
Ações do Sistema 
Agricultura (SEAPA, IMA, 
EMATER-MG e EPAMIG) 
após desastre em 
Brumadinho



Atuação Imediata

 Levantamento preliminar e emergencial das necessidades dos produtores rurais:

o A disponibilidade e o acesso a água potável;

o Existência de vias de acesso bloqueadas;

o Necessidade de medicamentos;

o Demanda por alimentos e água para manutenção e produção dos animais;

o Cercamento de áreas para impedir o acesso dos animais à lama de rejeitos e ao rio 
Paraopeba.

Reunião da Secretária com lideranças 
do Sistema no dia 26/01/19.
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Impactos para o setor agropecuário

Perda da Produção
Risco de contaminação de animais e do solo
Dúvida sobre a segurança/qualidade dos alimentos produzidos
Risco de disseminação de zoonoses como a raiva



Estratégia de atuação

 Elaboração, apresentação e negociação de Planos de Ação:

o Projetos elaborados pelo Sistema Agricultura (SEAPA, IMA, EPAMIG e EMATER-MG), 

em parceria com UFMG e com a participação da Vale.

o Elaborados termos de referência para contratações e aquisições requisitadas à Vale.

 Criação de Grupo Gestor das Ações do Sistema Agricultura, com reuniões diárias por 

teleconferência.

 Definição de valor de hora técnica. Resolução em elaboração.
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Levantamento e monitoramento do risco de 
contaminação da água e de peixes 

produzidos no reservatório de Três Marias



Plano de Ação:

Objetivo

o Avaliar o perfil toxicológico (metais pesados) da água e dos peixes produzidos em 

unidades de cultivo no reservatório de Três Marias;

o Monitorar a qualidade da água para atividades de piscicultura no reservatório de 

Três Marias;

o Gerar informações seguras para os piscicultores e para toda a sociedade.

Contratação de laboratório e aquisição de kits de coleta e EPI’s

Coletas de amostras (mensal por 4 meses) e aplicação de questionários

Realização de análise para metais pesados

Emissão de relatórios

Vale

Sist. Agricultura

IMA
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Levantamento de Parâmetros Referenciais 
de Solos em Áreas Agrícolas Irrigáveis, às 

margens do rio Paraopeba 



Plano de Ação:

Objetivo

Gerar informações seguras sobre áreas irrigadas, com potencial de contaminação, às 

margens do rio Paraopeba entre a foz do córrego do feijão e a represa de Três Marias.

Levantamento da área com VANT (Veículo Aéreo Não Tripulado)

Indicação de coordenadas para coleta de amostras

Contratação de laboratório e serviço de coleta de amostra

Realização de análises para metais pesados

Emissão de relatórios

EMATER-MG

Vale

Sist. Agricultura
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Plano de prevenção da ocorrência da raiva e 
botulismo dos Herbívoros em Brumadinho 

e municípios adjacentes



Plano de Ação:

Objetivo

Executar a vacinação sistemática contra a raiva e botulismo dos Herbívoros nos 

equídeos e bovídeos presentes nas propriedades próximas ao rio Paraopeba.

Aquisição de Kits e EPI’s

Cadastro de abrigos e captura de morcegos

Exame de raiva em morcegos capturados e extermínio de colônias 

infectadasIMA

Vale

Divulgação da campanha de vacinação na mídia 

Vacinação de aproximadamente 17 mil animais contra raiva e botulismo
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Monitoramento de risco de contaminação 
de bovinos por rejeitos da mineração



Plano de Ação:

Objetivo

Avaliar o perfil toxicológico (metais pesados) de rebanhos bovinos em propriedades 

localizadas ao longo da área impactada  pelo desastre e gerar informações seguras 

para os produtores rurais e para toda a sociedade.

Contratação de laboratório e aquisição de kits de coleta e EPI’s

Coletas de amostras e aplicação de questionários

Realização de análise para metais pesados

Emissão de relatórios

Vale

Sist. Agricultura

IMA
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Protocolo sanitário a ser adotado nas 
propriedades de abrigo de animais



Plano de Ação:

Objetivo

o Minimizar o risco de transmissão de doenças, evitando contaminação de animais 

sadios e a difusão de doenças entre animais e propriedades envolvidos no 

processo de resgate. 

o Viabilizar e garantir a rastreabilidade dos animais resgatados, bem como o retorno 

dos mesmos às origens ou em outras propriedades.

Resgate de animais das áreas de risco

Definição de protocolo sanitário de manejo dos animais

Manutenção dos animais resgatados

Fiscalização do cumprimento do protocolo sanitário
Vale

IMA
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Atendimento a demandas externas



Atendimento a demandas externas

Demanda Ministério Público:

 Levantamento dos residentes no 

Acampamento Pátria Livre (Mário 

Campos/São Joaquim de Bicas). 

Demanda Defensoria Pública:

 Apoio técnico para identificação de 

parâmetros referenciais para cálculo de 

perdas com vistas a reparação dos danos 

causados pelo rompimento da barragem. 15



SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E 

ABASTECIMENTO

Daniel Dias Amorim

Obrigado


