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Gestão de Riscos e de Crise no 
Caso Brumadinho-MG: 

uma outra perspectiva
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14h21min –
Chegada da 1ª 
viatura bombeiro 
ao local

12h28min –
Momento do 
rompimento da 
barragem

13h10min –
Chegada da 
aeronave ao local 
do sinistro

12h37min –
Primeiro 

acionamento do 
193

12h39min –
Empenho das 

viaturas e Arcanjo 
04



DECRETO NE Nº 23, DE 25 DE JANEIRO DE 2019.

Institui, temporariamente, o Gabinete de Crise do Estado de Minas Gerais em razão do rompimento da

Barragem da Mina Córrego do Feijão da Vale S.A., no Município de Brumadinho, em 25 de janeiro de

2019.





Operação Coordenada

Busca e 
Salvamento

Perícia e 
Remoção

Segurança e 
Ordem

Atendimento à 
População



 55 agências
envolvidas.

 Reuniões diárias
entre as 4
corporações,
coordenada pelo
GMG.









Operação Coordenada Brumadinho – 2019



Estratégia – 1ª fase (Reativa)

Busca com aeronaves

Desobstrução de vias para 
resgate de vítimas ilhadas

Instalação de Posto de 
Comando da Operação 
(Faculdade ASA)

Lançamento de equipes de 
busca em pontos predefinidos

Estruturação de Posto 
Avançado (Igreja Matriz)

Resgate e Recuperação de 
vítimas com recursos aéreos e 
terrestres

Resgate de animais com 
recursos aéreos e terrestres

Title Goes Here
There are many variations of Loren Epsom 
available, but the majority have suffered  There 
are



Estratégia – 2ª fase (Planejamento Operacional)

Plotagem de coordenadas geográficas em mapa de busca das vítimas 
encontradas com impedimento de remoção imediata

Recuperação de vítimas carregadas pelo rejeito e lançada no rio 
Paraopeba

Utilização de Bombeiros Militares de outros Estados e Voluntários



Estratégia – 3ª fase (Rotina Operacional)

Demarcação de áreas de busca 
por quadriculas (125x125)

Utilização de Bombeiros 
Militares de outros Estados e 
Voluntários

Emprego de equipes mistas
(equipamento x binômio) para
realização de buscas

Emprego de equipamentos 
pesados (escavadeira, pá 
carregadeira e caminhão) para 
remoção do rejeito, inclusive 
com emprego de técnica de 
desmanche hidráulico

Title Goes Here
There are many variations of Loren Epsom 
available, but the majority have suffered  There 



ÁREA DE ATUAÇÃO: 10 KM, 4 MILHÕES M² 



31 aeronaves



374 animais resgatados



2300 bombeiros



62 equipes de cães
farejadores.



Utilização de cerca de 130 máquinas de diversos tamanhos.


