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1 Introdução 

No dia 25 de janeiro de 2019, por volta das 12:30h, ocorreu o rompimento da Barragem B1 
no complexo da Mina Córrego do Feijão, pertencente à Vale, situada em Brumadinho/MG. Esta 
barragem está localizada na bacia do ribeirão Ferro Carvão, que é afluente do rio Paraopeba pela 
margem direita. A partir desta data, o Serviço Geológico do Brasil – SGB/CPRM, em conjunto com a 
Agência Nacional de Águas - ANA, Instituto Mineiro de Gestão das Águas -  IGAM e Companhia de 
Saneamento do Estado de Minas Gerais - COPASA, elaboraram um programa de monitoramento na 
bacia do rio Paraopeba. O plano de trabalho estabeleceu os pontos onde cada instituição atuaria e 
quais parâmetros de qualidade ambiental seriam feitos por cada instituição, com o intuito de 
integrar os dados gerados e garantir maior abrangência do monitoramento do rio Paraopeba além 
de compartilhar informações entre as instituições e para a sociedade.  

Até o momento foram programadas as seguintes ações de responsabilidade do SGB: 

 
o Equipe da Geoquímica 

 
o Campanha de geoquímica ambiental para a caracterização da água e sedimentos de 

fundo em 17 pontos de amostragem ao longo do rio Paraopeba. A matriz água é 
analisada para 27 cátions e 7 ânions e na matriz sedimento são analisados 53 
elementos. 

 
o Equipe da Hidrologia 

 

o Monitoramento in loco no rio Paraopeba, em 5 pontos, dos seguintes parâmetros: 
temperatura, pH, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido (OD) e turbidez para o 
acompanhamento temporal da qualidade da água, com o objetivo de dar subsídios 
a tomadas de decisão dos órgãos competentes; 

o Medição de descarga líquida a fim de promover o monitoramento quantitativo do 
volume de água transportada no rio Paraopeba; 

o Medição de descarga sólida em suspensão para quantificação do volume de 
sedimentos transportados no rio. 
 

A equipe de geoquímica programou duas campanhas espaçadas, percorrendo os 17 pontos 
estabelecidos ao longo do rio Paraopeba, sendo coletadas amostras geoquímicas de sedimento de 
fundo e de água superficial, cujos resultados da primeira campanha são explicitados no presente 
relatório. Em três desses pontos foram aproveitadas as estações de monitoramento montada pela 
equipe de Hidrologia do SGB para a execução de um monitoramento geoquímico, nos moldes do 
que foi feito nos rios Gualaxo do Norte, do Carmo e Doce no evento de rompimento da barragem 
de Santarém em novembro de 2015. Coletas diárias de amostras de água e de dois em dois dias de 
sedimento foram implantadas e seus resultados constarão do relatório da Campanha 2 do 
Levantamento Geoquímico. A primeira campanha de campo foi iniciada no dia 28 de janeiro e 
concluída em 02 de fevereiro e a segunda campanha foi iniciada em 13 de fevereiro e concluída em 
21 de fevereiro de 2019.  

A equipe de hidrologia iniciou a mobilização de campo e escritório desde o dia 26 de janeiro 
com o monitoramento diário em três pontos fixos no rio Paraopeba e dois extras para acompanhar 
o avanço da turbidez ao longo do rio. Diariamente está sendo divulgado um boletim de 
monitoramento com a previsão de chegada da água turva nos pontos de interesse e os parâmetros 



 
 

 
 

de QA medidos in loco. O Link de publicação dos boletins: 
http://www.cprm.gov.br/sace/index_rio_paraopeba.php 

Este relatório apresenta os dados obtidos pelas equipes de geoquímica do Serviço 
Geológico do Brasil na primeira campanha realizada ao longo do rio Paraopeba entre os dias 28 de 
janeiro e 02 de fevereiro de 2019 e os dados do projeto Geoquímica MultiUso, durante os anos de 
2009 a 2011 (no prelo). 

 

2 Trabalhos Anteriores 

O SGB efetuou em seu projeto Geoquímica MultiUso, durante os anos de 2009 a 2011, 
trabalhos de levantamento geoquímico de baixa densidade na bacia do rio São Francisco em Minas 
Gerais, consubstanciados em um Atlas Geoquímico que está em fase final de diagramação. Como 
metodologia, o SGB coleta amostras de água superficial e de sedimento de fundo das drenagens 
com área entre 100 e 200 km², amostras de solo em malha aproximada de 25 x 25 km e uma 
amostra do principal abastecimento público de cada sede municipal. Esse trabalho segue a 
metodologia do Mapa Geoquímico Mundial proposta em 1996 e vem sendo efetuado no Brasil 
desde 2003. As amostras de solo e sedimento são analisadas para 53 elementos químicos por ICP-
MS (espectrometria de massa com plasma acoplado indutivamente) e as de água são analisadas 
para 27 cátions por ICP-OES (espectrometria de emissão atômica com plasma acoplado 
indutivamente)  e 7 ânions analisados por Cromatografia Iônica. 

A Bacia do rio Paraopeba possui uma área de 13.340 km² é alongada na direção Norte-Sul 
com quase 300 km de extensão e média de 40 km de largura, fazendo parte da bacia do rio São 
Francisco. Limita-se a leste com o Quadrilátero Ferrífero e a bacia do rio das Velhas, e a oeste com a 
bacia do rio Pará, finalizando na represa de Três Marias. Dentro da bacia do rio Paraopeba, no 
âmbito do Projeto Geoquímica MultiUso, existem 34 amostras de solo e 103 pontos de drenagem 
onde foram coletados água e sedimento de fundo. 

Por se tratar de bacia em região profundamente impactada, com grandes áreas de 
mineração, plantações, pecuária, além de possuir grande influência de parte da região 
metropolitana de Belo Horizonte esta apresenta diversas áreas com concentrações elevadas para 
determinados elementos. As causas desse enriquecimento podem ser naturais, devido aos 
elevados teores de fundo (background) de elementos em rochas e solos, uma vez que se trata de 
região com importantes jazimentos de ferro e ouro, ou antrópicas, devido à poluição causada pela 
atividade humana. 

O rompimento da Barragem I da Mina Córrego do Feijão provocou uma corrida de rejeito 
catastrófica que preencheu por completo o vale do Ribeirão Ferro-Carvão (nome oficial do Córrego 
do Feijão) e parte dos seus tributários e parou a cerca de 1km após a foz com o rio Paraopeba, 
represando parte de seu curso. O material constituinte do rejeito é muito grosseiro e se 
movimentou muito pouco dentro do Paraopeba. A elevada turbidez das águas superficiais mostra 
um comportamento igualmente pouco móvel, sedimentando o material em suspensão assim que o 
fluxo diminui por falta de chuvas. Apesar destas características, uma grande massa de material 
alóctone passou a fazer parte do depósito aluvionar original do Paraopeba, podendo ter causado 
diferenças nos valores obtidos anteriormente para a bacia.  

Do ponto de vista geoquímico, o rio Paraopeba, como nível de base de erosão da bacia, 
deveria refletir os valores de concentração médios (background) obtidos anteriormente para 
sedimentos e água superficial. Qualquer desvio significativo de concentração desse valor médio, 
seja para mais ou para menos, foi causado em algum momento posterior à amostragem de 
2009/2011, por motivos naturais ou não. Portanto, a amostragem efetuada no leito do rio 

http://www.cprm.gov.br/sace/index_rio_paraopeba.php


 
 

 
 

Paraopeba, que reflete o valor médio da bacia, provavelmente não sofreu efeito da corrida de 
rejeito. 

A bacia do Paraopeba foi recortada da bacia do São Francisco, existindo 34 amostras de 
solo e 103 pontos de drenagem onde foram coletados água e sedimento de fundo, cujos resultados 
foram usados para o cálculo dos valores de background (Figura 1). 

Figura 1: Mapa de Localização dos Pontos de Amostragem em 2011 na bacia do rio Paraopeba 

 

  

Os resultados obtidos mostram uma bacia profundamente impactada, com altos teores de 
Mercúrio, Manganês, Ferro e Alumínio em sedimentos, refletidos também nas amostras de água e 
de solo. Nos gráficos apresentados são representados os valores médios de 2011 (Figuras 2 a 5). 

Mercúrio: o mapa de sedimento mostra uma grande anomalia na cabeceira, na região de 
Congonhas, Lafaiete e Entre-Rios, e nas proximidades de Itatiaiuçu com valores acima da legislação 
(0,17ppm). O mapa de água de superfície apresenta Hg em apenas cinco amostras, sendo duas, nas 
cabeceiras, com valores acima da legislação (0,0010 mg/L). O mapa de solo mostra uma grande 
anomalia com valores acima da legislação (0,03 ppm) na margem direita, cruzando para a esquerda 
na altura de São José da Varginha. 



 
 

 
 

Figura 2: mapas de distribuição do Mercúrio, em águas, sedimentos de fundo e solo na 
bacia do rio Paraopeba – 2009/2011 

 

Manganês: o comportamento do Manganês é muito semelhante ao do Mercúrio, com 
regiões anômalas na cabeceira, na parte média da bacia entre Mario Campos e Florestal e nas 
proximidades da cidade de Paraopeba, tanto para sedimento, quanto para diversas águas de 
superfície (0,10 mg/L) e cinco amostras de solo. Foram usados os parâmetros da NOAA-SQRT 
porque o elemento não está na legislação de sedimentos, nem de solo. 

 

Figura 3: mapas de distribuição do Manganês, em águas, sedimentos de fundo e solo na 
bacia do rio Paraopeba – 2009/2011 

 

Ferro: o comportamento do Ferro também é semelhante ao de Manganês e Mercúrio, com 
regiões anômalas na cabeceira, na parte média da bacia entre Mario Campos e Florestal. Seis 
valores de sedimento estão fora da legislação (18,8%), metade das águas também (0,30mg/L) e 



 
 

 
 

apenas 3 das 34 amostras de solo estão abaixo do limite de atenção do NOAA/SQRT (1,84%), já que 
não há VRQ da FEAM para Ferro. 

 

Figura 4: mapas de distribuição do Ferro, em águas, sedimentos de fundo e solo na bacia do 
rio Paraopeba – 2009/2011 

 

Alumínio: os maiores valores de Alumínio no sedimento estão no baixo curso do rio 
Paraopeba, com 9 valores acima do indicativo do NOAA/SQRT (2,55%), 28 amostras de água estão 
acima da legislação (0,10 mg/L), sendo a maioria na cabeceira e no médio curso. Dez amostras 
estão acima do valor de atenção do NOAA/SQRT (4,70%), divididos entre a cabeceira e no médio 
curso próximo à cidade de Paraopeba. 

Figura 5: mapas de distribuição do Alumínio, em águas, sedimentos de fundo e solo na bacia 
do rio Paraopeba – 2009/2011 

 



 
 

 
 

3 Metodologia 

Foi utilizada a metodologia de coleta dos Projetos PGAGEM (Programa de Geoquímica 
Ambiental e Geologia Médica – 2003 a 2008), Geoquímica MultiUso (2008 a 2011) e Levantamento 
Geoquímico de Baixa Densidade (2012 a 2018), repetindo-se os procedimentos utilizados no 
acompanhamento do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, em 2015. 

As amostras de água foram coletadas em recipientes ambientalizados (lavados com a 
própria água a ser amostrada), sendo captada por seringa sem agulha, filtradas no campo com 
unidades filtrantes de 0,45µm e acondicionada em dois tubos de polietileno de 50 ml, sendo um 
acidificado com ácido nítrico para a análise de 27 cátions por ICP-OES e outro sem acidificação para 
análise de 7 ânions por Cromatografia Iônica. A partir das últimas seis amostras da primeira 
campanha, passou-se a coletar um terceiro tubo de 50 ml, sem filtragem mas com acidificação por 
ácido nítrico, para análise de Hg Total. Os limites de quantificação são os conseguidos pelo LAMIN-
Rio de Janeiro, e encontram-se indicados nas tabelas de resultados. As amostras para determinação 
de Hg total foram dosadas por decomposição térmica a 650ºC em equipamento denominado DMA-
80 com limite de quantificação de 3 ppb ou µg/L. 

Ainda no campo, são medidos com aparelho OAKTON PCD650 os parâmetros físico-
químicos pH, Oxigênio Dissolvido, Condutividade Elétrica e Temperatura. A turbidez é estimada 
pela quantidade de filtros utilizados e anotada de forma qualitativa. Quando possível, são utilizados 
os parâmetros medidos pela equipe da Hidrologia. 

Após a coleta, todos os tubos são mantidos sob refrigeração até o momento da análise. 

Todos os resultados obtidos pelo SGB para as amostras de água referem-se aos elementos / 
compostos solúveis, ou seja, dissolvidos na água. Esse procedimento é padrão para a caracterização 
geoquímica da água e nem sempre pode ser utilizado para se fazer a caracterização da qualidade da 
água quanto ao seu uso, embora defina com segurança sua toxicidade. 

 Os sedimentos foram coletados de forma composta (em mais de um local no entorno do 
ponto de coleta de água) com amostrador de arrasto. No laboratório SGS-Geosol as amostras com 
peso entre 1 e 2 kg de material foram secas a 60ºC, peneiradas a 80#, sendo o passante moído a 
150# e analisado por ICP-MS após digestão por água régia. 

 

4 Trabalhos Realizados 

 A Tabela 1, a seguir e a Figura 6 apresentam a localização dos pontos amostrados na 
Campanha 1 relacionados à bacia e ao posicionamento do Ribeirão Ferro-Carvão. 

 Na estação CC012, logo à montante da Represa Retiro de Baixo, não foi possível obter o 
sedimento de corrente por falta de amostrador de fundo na época da coleta, existindo apenas a 
amostra de água de superfície. 

  



 
 

 
 

Tabela 1: Localização e Data dos Pontos Coletados 

 

Obs.: Em vermelho na coluna Estação e Localidade as estações onde é efetuado o monitoramento 
hidrológico e geoquímico 

 

  



 
 

 
 

Figura 6: Mapa de Localização dos Pontos de Amostragem e monitoramento no rio Paraopeba 

 

  



 
 

 
 

5 Resultados 

Águas Superficiais 

Das 578 determinações efetuadas para as águas nesta primeira campanha, apenas seis 
mostraram concentrações acima do limite legal estabelecido pela resolução CONAMA 357/2005 
para rios de Classe 1, o que não é o caso do Paraopeba, utilizado pelo SGB como padrão para 
verificação de valor de atenção. Dessas seis inconformidades, quatro são para o cátion Alumínio 
solúvel e duas para o cátion Ferro solúvel, encontradas em quatro amostras, nos pontos CCA017 (a 
montante da foz do Córrego do Feijão), CCA013, CCA002 e CCA012, a amostra mais distante da 
barragem rompida. 

Foram mensuradas as concentrações e detectados os seguintes cátions em pelo menos 
uma amostra: Alumínio, Bário, Cálcio, Ferro, Potássio, Magnésio, Manganês, Sódio, Chumbo, 
Selênio, Silício e Estrôncio. Destes elementos, Chumbo (3 amostras) e Selênio (5 amostras) foram 
detectados em valores muito próximos ao limite de quantificação. Os demais cátions não foram 
detectados (Arsênio, Boro, Berílio, Cádmio, Cobalto, Cromo, Cobre, Lítio, Molibdênio, Níquel, 
Antimônio, Estanho, Titânio, Vanádio, Zinco e Mercúrio). Os ânions Brometo, Cloreto, Fluoreto, 
Fosfato, Nitrato, Nitrito e Sulfato foram detectados em todas as amostras, mas com todos os 
resultados abaixo dos limites legais. Não foram detectados valores para Hg solúvel nas amostras 
convencionais acidificadas e filtradas. O Hg Total foi detectado exatamente no valor do limite de 
quantificação de 3 ppb em duas das 6 amostras testadas (CCA015 e 016), as duas amostras 
imediatamente a jusante da cidade de Brumadinho. 

Os valores dos parâmetros físico-químicos mostraram comportamento diverso. Tanto pH 
quanto Oxigênio Dissolvido tiveram todas as medições dentro dos limites legais e não mostraram 
variação significativa ao longo de todo o curso do rio Paraopeba. Já a Condutividade Elétrica 
apresentou valores mais baixos próximos ao evento (ao redor de 150µS/cm) e mais elevados à 
jusante (próximos de 200µS/cm), em região ainda não afetada pela água turva. 

São apresentados a seguir, nas tabelas 2 a 4, os resultados dos parâmetros físico-químicos 
medidos no campo, as concentrações de cátions acima do limite de quantificação e as 
concentrações de ânions. Gráficos representando a variação da concentração do elemento ao 
longo das estações, com o indicativo de sua posição ao longo do rio são apresentados a seguir. Os 
resultados em vermelho significam concentrações que estão acima dos limites legais para o 
elemento e parâmetros físico-químicos. 

Todas as tabelas e gráficos são apresentados de montante para jusante, iniciando-se com a 
amostra situada a montante da foz do Ribeirão Ferro-Carvão (CCA017), terminando com a que está 
mais afastada do evento e na entrada da Represa Retiro de Baixo (CCA012). Foram incluídas 
informações como a distância da barragem rompida até a estação amostrada e toponímias de 
localidades e estradas para melhor visualização da localização da estação. 

 

 

  



 
 

 
 

Tabela 2: Resultados dos Parâmetros Físico-químicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estação Localidade
Distância da 

Barragem 
(km)

Data da 
Coleta

pH
Condutividade 

Elétrica 
(µS/cm)

OD 
(mg/L)

temp (ºC)
Turbidez 

(NTU)
Passagem da 

Pluma na data

CCA017 Brumadinho -10 02/02/2019 8,30 157,40 9,81 Não
CCA016 Brumadinho - COPASA 19 02/02/2019 7,35 150,00 8,15 26,70 Sim
CCA015 Mário Campos 22 01/02/2019 7,41 150,90 7,93 27,50 4520 Sim
BRA001 Mário Campos 22 01/02/2019 7,26 91,00 7,20 27,11 2058 Sim
CCA014 São Joaquim de Bicas 42 01/02/2019 7,36 185,70 7,13 27,90 800 Sim
CCA013 Betim- Ponte Nova 59 01/02/2019 7,20 212,90 7,03 28,30 Sim
CCA001 Florestal 61 28/01/2019 6,76 194,30 5,82 27,10 Não
CCA002 Vargem do Bento da Costa 75 28/01/2019 7,18 202,20 5,84 28,10 Não
CCA003 Esmeraldas S. J.Varginha 123 29/01/2019 6,70 195,00 6,24 27,40 31,60 Não
CCA004 Peixe Bravo 141 29/01/2019 7,10 201,80 6,43 29,60 Não
CCA005 Lajes 163 29/01/2019 7,41 191,90 6,83 29,80 Não
CCA006 Ponte da Taquara 183 30/01/2019 6,97 204,70 8,32 27,20 39,10 Não
CCA007 Papagaios/Paraopeba 192 30/01/2019 7,54 198,40 8,86 30,10 Não
CCA008 Buriti  Grande 220 30/01/2019 6,86 198,30 8,78 30,00 Não
CCA009 Bocaina 236 30/01/2019 7,30 196,90 8,15 30,40 Não
CCA010 Angueretá 258 31/01/2019 7,70 194,20 8,28 28,70 Não
CCA011 Pau-d'ouro 273 31/01/2019 8,10 191,60 9,21 29,60 Não
CCA012 Mocambinho 295 31/01/2019 8,82 192,00 7,50 35,00 Não

Rio Paraopeba - Campanha 01 de 28 de janeiro a 02 de fevereiro de 2019



 
 

 
 

Tabela 3: Resultados de ânions  

 

  
El

em
en

to
s

Brometo 
(mg/L)

Cloreto  
(mg/L)

Fluoreto 
(mg/L)

Fosfato  
(mg/L)

Nitrato 
(mg/L)

Nitri to 
(mg/L)

Sul fato 
(mg/L)

Estação
Número de 
Laboratório

Localidade
Distância da 

Barragem 
(km)

Data da 
Coleta

Turbidez 
(NTU)

Passagem 
da Pluma

Li
m

it
e 

de
 

Q
ua

nt
ifi

ca
çã

o

<0.01 <0.01 <0.01 <0.12 <0.01 <0.01 <0.01

CCA017 ABA-181 Brumadinho -10 02/02/2019 Não 0,020 4,510 0,120 <0.12 3,810 <0.01 4,910

CCA016 ABA-180 Brumadinho - COPASA 19 02/02/2019 Sim 0,020 3,960 0,100 <0.12 3,480 <0.01 5,960

CCA015 ABA-179 Mário Campos 22 01/02/2019 4520 Sim 0,040 4,490 0,080 <0.12 3,610 <0.01 7,920

BRA001 ABA-182 Mário Campos 22 01/02/2019 2058 Sim 0,020 4,960 0,060 <0.12 3,840 0,140 10,850

CCA014 ABA-178 São Joaquim de Bicas 42 01/02/2019 800 Sim 0,020 6,980 0,140 0,130 4,830 0,350 7,100

CCA013 ABA-177 Betim- Ponte Nova 59 01/02/2019 Sim 0,020 5,450 0,070 <0.12 5,530 0,340 10,440

CCA001 ABA-165 Florestal 61 28/01/2019 Não 0,010 7,500 0,120 <0.12 6,760 0,250 4,780

CCA002 ABA-166 Vargem do Bento da Costa 75 28/01/2019 Não 0,020 5,810 0,080 <0.12 6,580 0,110 9,430

CCA003 ABA-167 Esmeraldas S. J.Varginha 123 29/01/2019 31,60 Não 0,020 7,240 0,120 <0.12 7,300 0,040 4,690

CCA004 ABA-168 Peixe Bravo 141 29/01/2019 Não 0,010 6,590 0,110 <0.12 6,790 0,020 4,340

CCA005 ABA-169 Lajes 163 29/01/2019 Não 0,010 6,030 0,110 <0.12 6,090 0,020 3,800

CCA006 ABA-170 Ponte da Taquara 183 30/01/2019 39,10 Não 0,010 6,560 0,110 <0.12 6,470 <0.01 4,090

CCA007 ABA-171 Papagaios/Paraopeba 192 30/01/2019 Não 0,010 5,850 0,110 <0.12 5,750 <0.01 3,620

CCA008 ABA-172 Buriti  Grande 220 30/01/2019 Não 0,010 6,380 0,110 <0.12 5,760 <0.01 3,790

CCA009 ABA-173 Bocaina 236 30/01/2019 Não 0,010 5,830 0,110 <0.12 5,300 <0.01 3,580

CCA010 ABA-174 Angueretá 258 31/01/2019 Não 0,010 5,630 0,100 <0.12 4,670 <0.01 3,450

CCA011 ABA-175 Pau-d'ouro 273 31/01/2019 Não 0,010 6,330 0,110 <0.12 3,900 0,020 4,920

CCA012 ABA-176 Mocambinho 295 31/01/2019 Não 0,020 5,810 0,030 0,210 3,690 <0.01 8,150

18 18 18 2 18 9 18

100% 100% 100% 11% 100% 50% 100%

250 1,5 10,0 1,0 250

0,005 0,995 0,044 0,060 0,680 0,011 0,280

0,040 7,500 0,140 0,210 7,300 0,350 10,850

0,015 5,840 0,110 0,170 5,415 0,110 4,845
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Tabela 4: Resultados de cátions  
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s

Al   
(mg/L)

Ba  
(mg/L)

Ca   
(mg/L)

Fe  
(mg/L)

K 
(mg/L)

Mg 
(mg/L)

Mn 
(mg/L)

Na 
(mg/L)

Pb  
(mg/L)

Se  
(mg/L)

Si   
(mg/L)

Sr 
(mg/L)

Estação
Número de 
Laboratório

Localidade
Distância da 

Barragem 
(km)

Data da 
Coleta

Turbidez 
(NTU)

Passagem 
da Pluma

Li
m

it
e 

de
 

Q
ua

nt
ifi

ca
çã

o

<0.003 <0.01 <0.01 <0.002 <0.005 <0.01 <0.01 <0.01 <0.002 <0.005 <0.002 <0.01

CCA017 ABA-181 Brumadinho -10 02/02/2019 Não 0,174 0,013 5,021 0,355 1,665 1,800 0,011 6,116 0,002 <0.005 5,272 0,045

CCA016 ABA-180 Brumadinho - COPASA 19 02/02/2019 Sim 0,014 <0.01 4,590 0,031 1,674 1,629 0,036 6,097 <0.002 <0.005 4,534 0,028

CCA015 ABA-179 Mário Campos 22 01/02/2019 4520 Sim 0,023 <0.01 3,757 0,082 1,697 1,356 0,035 7,552 <0.002 <0.005 4,081 0,018

BRA001 ABA-182 Mário Campos 22 01/02/2019 2058 Sim 0,013 <0.01 2,279 0,050 1,733 0,828 0,032 10,118 <0.002 <0.005 3,929 0,012

CCA014 ABA-178 São Joaquim de Bicas 42 01/02/2019 800 Sim 0,011 <0.01 6,174 0,037 1,800 1,848 0,082 6,639 <0.002 <0.005 3,636 0,024

CCA013 ABA-177 Betim- Ponte Nova 59 01/02/2019 Sim 0,120 <0.01 6,543 0,091 2,116 1,809 0,065 8,036 <0.002 <0.005 4,826 0,042

CCA001 ABA-165 Florestal 61 28/01/2019 Não 0,089 0,027 8,386 0,164 2,708 2,453 0,079 8,571 <0.002 <0.005 5,151 0,061

CCA002 ABA-166 Vargem do Bento da Costa 75 28/01/2019 Não 0,106 0,023 7,785 0,336 2,962 2,318 0,013 10,012 <0.002 <0.005 5,240 0,051

CCA003 ABA-167 Esmeraldas S. J.Varginha 123 29/01/2019 31,60 Não 0,071 0,025 8,062 0,140 2,797 2,420 <0.01 9,135 <0.002 <0.005 4,800 0,055

CCA004 ABA-168 Peixe Bravo 141 29/01/2019 Não 0,069 0,022 6,337 0,272 2,435 1,866 <0.01 8,602 0,002 <0.005 5,500 0,056

CCA005 ABA-169 Lajes 163 29/01/2019 Não 0,059 0,023 6,452 0,196 2,549 1,984 0,011 8,813 <0.002 <0.005 5,849 0,057

CCA006 ABA-170 Ponte da Taquara 183 30/01/2019 39,10 Não 0,082 0,024 7,455 0,134 2,315 2,044 0,011 7,607 <0.002 <0.005 5,588 0,053

CCA007 ABA-171 Papagaios/Paraopeba 192 30/01/2019 Não 0,092 0,022 6,423 0,222 2,349 1,896 <0.01 8,142 0,002 <0.005 5,417 0,053

CCA008 ABA-172 Buriti Grande 220 30/01/2019 Não 0,066 0,020 6,168 0,230 2,147 1,779 <0.01 7,930 <0.002 <0.005 5,100 0,050

CCA009 ABA-173 Bocaina 236 30/01/2019 Não 0,066 0,019 6,094 0,231 2,053 1,726 <0.01 7,569 0,002 0,006 5,072 0,048

CCA010 ABA-174 Angueretá 258 31/01/2019 Não 0,085 0,021 6,405 0,237 2,133 1,833 <0.01 7,625 <0.002 0,005 5,178 0,050

CCA011 ABA-175 Pau-d'ouro 273 31/01/2019 Não 0,077 0,018 6,379 0,231 2,065 1,724 <0.01 7,135 0,002 <0.005 4,701 0,048

CCA012 ABA-176 Mocambinho 295 31/01/2019 Não 0,102 0,016 5,997 0,120 2,154 1,749 <0.01 7,275 <0.002 0,005 4,539 0,050

18 13 18 18 18 18 10 18 5 3 18 18

100% 72% 100% 100% 100% 100% 56% 100% 28% 17% 100% 100%

0,100 0,700 0,300 0,100 200 0,010 0,010

0,035 0,023 7,585 0,431 1,064 1,140 0,055 5 0,001 0,003 14,000 0,033

0,102 0,024 7,455 0,355 2,962 2,453 0,082 10,118 0,002 0,006 5,849 0,061

0,074 0,022 6,358 0,180 2,140 1,821 0,033 7,777 0,002 0,005 5,086 0,050

Valor médio da  Bacia  -  trabalho anterior
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Gráficos dos valores encontrados 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Seguem como anexos todos os gráficos individuais dos elementos detectados. Não se 
observam mudanças significativas nos comportamentos de ânions e parâmetros físico-
químicos, que se mantêm praticamente constantes ao longo de todo o curso do rio, esteja 
esse com presença de rejeito ou não. Já os cátions mostram uma redução nas três estações 
impactadas pelo rejeito (CCA014, CCA015 e CCA016). 

 

Sedimentos de fundo 

Das 848 determinações efetuadas nas 16 amostras de sedimento de fundo coletadas 
(na estação 12 – Represa Retiro de Baixo, não foi possível obter o sedimento), 10 estão acima 
dos valores de nível 1 definidos pela resolução CONAMA 454/2012, seis para Arsênio, duas 
para Cobre e duas para Cromo. Esses valores ocorreram em sete amostras uma delas 
localizada a montante do ocorrido (CCA017) e a última distando 258 km do desastre (CCA012). 
No entanto, quando consideramos os parâmetros para Água Doce Nível 2 da citada resolução, 
todos os valores estão abaixo destes limites, não ocorrendo nenhum valor fora da legislação. 

Fazendo as comparações entre as medianas da distribuição atual (resultados desta 
primeira campanha), as antigas medianas da bacia (amostragem do Projeto Geoquímica 
MultiUso) e os parâmetros legais (nível 1 da CONAMA 454/2012), apenas o Cromo se mostrou 
mais elevado que o limiar da legislação (gráficos a seguir). Nenhum outro elemento 
apresentou mediana acima dos parâmetros legais.  

Com relação ao background anterior da bacia, obtido com os resultados do projeto 
Geoquímica MultiUso, apenas Arsênio, Prata, Ferro, Titânio, Cério, Lantânio, Manganês, 
Fósforo, Ítrio e Zircônio mostraram teores atuais superiores. Os demais elementos ou ficaram 
no mesmo patamar ou estão em teores abaixo do patamar de 2011. 



 
 

 
 

Para interpretar o que significam esses aumentos ou diminuições relacionadas ao 
background da bacia relativo aos sedimentos de fundo é necessário amostrar e caracterizar o 
rejeito de forma a poder correlacionar os teores encontrados a ele ou não. Essa amostragem 
do rejeito em seis pontos ao longo do vale entulhado do Ribeirão Ferro-Carvão, foi efetuada na 
segunda campanha, finalizada dia 22 de fevereiro. 

Seguem os gráficos das medianas atuais dos sedimentos relacionados aos valores 
legais e aos backgrounds anterior da bacia. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

6 Discussão dos resultados 

 
                Ainda sem ter resultados específicos para a composição do rejeito original da 
Barragem I, algumas considerações já podem ser efetuadas. 

a) A bacia do rio Paraopeba já mostrava antes do rompimento da barragem a existência 
de inúmeros valores anômalos e fora da legislação específica para diversos elementos, 
em solo, sedimento e águas superficiais, mesmo se tratando de um curso d’água classe 
2. 

b) Valores elevados de Ferro, Manganês, Alumínio e presença de Mercúrio existem em 
todo o curso do Paraopeba, tanto em solos, quanto em sedimentos e águas 
superficiais. Ocorrem principalmente nas cabeceiras, ao longo de todo o divisor de 
água a leste, e ao longo da serra de Itatiaiuçu, situada no médio curso e que divide a 
bacia. Esses valores possuem provavelmente origem geogênica. 

c) A comparação entre os valores obtidos na água de superfície na campanha de 
2009/2011 e a atual foi prejudicada pela época de chuvas e cheia, que provoca a 
elevação natural das concentrações de diversos elementos, principalmente todos os 
mencionados acima. 

d) A alta turbidez observada ao longo de grande parte do curso do Paraopeba foi devida 
às chuvas frequentes, que remobilizam, além dos solos desnudos de suas margens, a 
fração fina do rejeito depositado no vale do Ribeirão Ferro-Carvão. Onde havia rejeito 
sendo transportado pelo rio Paraopeba, a coloração das águas torna-se pouco mais 
avermelhada, sendo constatado que o material em suspensão transportado é muito 
fino, escuro e muito pesado, sedimentando logo que a energia do transporte diminui 
devido a um obstáculo ou por diminuição da vazão e velocidade. 

e) Alguns resultados comparados aos obtidos pelas instituições parceiras foram muito 
diferentes. Isso se deve ao fato do SGB medir os metais solúveis que estão na água, ou 
seja, no momento da coleta passamos a água amostrada por um processo de filtragem 
bastante efetivo. Os valores então obtidos representam somente a fração dissolvida 
na água. Já as parceiras, por força das legislações estadual e federal a que estão 
sujeitas, precisam coletar parte da amostra sem filtragem e com acidificação, 
provocando uma dissolução de parte do material em suspensão e a liberação dos 
metais existentes nas mesmas, que serão detectados nas análises químicas. Portanto, 
as diferenças existentes indicam que as concentrações mais elevadas detectadas por 
elas, são provenientes do material em suspensão e não estão dissolvidos na água que, 
em nenhum momento mudou, de modo significativo,  suas características físico-
químicas como pH e, principalmente, Oxigênio Dissolvido. 

f) É necessário questionar se é correto aplicar valores reguladores de água da CONAMA 
357 para concentrações que estão de fato nos sedimentos em suspensão que 
poderiam ser regulados pelo CONAMA 454, mesmo sendo esta última legislação 
direcionada a sedimentos dragados e não aos sedimentos de corrente in situ ou em 
suspensão. Uma comparação com o background regional ou da bacia seria 
tecnicamente mais efetiva. 
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