trinta e seis) páginas, lido e achado conforme, assinam acordes.  

  

  

  

CARLOS ALBERTO TRINDADE MAURO MENDONÇA MAGLIANO 
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