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RESUMO: Este estudo teve como princípio avaliar as alterações ambientais e na saúde 

humana e animal, percebidas pela comunidade do Distrito de Casa Branca, Brumadinho 

após o rompimento na barragem B1 do córrego de feijão da mineradora Vale S.A, e foi 

realizado através da aplicação de questionário online devido ao isolamento social imposto 

pela pandemia da COVID-19. Devido ao grande impacto ambiental gerado pelo 

escoamento de toneladas de rejeito no rio Paraopeba que abastecesse a região, é preciso 

avaliar a possibilidade do surgimento de doenças infecciosas, parasitárias e de doenças 

crônicas que afetam a saúde humana e animal.  

Palavras-chave: Brumadinho, mineração, tragédia, meio ambiente. 

 

Introdução 

   

O rompimento da barragem B1 da mineradora VALE S.A., localizada no Córrego 

do Feijão resultou em um crime ambiental e humanitário de grandes proporções, com 

mais de 259 mortos e cerca de 11 desaparecidos até o momento, caracterizando uma 

calamidade pública (BHAZ, 2020). Esta barragem era classificada como de "baixo risco", 

mas com "alto potencial de danos" (PASSARINHO, 2019), e estava localizada a 65 km 

de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O rio Paraopeba era a principal fonte de água da 

região de Brumadinho para as comunidades e animais. Com sua contaminação e “morte”, 
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é necessário instituir um conjunto de ações que proporcionem o conhecimento e a 

detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que 

interferem na saúde ambiental, para identificar as medidas de prevenção e controle 

daqueles que levam riscos às pessoas e à fauna local, podendo estar relacionados doenças 

ou a outros agravos à saúde. 

Este trabalho teve por objetivo identificar e avaliar os impactos ocorridos na saúde 

ambiental e animal no município de Casa Branca, distrito de Brumadinho, após tragédia 

ocasionada pela queda da barragem e morte do Rio Paraopeba. O estudo faz parte das 

metas do Projeto de Extensão “Diagnóstico situacional, educação para saúde, vigilância, 

controle vetorial e zoonoses” aprovado pela PROEX 2020/26770, com vigência até 

15/12/2020, coordenado pela Profa. Alessandra Pereira Simonini Gomes.  

 

Descrição do Caso 

 

Casa Branca é um distrito de Brumadinho, localizado a aproximadamente 25 km 

quilômetros de Brumadinho e 40 Km de Belo Horizonte. Próxima ao Parque Estadual da 

Serra do Rola Moça (SCALCO, 2006), é um local de grande beleza natural, suas 

nascentes estão na Serra da Calçada e no Parque Estadual, e várias espécies de animais 

silvestres já foram registradas no local, dentre anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Uma 

fauna vasta e rica que faz parte de um importante patrimônio natural. 

O rio Paraopeba possui a maioria de suas nascentes a poucos metros da BR-040, 

rodovia que liga Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, e percorre 546 quilômetros até chegar 

à represa de Três Marias, em Felixlândia, na Região Central, onde ele deságua no Rio São 

Francisco. Sua bacia cobre 12 mil km² e abrange 35 municípios. O rio foi contaminado 

pela onda de rejeitos da Vale e está morto segundo análise da Fundação SOS Mata 

Atlântica, com perda irreversível de sua biodiversidade e sem possibilidade de 

recuperação para abastecimento público (ARAGAKI, 2019). 

As perdas se estendem além das vidas diretamente perdidas. Os prejuízos 

decorrem também da perda de benefícios diretos e indiretos gerados por todo o 

ecossistema, que envolve rios, solos e matas, produção agrícola, criação de animais de 

produção, além do risco de contaminação de pessoas e animais de estimação pela água e 

solo, com os resíduos da mineração (FREITAS, 2019). O desastre na área industrial pode 

ainda ser considerado o segundo maior do século, sendo o maior acidente de trabalho do 



 

Brasil (SOUZA; FELLET, 2019) e está no topo dos maiores desastres com rompimento 

de barragem no mundo segundo a ONU (PASSARINHO, 2019).  

Mais de 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos foram espalhados por mais de 

46 km (WETERMAN; GALVÃO, 2019), destruíram centenas de moradias e ceifaram 

vidas humanas e de animais silvestres e de criação, além de contaminar o solo e a água, 

devastando matas e vegetação. Um grande impacto ambiental e social que fez adoecer 

toda uma população (ARAGÃO, 2019). Os rejeitos da mineração de ferro contêm minério 

fino e metais pesados, potenciais contaminantes, de curto a longo prazo. Ao escoarem 

para partes baixas do relevo, contaminou os recursos hídricos locais, até atingir o rio 

Paraopeba, afetando diretamente a ictiofauna e outros animais aquáticos (PEREIRA, 

2019), além do abastecimento hídrico de áreas rurais e urbanas da região.  

A pesquisa "Desastre da Vale S.A. em Brumadinho: impactos sobre a saúde e 

desafios para a gestão de riscos" (FIOCRUZ, 2019) alerta para a possibilidade de surtos 

de doenças infecciosas, mudanças no bioma e agravamento de problemas crônicos de 

saúde. Após mais de um ano da tragédia, pouco se sabe sobre a saúde ambiental e dos 

animais da região do entorno da Mina Córrego do Feijão, local onde ocorreu o desastre. 

Este estudo teve por objetivo buscar informações básicas, através da distribuição 

de questionário online, acerca da percepção de moradores de Casa Branca sobre os 

principais impactos ambientais e na saúde animal na localidade após ruptura da barragem 

B1 da mina do córrego do feijão da mineradora VALE S.A., considerando a importância 

do surgimento de zoonoses.  

O questionário da pesquisa deste artigo foi elaborado de acordo com as diretrizes 

do Projeto de Expansão “Diagnóstico situacional, educação para saúde, vigilância, 

controle vetorial e zoonoses (Parceiros da Serra)” aprovado pela PROEX 2020/26770, 

com vigência até 15/12/2020, coordenado pela Profa. Alessandra Pereira Simonini 

Gomes e está registrado na Plataforma Brasil. Devido ao isolamento imposto pela 

pandemia da COVID-19, a forma de distribuição do questionário foi alterada de 

presencial para online, sendo então transcrito no Google Forms. Este novo modelo 

contém 19 perguntas e foi distribuído para moradores de vários bairros e condomínios de 

Casa Branca, através de link enviado pelo aplicativo WhatsApp, Messenger do Facebook 

e através de link publicado na página do projeto no Instagram (@parceirosdaserra). 

 

Resultados e Discussões 



 

 

Foram contabilizados 177 questionários entre os meses de julho a setembro de 2020. 

Os telefones de contato dos entrevistados foram adquiridos através de parceria com a 

Associação de Moradores da Jangada de Casa Branca e do grupo de Casa Branca existente 

na página da rede social Facebook e WhatsApp. De acordo com os dados adquiridos do 

questionário online, 170 (cento e setenta) pessoas confirmaram morar na localidade de 

Casa Branca. A maioria dos respondentes são moradores de condomínios (31,1%) e os 

demais residem nos bairros Recanto da Aldeia (22%), Jardim Casa Branca (14,7%), 

Recanto do Vale (9%) ou outro lugar não pesquisado (10,2%). 

Com relação à idade das pessoas que responderam o questionário, a maioria (41,8%) 

possui acima de 52 anos, 24,9% estão na faixa de 41 a 51 anos, 16,9% entre 30 a 40 anos 

e 14,7% na faixa etária entre 19 a 29 anos. Quanto ao gênero, 68,4% eram mulheres e 

30,5% homens. Dentre esses moradores, quanto ao grau de escolaridade, 52% possuem 

ensino superior completo, 19,2% ensino médio completo, 9% ensino superior incompleto 

e 7,9% ensino fundamental. Com relação ao número de pessoas residentes na casa, 41,2% 

responderam dois moradores, 23,2% responderam três residentes, 16,9% quatro ou mais 

moradores, 8,5% responderam apenas um. Pelos dados obtidos podemos perceber que os 

interessados em responder o questionário foram pessoas mais velhas, mulheres, com um 

nível de formação de ensino superior e de famílias pequenas, se tratando de pessoas com 

capacidade crítica e com conhecimento para responder as perguntas. 

Na primeira pergunta, que se relaciona a origem da água utilizada pelos moradores, 

28,2% responderam que a água é da Copasa, 26% de Fonte ou Bica, 20,3% de rio ou 

riacho, 11,9% de Brumadinho/Prefeitura, 10,7% não soube informar, 10,2% caminhão-

pipa, 9% poço artesiano e 1,7% cisterna. Diante da ruptura da barragem B1 de minério 

da Vale, localizada no ribeirão Ferro-Carvão (Córrego do Feijão) que é um afluente do 

Rio Paraopeba responsável pelo abastecimento de água de grande parte da região 

metropolitana de Belo Horizonte, é importante ressaltar que o risco de contaminação se 

perpetuou para vários locais tornando as águas impróprias para o consumo 

(POLIGNANO; LEMOS, 2020).  

Os rejeitos que chegaram no Rio Paraopeba comprometeram o abastecimento de água 

de comunidades indígenas, quilombolas e de cidades como Brumadinho, Pará de Minas 

e Belo Horizonte. Essa água é motivo de preocupação pelas autoridades que fazem a 

vigilância e apresentam mudança em sua turbidez e aumento nos níveis de metais pesados 



 

(DE FARIA, 2019). A contaminação dos rios acarretou morte de peixes e animais e 

prejuízos a saúde pública aumentando a morbidade e mortalidade, os impactos serão 

sentidos e agravados com o decorrer do tempo surtindo efeitos diversos na saúde física e 

mental das pessoas (SILVA et al, 2020).  

A exposição por metais tóxicos é um risco a saúde infantil e podem se disseminar por 

via oral, inalatória ou dérmica. As crianças expostas a esses contaminantes podem 

apresentar sintomas neurológicos, neurocomportamentais, diminuição do 

desenvolvimento cerebral, problemas respiratórios graves e imunossupressão 

(PEIXOTO; ASMUS, 2020). O chumbo e mercúrio foram encontrados em grande 

quantidade, 21 vezes maior do que os limites aceitados pelas normas ambientais (Estado 

de Minas Gerais, 2019), e portanto o uso de água sem tratamento foi proibido para 

qualquer finalidade, somente sendo recomendada utilização de água tratada. 

Os registros de doenças infecciosas aumentaram de acordo com o Sistema Único de 

Saúde (SUS, 2019), sendo que em 40% das amostras coletadas do Rio Paraopeba foram 

encontradas Escherichia coli, micro-organismo patogênico que torna a água imprópria 

para o consumo. As Doenças Diarreicas Agudas (DDA), tiveram um aumento de 31,22% 

em 2019 em relação ao ano anterior (BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO, 2020). Diante 

desses fatos, comparados com os dados obtidos com as respostas do questionário, notou-

se que a prevalência do suprimento de água potável pela COPASA foi maior em Casa 

Branca. Entretanto alguns moradores ainda estão consumindo água sem tratamento, como 

de fontes e riachos locais, aumentando o risco de contaminação por metais pesados e 

doenças infecciosas.  

Sobre as alterações ambientais percebidas pelos moradores de Casa Branca depois 

desta tragédia, 71,2% relataram observar aumento do fluxo de veículos, 63,3% aumento 

do abandono de animais (cães e gatos), 55,9% aumento do desmatamento, 45,2% 

contaminação das águas (nascentes e rios), 42,9% aumento do descarte inapropriado de 

lixo e 6,8% não notou alterações. 

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA) afirmou que a ruptura da barragem destruiu 133,27 hectares de vegetação 

nativa da Mata Atlântica e 70,65 hectares de Áreas de Proteção Permanente (APP) 

(POLIGNANO; LEMOS, 2020). O desmatamento atingiu a Mata Atlântica, um bioma 

ameaçado de extinção com rica biodiversidade com cerca de 20.000 espécies de vegetais 

e uma fauna composta por diversas espécies de animais incluindo mamíferos, anfíbios, 

aves, insetos, peixes e repteis, uma tragédia ambiental de grandes proporções. 



 

Muitos animais de estimação que se encontravam próximo ao local da tragédia não 

conseguiram ser resgatados da lama. Outros ficaram desamparados e perderam seus 

tutores sendo recolhidos para adoção responsável. Para ajudar os animais na tragédia 

foram convocados profissionais da área da Medicina Veterinária, que prontamente se 

colocaram a frente da situação, para socorrer os animais que estavam em situação de 

emergência, levando medicamentos, material de contenção e outros equipamentos para 

atendimento emergencial. Um hospital de campanha e pesquisas foi construído, contando 

com uma parceria importante da Wold Protection Animal, uma ONG internacional de 

proteção animal (UFMG, 2019). 

A empresa Vale S.A. abrigou muitos destes animais na Fazenda Abrigo de Fauna e 

realizou campanhas e feiras para adoção responsável dos animais resgatados. Uma delas 

aconteceu em Belo Horizonte no “Dia Mundial do Animal’’ na PUC Minas (VALE, 

2019). Entretanto, vale ressaltar que muitos animais atingidos no desastre ficaram longo 

tempo esperando resgate e poucos sobreviveram e conseguiram ser resgatados. Segundo 

SOUZA (2019) é necessária uma equipe técnica especializada em Medicina Veterinária 

de desastres de prontidão para atuar de forma rápida e objetiva, porém o Brasil ainda 

conta com poucos profissionais capacitados nesse tipo de situação, pois o veterinário se 

torna indispensável nessa situação onde promove o tratamento ou opta pela eutanásia em 

casos mais graves. 

Os moradores de Casa Branca responderam no questionário sobre o interesse no meio 

ambiente. Dos respondentes, 74% disseram ser bastante interessados e 22,6% 

razoavelmente interessados. Na pergunta que se refere ao que fazem para minimizar os 

danos ambientais, 85,9% responderam que não fazem queimadas, 85,3% não descartam 

entulho em áreas de mata, 85,3% economizam água, 78% economizam energia elétrica, 

75,1% não cortam árvores, 61% plantam árvores e 0,6% não fazem nada. Sobre a coleta 

e tratamento de esgoto, 83,1% disseram que seu bairro/condomínio não possui, 9,6% não 

soube informar, 7,3% responderam que possui. Sobre a coleta de lixo 87% responderam 

ter coleta de lixo pela Prefeitura, sendo que 13% responderam que não tem coleta de lixo. 

Sobre zoonoses e doenças, os entrevistados foram questionados se receberam visitas 

do centro de controle de zoonoses e endemias de Brumadinho após o desastre no período 

de 14/08/20 à 12/09/20. Destes 80,2% responderam que não e 14,7% responderam que 

receberam e 5,1% não souberam informar. As doenças que tiveram maior incidência 

depois da tragédia segundo as informações dos respondentes foram a Dengue (24,3%), 



 

verminoses (7,3%), Leishmaniose (1,7%), Zika (1,1%), COVID-19 (1,1%). 5,1% não 

souberam informar.  

As modificações ambientais favoreceram a multiplicação de vetores de doenças como 

o Aedes aegypti. A destruição das florestas pela lama também contribuiu para a 

multiplicação do mosquito próximo a população humana e para os crescentes casos dessa 

doença. A dengue, de acordo com os dados comparativos do Ministério da Saúde, 2020 

aumentou de forma significativa, sendo registrados em 2018 apenas 25 casos no 

município de Brumadinho e depois do rompimento da barragem, em 2019, os prováveis 

casos foram de 1032 (RODRIGUES et al, 2020). 

Em relação a presença de animais nas residências dos moradores de Casa Branca, 

72,7% responderam que possuem cães, 36,9% gatos, 21% galinhas, 2,8% cavalos, 2,3% 

porcos, 1,1% boi/vaca. Quando perguntados o que faziam quando os animais de 

companhia ficavam doentes, 70,1% responderam que levam ao veterinário, 17,5% que 

não tem cães e gatos e 9% que trata de acordo com os próprios conhecimentos. Na questão 

relacionada ao aparecimento de doenças nos animais, 49,7% responderam que eles não 

adoeceram após o rompimento, 14,7% relataram infestação por pulga, piolho ou berne, 

7,3% citaram a “doença do carrapato”, 5,1% leishmaniose (Calazar), 5,1% sarna, 4,5% 

verminose e 1,1% raiva.  

Apesar de quase metade das pessoas da pesquisa responderem que os animais 

delas não adoeceram, através das respostas obtidas conclui-se que houve um aumento na 

infestação de ectoparasitos (insetos e ácaros) e nas doenças transmitidas por eles. Um 

levantamento realizado mostra que depois da tragédia foram resgatados animais com alto 

poli parasitismo por ectoparasitas, fato devido a esses animais estarem fugindo da lama 

para as matas e procurando alimento nestes locais (UFMG,2019), ficando mais expostos 

aos riscos de picadas de vetores e mais propensos a desenvolverem doenças relacionadas 

conforme observado nos dados do questionário. 

Quando se perguntou aos moradores o que eles fazem quando seus animais de 

companhia adoecem, a maioria (70,1%) respondeu que leva ao Médico Veterinário. Uma 

parcela pequena de 29,9% respondeu que trata seus cães e gatos com os próprios 

conhecimentos. 

Ao que se refere à vacinação contra raiva, 50,3% vacinam em clínicas particulares, 

18,6% em campanhas de vacinação, 18,1% não tem cão ou gato e 9,6% vacinam em casas 

de ração/casa agropecuária. A raiva é uma doença de grande preocupação nessa situação 

por se tratar de uma zoonose letal. A lama destruiu o habitat natural dos morcegos, 



 

somado a isso, a movimentação feita no local da tragédia acabou agitando os morcegos 

que potencialmente podem transmitir a doença para outros animais. Sabendo disso, a 

Escola de Veterinária da UFMG entrou com uma medida de controle e vacinação anti- 

rábica em animais de pequeno porte (cães e gatos) e animais de produção (bovinos e 

equinos) (UFMG, 2019).  

O Brasil deve estar preparado para situações de emergência protegendo a saúde 

dos animais e minimizando os riscos de enfermidades que podem impactar a saúde 

pública. Em uma situação ideal, a presença de um comitê nacional de emergências e 

catástrofes, que incluam serviços veterinários com funções no controle de doenças 

transmissíveis e zoonoses, é importante para que fortaleça grupos de veterinários para 

atuar em casos de emergências, sendo seu papel situações de desastre insubstituível (DE 

SOUZA,2017). Um ciclo de gestão de emergência deve ser promovido para preparar a 

população e diminuir os danos do desastre. Esse ciclo foi adotado depois do incidente da 

mineradora Samarco em Mariana-MG e é compreendido por três fases (pré-desastre, 

desastre e pós-desastre) que visa preparar a população para prevenir e agir em um possível 

incidente, preocupando com a magnitude de todo o acontecimento, e promovendo 

medidas como a infraestrutura para atender os feridos, suprimento de água e alimentos. 

No pós-desastre se destaca a parte de recuperação, reabilitação e devolução/adoção de 

animais (DE SOUZA, 2019). 

Os resultados do questionário aplicado deram origem a material educativo 

publicado na página do Instagram do Projeto envolvido (@amigosdaserra). 

 

Conclusão 

 

Um estudo sobre as mudanças ambientais e na saúde animal e humana são importantes 

após um desastre como este que ocorreu em Brumadinho, Minas Gerais. A contaminação 

dos recursos naturais da região como a água, a flora, a fauna e a sua biodiversidade imensa 

que foi transformada, agravando os problemas de saúde e prejudicando a vida da 

comunidade local. Como se esperava, a vida dos animais da região também foi afetada, 

pois os vetores de doenças e condições de risco foram potencialmente aumentados e 

agravados. 

A perspectiva inicial era abordar maior porcentagem de pessoas que moram nos 

bairros que nasceram e cresceram na localidade, que de certa forma foram mais 

prejudicados depois do rompimento da barragem no aspecto de perdas de familiares e 



 

amigos que trabalhavam na mina do Córrego do Feijão. Através dos dados obtidos do 

questionário ficou evidenciado que muitos moradores do distrito de Casa Branca notaram 

alterações no cotidiano ocasionados pelo aumento do fluxo de veículos, desmatamento, 

abandono de animais e descarte indevido de lixo. Importante mencionar que a maioria 

das pessoas que responderam a pesquisa se importam com o meio ambiente e ajudam na 

preservação ambiental através de medidas individuais. 

Considerando todo o cenário de destruição e mudança do ecossistema, as inter-

relações do ambiente com os seres vivos foram modificadas após o rompimento da 

barragem B1 do Córrego do Feijão em Brumadinho, alterando a vida dos moradores e 

dos animais da região.  As alterações ambientais impactaram diretamente no aumento do 

surto de doenças em Casa Branca, aparentemente devido ao aumento na multiplicação de 

vetores por acúmulo de lixo, poluição dos rios, destruição das matas e perda de habitat 

natural para animais silvestres.  

Os autores declararam não existir conflito de interesse. 
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