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LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL 

(MEIO AMBIENTE) 

 

Em 17 de outubro de 2019, no NÚCLEO DE CRIMINALÍSTICA da 

Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado de São Paulo, designados pelo Chefe 

do Setor, Perito Criminal Federal LUIZ VANDERLEI MARASCA, os Peritos Criminais 

Federais DAVID DOMINGUES PAVANELLI, CAIO TADAO JOKO, MARCELO 

CARVALHO LASMAR, MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ANDRADE e DANIEL 

FERREIRA DOMINGUES elaboraram o presente Laudo Pericial, a fim de atender à solicitação 

do Delegado de Polícia Federal LUIZ AUGUSTO P. NOGUEIRA contida no Memorando nº 

1121/2019 – IPL 0062/2019-4 SR/PF/MG de 11/02/2019, registrado no Sistema de 

Criminalística sob o nº 1126/2019 – SETEC/SR/PF/SP, descrevendo com verdade e com todas 

as circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça e respondendo aos quesitos abaixo 

transcritos: 

 

1- Verificar e constatar os danos ocorridos no local decorrente do rompimento 

da barragem B1da 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 à 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. 
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I – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Tendo em vista a ampla gama de aspectos técnico-periciais originados pelo 

rompimento da Barragem I (B-I), no município de Brumadinho/MG, e a complexidade dos 

exames relacionados, que requerem análises pormenorizadas a serem executadas por áreas de 

especialidades distintas, os exames periciais foram divididos em temas e encaminhados às 

equipes especializadas para o desenvolvimento de Laudos Periciais específicos. 

Dessa forma, o presente Laudo trata da parte dos exames, no âmbito da Perícia 

Criminal Federal, relativos aos aspectos da poluição ambiental relacionados ao rompimento da 

barragem de rejeitos de minério de ferro B-I da Mina Córrego do Feijão da VALE S.A., no 

município de Brumadinho/MG. 

 

II – HISTÓRICO 

Imediatamente após o rompimento da B-I, equipe de Peritos Criminais de 

variadas áreas de atuação foi acionada para início das análises periciais criminais conforme sua 

expertise. Peritos da área de identificação humana foram os primeiros a chegar ao local dos 

exames, seguidos pelas demais áreas, como química, fauna, flora, engenharia e licenciamento. 

A equipe de química, relacionada com as informações prestadas neste Laudo, é 

composta por Peritos Criminais Federais (PCFs) de diversas unidades da Polícia Federal, os 

quais dividiram em três etapas distintas as análises periciais em campo, detalhadas na seção V 

– EXAMES. 

A primeira etapa foi compreendida entre os dias 29/01 e 07/02/2019, contando 

com a participação dos PCFs David, Daniel, Caio e Lasmar de acordo com as Ordens de Missão 

Policiais (OMP) nos 535/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP, 390/2019-INC/DITEC/PF e 

223/2019-SETEC/SR/PF/MG. A segunda etapa, ocorrida entre 20 e 25/03/2019, teve a 

participação dos PCFs David, Daniel, Caio, Lasmar e Marcus, conforme consignado nas OMPs 

nos 1557/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP, 1.210/2019-INC/DITEC/PF e 397/2019-

SETEC/SR/PF/MG, e o Prof. Dr. Jeremie Garnier, da Universidade de Brasília (UnB). Já a 

terceira etapa das perícias in loco ocorreu entre 09 e 17/05/19 com uma equipe composta pelos 

PCF’s Caio, Marcus e Lasmar, conforme relatado nas OMPs 2.870/2019-INC/DITEC/PF e 

704/2019-SETEC/SR/PF/MG, além da participação de equipe interinstitucional coordenada 

pelo Prof. Dr. Henrique Llacer Roig da Universidade de Brasília (UnB). 
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Cabe destacar que consultas à literatura especializada e processamento de todas 

as informações obtidas, tanto através dos exames laboratoriais como nas perícias in loco, foram 

realizados desde o início das atividades até a emissão do respectivo Laudo. 

 

III – LOCAL DOS EXAMES 

A Barragem I (B-I), de disposição de rejeitos de minério de ferro, situa-se na 

Mina Córrego do Feijão da VALE S.A., ao norte do município de Brumadinho, na região 

metropolitana de Belo Horizonte/MG, com coordenadas geodésicas de referência (datum 

horizontal SIRGAS 2000) 20°07’10”S e 44°07’13”O. 

A B-I foi construída no lado sul da Serra Três Irmãos, em vertente afluente na 

região de cabeceira da margem esquerda do ribeirão Ferro-Carvão. Localiza-se ao lado da 

Barragem VI e imediatamente a montante de áreas sob responsabilidade da empresa de 

mineração, que continha instalações industriais, administrativas e ferroviárias. Nos trechos a 

jusante do ribeirão Ferro-Carvão observavam-se usos e ocupações diversos, tais como áreas 

rurais, coberturas florestais nativas, barragens, pousada, moradias e estradas. Dos adensamentos 

populacionais próximos destacam-se o povoado do Córrego do Feijão, situado nas imediações 

dos córregos Samambaia e Feijão, e o bairro “Parque da Cachoeira” de Brumadinho/MG, 

situado nas imediações do ribeirão Ferro-Carvão. 

Em termos hidrológicos regionais, considerando a dinâmica das contribuições 

hídricas existentes, o local da B-I se interliga com o rio São Francisco, visto que esta barragem 

se situa na sub-bacia hidrográfica do ribeirão Ferro-Carvão, corpo d’água que deságua na região 

de médio curso da bacia hidrográfica do rio Paraopeba, importante tributário do rio São 

Francisco. De forma geral, as águas incidentes nesta sub-bacia convergem para o ribeirão Ferro-

Carvão, desaguam na margem direita do rio Paraopeba (coordenadas geodésicas 20º09’28”S e 

44º09’33”O, datum SIRGAS2000) e fluem em direção preferencial norte-noroeste, passando 

pela Usina Hidrelétrica (UHE) de Retiro Baixo, até desaguarem no lago do reservatório de Três 

Marias/MG, instalado no rio São Francisco. A Figura 1 ilustra a localização da Barragem I (B-

I) e a configuração da área soterrada antes do desastre (A) e sua localização nas bacias do rio 

Paraopeba (B) e São Francisco (C). 

O local periciado, objeto deste Laudo, envolve as áreas diretamente impactadas, 

em termos ambientais, pelo derramamento dos rejeitos da Barragem I. Tais áreas abrangem 

desde a área da barragem rompida, B-I, incluindo a área soterrada do vale da sub-bacia do 
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ribeirão Ferro-Carvão e os corpos hídricos atingidos a jusante, até a represa da UHE de Retiro 

Baixo, nos municípios de Curvelo e Pompéu/MG. Adicionalmente, foram realizados estudos 

complementares no rio Paraopeba, em trechos não impactados pelo evento a montante da 

afluência do ribeirão Ferro-Carvão e a jusante do reservatório de Retiro Baixo (Figura 2 e 

Figura 3). 
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Figura 1 - A localização da Barragem I (B-I) e a área soterrada antes do evento (A) e sua relação com 

a bacia dos rios Paraopeba (B) e São Francisco (C). 
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Figura 2 - Local objeto dos exames periciais inserido na Bacia do Rio Paraopeba. 
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Figura 3 - Trecho soterrado da sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão. 

 

IV – OBJETIVO DOS EXAMES 

Os presentes exames periciais têm como objetivo atender à parte da requisição 

de perícias relacionada à poluição de solo e do rio Paraopeba, no âmbito da Perícia Criminal 

Federal, apresentando um panorama geral e detalhado da modificação de parâmetros físico-

químicos decorrentes do aporte de grande volume de materiais lançados pelo rompimento da 

B-I da empresa VALE S.A, no município de Brumadinho/MG, e caracterizando o evento 

poluidor, assim como possíveis efeitos sobre a fauna, flora e saúde humana. 

Este Laudo complementa os Laudos de Perícia Criminal Federal Nº 1639/2019 

– INC/DITEC/PF e 1102/2019 – SETEC/SR/PF/MG no que tange à caracterização da poluição 

no rio Paraopeba. 

 

V – EXAMES 

V.1. – Resumo do evento 

Em 25/01/2019, por volta das 12:30 horas, ocorreu o rompimento da Barragem 

I (B-I) da Mina Córrego do Feijão, da empresa VALE S.A., no município de Brumadinho, na 

Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG. 
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A barragem de rejeitos B-I, fonte inicial do material poluidor, situada a montante 

da bacia do ribeirão Ferro-Carvão, continha aproximadamente 11,7 Mm³ de rejeitos de minério 

de ferro. O seu rompimento despejou de forma brusca sobre o meio ambiente grande volume 

de rejeitos, água e parte da estrutura da barragem, revolvendo o solo em razão da alta energia, 

carreando e soterrando pessoas, animais, vegetação, solo, veículos, equipamentos e construções 

em diferentes profundidades ao longo do vale do ribeirão Ferro-Carvão. Do local da barragem 

até a região da confluência com o rio Paraopeba observou-se o soterramento total dos corpos 

hídricos e de parte da sub-bacia hidrográfica com rejeitos e entulhos, além de superfícies 

urbanas e rurais devastadas pela passagem do material com alta energia. 

Na área de confluência com o rio Paraopeba, o aporte de grande volume de 

sólidos, com carga muito superior à capacidade de suporte do corpo hídrico, resultou no 

represamento temporário deste corpo hídrico receptor. Neste ponto, suas margens foram 

diretamente atingidas pelos rejeitos, cujos sólidos, líquidos e lixiviados continuaram o caminho 

a jusante restritos à calha do rio, assoreando o seu leito e alterando a qualidade das águas, 

evidenciado pela mudança imediata da coloração e turbidez do rio Paraopeba. A alta carga de 

rejeitos provocou a imediata impropriedade da água do rio para suporte da vida aquática, para 

a utilização em atividades agropecuárias e também impediu a sua captação para consumo 

humano. 

As vistorias in loco após o evento indicaram que essa dinâmica sedimentar 

inicial predominou por cerca de 46 km ao longo do rio Paraopeba até a retenção parcial da carga 

sedimentar densa pelo barramento da Usina Termelétrica (UTE) de Igarapé, situada no 

município de Juatuba/MG. Nesse ponto, observou-se a mudança nítida na coloração do fundo 

do corpo hídrico a jusante do barramento, indicando a retenção parcial da carga sedimentar de 

corrente de fundo, mais densa, e passagem de materiais misturados com o fluxo hídrico. 

Os impactos não cessaram após esse evento. Com o soterramento da área de 

drenagem da sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão, restou uma superfície instável e não contida, 

formada por materiais heterogêneos desagregados, exposta ao escoamento hídrico incidente 

nesta sub-bacia, drenando livremente material para o rio Paraopeba. Esse material carreado das 

margens atuou como fonte contínua de altas cargas de sólidos efluindo no ponto do exutório 

natural da sub-bacia. 

No rio Paraopeba, além do aporte contínuo desse material não contido, carreado 

pela drenagem da sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão, ocorria concomitantemente a 
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remobilização do excesso de material instável que assoreava a calha do rio pelo fluxo fluvial 

incidente, gerando o deslocamento da carga poluidora de forma heterogênea, visto que o rio 

Paraopeba apresenta trechos com comportamentos hidrossedimentológicos variáveis, podendo 

ser evidenciados na alternância de trechos de deposição sedimentar com bancos de areia e 

trechos de erosão com leitos rochosos e corredeiras, até o reservatório da UHE de Retiro Baixo, 

onde predomina a deposição sedimentar. Essas ocorrências se acentuavam com o aumento das 

vazões nos períodos de chuvas e com as intervenções humanas realizadas na região que 

envolviam o manejo de material na área soterrada e depositado no fundo do rio Paraopeba, 

principalmente na região próxima à confluência com o ribeirão Ferro-Carvão. 

A emissão de água com alta carga de rejeitos no exutório da sub-bacia do ribeirão 

Ferro-Carvão para o rio Paraopeba e seus impactos associados ocorreram continuamente 

durante meses após o rompimento da barragem. Uma das medidas de atenuação desse impacto, 

foi o desvio do ribeirão Ferro-Carvão para a estação de tratamento de águas fluviais (ETAF), 

em operação desde 27/05/2019 (vide subseção V.8.1), lançando suas águas como efluente 

tratado para o rio Paraopeba. Com a interrupção da emissão direta dos rejeitos para o rio, 

permanecem, ainda, duas extensas áreas gravemente degradadas: a sub-bacia do ribeirão-Ferro-

Carvão e o trecho a jusante do rio Paraopeba, desequilibradas e ecologicamente instáveis, com 

diversos passivos ambientais que podem se agravar ao longo do tempo, necessitando de ações 

efetivas de melhoria ambiental. 

 

V.2 – Sumário dos trabalhos periciais de campo 

Os exames envolveram visitas à região questionada e seu entorno, coleta de 

amostras, levantamento, processamento e análises de dados, informações, documentos, 

bibliografias e estudos relacionados ao assunto. 

A caracterização e os acompanhamentos dos impactos ambientais imediatos e 

ao longo do tempo foram subsidiados com exames in loco em diferentes períodos em conjunto 

com outras equipes de Peritos Criminais Federais e com colaboração eventual de pesquisadores. 

As principais incursões in loco consistiram em 3 etapas sequenciais, visando à 

caracterização e constatação dos impactos preliminares, estudos das fontes de contaminação 

detectadas e suas repercussões no meio ambiente e estudos da dinâmica e abrangência dos 

impactos ao longo do tempo no rio Paraopeba. Estas etapas são detalhadas a seguir: 
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 A 1ª Etapa (29/01/2019 a 07/02/2019) visou ao reconhecimento geral do local, a 

constatação dos danos primários e imediatos e a avaliação preliminar para o 

planejamento das etapas posteriores. Nesta etapa foram realizadas vistorias aéreas, 

terrestres e aquáticas na área soterrada e ao longo do rio Paraopeba para reconhecimento 

da região impactada, coleta de dados, registros dos danos ambientais ocorridos 

imediatamente após o rompimento e observação da dinâmica de migração dos rejeitos 

ao longo do rio Paraopeba. Os exames abrangeram acompanhamentos dos trabalhos das 

equipes de emergência, de resgates humanos e de animais e de equipes de 

monitoramento da qualidade da água do rio Paraopeba, que incluiu o ponto do rio onde 

ocorria a captação de água para consumo humano pela COPASA em Brumadinho/MG. 

Adicionalmente, foram realizadas coletas pontuais de amostras de diferentes tipos de 

rejeitos restritos à área soterrada e submetidas a análises por espectroscopia de 

fluorescência de raios-x para obtenção de informações químicas preliminares dos 

materiais expostos ao meio ambiente. As figuras seguintes ilustram algumas das 

observações citadas acima. 
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Figura 4 - 1ª Etapa – trecho do rio Paraopeba 

extremamente impactado pelos rejeitos, próximo à 

confluência com o ribeirão Ferro-Carvão. 

Figura 5 - 1ª Etapa – trecho do rio Paraopeba 

extremamente impactado pelos rejeitos, no ponto 

de captação de água para abastecimento humano 

da COPASA, em Brumadinho/MG. A captação de 

água foi interrompida. 

 
Figura 6 - 1ª Etapa – rejeito oriundo do desastre 

soterrando o rio Paraopeba na sua confluência com 

o ribeirão Ferro-Carvão. 

 
Figura 7 - 1ª Etapa – rio Paraopeba, com rejeito, 

na confluência com o rio Betim, no barramento 

da UTE de Igarapé em Juatuba/MG. 

 

 A 2ª Etapa (20 a 25/03/2019) visou aos exames geoquímicos dos rejeitos dispostos na 

sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão para a caracterização das fontes (origem) de 

contaminação ambiental imediatas originadas após o rompimento. Nesta etapa, 

efetuaram-se coletas de amostras de rejeitos remanescentes na B-I e na área soterrada 

ao longo da sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão, visando à caracterização geoquímica 

do material e sua dinâmica de contaminação ambiental, que atuavam como fontes de 

poluição do solo local e dos corpos hídricos adjacentes por meio do carreamento hídrico 

de particulados se propagando pelo rio Paraopeba. Os exames foram acompanhados 

pelo Prof. Dr. Jeremie Garnier, da Universidade de Brasília (UnB), e abrangeram 

estudos para avaliação da qualidade das águas incidentes no exutório da sub-bacia 

Paraopeba 

Paraopeba 

Betim 

Ferro-Carvão 
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Ferro-Carvão e sua influência no rio Paraopeba. As figuras abaixo ilustram algumas das 

observações citadas acima. 

  
Figura 8 - 2ª Etapa – Amostragem em área dos 

rejeitos realizada por via aérea com o auxílio de 

helicóptero do Corpo de Bombeiros  

Figura 9 - 2ª Etapa – Amostragem realizada por 

via terrestre de material no interior da área da   

B-I. 

 

 A 3ª Etapa (09 a 17/05/2019) visou exames no rio Paraopeba para acompanhamento da 

evolução dos impactos ao longo do rio e a sua dispersão e abrangência. Nessa etapa 

efetuaram-se coletas de amostras de águas e sedimentos em diferentes profundidades no 

rio Paraopeba e reservatórios das UHEs de Retiro Baixo e de Três Marias, obtenção e 

validação de dados radiométricos multiescalares da interação do carreamento da carga 

sólida com auxílio de sensores multi e hiperespectrais transportados em embarcações, 

aeronave remotamente pilotada (RPA), helicóptero, dados satelitais e levantamento da 

vazão e medição da carga sólida de trechos do rio Paraopeba. Os exames foram 

auxiliados por equipes da UnB, Agência Nacional de Águas (ANA), Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Institut de 

Recherche pour le Développement (IRD/França), Serviço Geológico Brasileiro (CPRM) 

e Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM). As figuras a seguir ilustram algumas 

das observações citadas acima. 

 



LAUDO Nº 3565/2019 – NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP 

13 
 

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade 

jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. 

  
Figura 10 - 3ª Etapa – Levantamento radiométrico 

de trecho do rio Paraopeba. 

Figura 11 - 3ª Etapa – Coleta de perfil de 

sedimento de fundo. 

 

O geoprocessamento foi realizado com auxílio dos softwares GPS TrackMaker® 

versão Professional 4.5 e ARCGIS, versão 10.3. Os principais dados espaciais foram obtidos 

mediante consulta ao Sistema de Inteligência Geográfica da Perícia Criminal Federal – 

Inteligeo. Os dados geográficos adquiridos das diferentes fontes foram processados considerando 

as suas referências espaciais. O sistema geodésico de referência utilizado para a consolidação dos 

dados geográficos no presente Laudo foi o Sistema de Referência Geodésico para as Américas 

(SIRGAS2000).  

Algumas das principais constatações registradas durante os trabalhos de campo são 

apresentadas a seguir. 
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31/01/2019 

 

 
Figura 12 - Vistas em 31/01/2019 de ponto de embarque para exames periciais no rio Paraopeba, área 

atingida a aproximadamente 6,9km da confluência do ribeirão Ferro-Carvão com o rio Paraopeba, 

ponto de entrada dos rejeitos no rio. Nota-se a quantidade de rejeito depositado às margens do rio e o 

alto grau de material em suspensão sendo carreado. 

 

 
Figura 13 - Vistas em 31/01/2019 detalhe de material em suspensão em coluna d’água próxima à 

margem do rio Paraopeba, no ponto de embarque para exames periciais mencionado acima. 
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Figura 14 - Peixes mortos no ponto de embarque para exames periciais no rio Paraopeba, em área 

atingida a aproximadamente 6,9km da confluência do ribeirão Ferro-Carvão. Nota-se a grande 

quantidade de sedimentos aderidos à superfície do peixe. 

 

 
Figura 15 - Vista em 31/01/2019 de material em suspensão no rio Paraopeba, no ponto de embarque 

para exames periciais a aproximadamente 6,9km da confluência do ribeirão Ferro-Carvão. O inserto 

ilustra a aparência extremamente turva da água superficial do rio coletada. 
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Figura 16 - Vista em 31/01/2019 de grande quantidade de material em suspensão no rio Paraopeba a 

aproximadamente 8 km da confluência do ribeirão Ferro-Carvão, ponto de entrada dos rejeitos no rio. 
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Figura 17 - Vistas em 31/01/2019 de peixes mortos e carcaça de animal de grande porte (indicado pela 

seta) no rio Paraopeba, a aproximadamente 9 km da confluência do ribeirão Ferro-Carvão. Nota-se a 

grande quantidade de sedimentos aderidos ao corpo dos animais. 

 

 
Figura 18 - Vista em 31/01/2019 de grande quantidade de material em suspensão no rio Paraopeba a 

aproximadamente 9 km da confluência do ribeirão Ferro-Carvão. 
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Figura 19 - Vista em 31/01/2019 de carcaça de animal de médio porte (indicado pela seta), a 

aproximadamente 10 km da confluência do ribeirão Ferro-Carvão. 
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Figura 20 - Segmento humano (indicado pela seta) encontrado no rio Paraopeba em 31/01/2019, a 

aproximadamente 10,9km da confluência do ribeirão Ferro-Carvão, no ponto de coordenadas 

geodésicas 20º8’8,71”S e 44º12’46,29”W (datum SIRGAS 2000). O inserto ilustra o transporte do 

segmento humano, após retirada do rio, para procedimento de identificação. 
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Figura 21 - Grande quantidade de material em suspensão no rio Paraopeba, na área de captação da 

COPASA em 31/01/2019, a aproximadamente 10,6km da confluência do ribeirão Ferro-Carvão. 

Observou-se a ressuspensão de grande quantidade de material fino que assoreava o fundo com a 

alteração do fluxo na água. 

 

 
Figura 22 - Coloração da água do rio Paraopeba em corredeira a jusante da área de captação da 

COPASA em 31/01/2019, a aproximadamente 10,6km da confluência do ribeirão Ferro-Carvão. Deve 

ser destacado que a captação de água foi suspensa com o rompimento da Barragem I. 
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Figura 23 - Peixes mortos no rio Paraopeba em 31/01/2019, a aproximadamente a) 15,7km; b) 16,1km; 

c) 17,1km d) 17,2km; e) 18,4km; e f) 22km da confluência do ribeirão Ferro-Carvão. 
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Figura 24 - Grande quantidade de material em suspensão no rio Paraopeba em diferentes formas em 

31/01/2019, a aproximadamente 18km da confluência do ribeirão Ferro-Carvão. 
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Figura 25 - Grande quantidade de material em suspensão no rio Paraopeba em 31/01/2019, a 

aproximadamente a) 20,3km; b) 22,2km; e c) 24,4km da confluência do ribeirão Ferro-Carvão. 

 



LAUDO Nº 3565/2019 – NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP 

24 
 

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade 

jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. 

02/02/2019 

 

 
Figura 26 - Vista aéreas em 02/02/2019: a) entorno do PT12 e b) entorno do PT12 e confluência do 

ribeirão Ferro-Carvão com o rio Paraopeba . 
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03/02/2019 

 

 
Figura 27 - Vista aérea em 03/02/2019 do leito do rio Paraopeba soterrado com os rejeitos oriundos do 

desastre, na área de confluência com o ribeirão Ferro-Carvão. 
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06/02/2019 

 

 
Figura 28 - Vista em 06/02/2019 da área soterrada com materiais diversos justapostos, pedregulhos, 

montes com materiais úmidos com granulometria areia com cores diversas e materiais finos com 

trincas de ressecamento, em contato direto com a mata ao fundo. 

  



LAUDO Nº 3565/2019 – NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP 

27 
 

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade 

jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. 

26/02/2019 

 

 
Figura 29 - Rejeito oriundo do desastre soterrando área agriculturável, vegetação arbórea e mata ciliar 

em imagem aérea obtida em 26/02/2019. Destaque para o canal de drenagem na área do rejeito. 

 

 
Figura 30 - Obras na região do PT12 em 26/02/2019. As manilhas, contenção e o talude em construção 

e a via de acesso foram posteriormente destruídos com as águas e materiais incidentes pelas chuvas. 

 

  

Canal de drenagem 
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20-23/03/2019 

 

 

Figura 31 - Visualizações do entorno do PT12 em 20/03/2019: a) vista a montante; b) vista a jusante; 

c) observação de coleta de água superficial no PT12 para monitoramento VALE S.A. 
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Figura 32 - Vistas em 20/03/2019 de surgência de água na área remanescente da Barragem I e formação 

de sulcos erosivos e canal de drenagem no rejeito. 
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Figura 33 - Vista em 23/03/2019 de drenagem de água escoando sobre a área remanescente da 

Barragem I, com formação de sulcos erosivos e carreamento de carga de material fino, com material 

acinzentado mais arenoso remanescente em superfície drenada. 
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Figura 34 - Vista em 20/03/2019 de escavação de canal de drenagem no rejeito depositado: manejos 

intensos dos materiais sólidos na área soterrada da sub-bacia que influem para as variações nas 

concentrações de sedimentos e contaminantes. 

 

 
Figura 35 - Vista em 21/03/2019 de drenagem na área soterrada, com aprofundamento progressivo, 

carreando material sólido para o exutório da sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão. 
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Figura 36 - Obras na região do PT12 em 21/03/2019, confluência com o rio Paraopeba ao fundo. 

 

 
Figura 37 - Trecho final da sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão, soterrado pelos rejeitos, em sua 

confluência com o rio Paraopeba, em 20/03/2019 e região englobada pelo PT12 . 
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Figura 38 - Trecho final da sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão, soterrado pelos rejeitos, em sua 

confluência com o rio Paraopeba, em 20/03/2019. Destaque para a coloração escura das águas que 

atingem a margem direita do rio Paraopeba. 

 

 

V.3. – Processamento mineral da Mina Córrego do Feijão1 

O processo de concentração mineral da Mina do Córrego do Feijão visava 

enriquecer o produto em teor de ferro, retirando a sílica (quartzo) e os minerais de alteração 

(óxidos de manganês, caulinita, gibsita e goethita terrosa) que compõem predominantemente o 

rejeito. 

A partir da construção da Barragem I (1976), a usina de beneficiamento do 

minério de Córrego do Feijão constituía-se de cominuição em britadores e classificação a úmido 

em peneira e classificadores espirais, com geração de produtos sem concentração, apenas com 

classificação granulométrica e descarte dos finos para a Barragem I. 

Em 2001, foi implantando um circuito de concentração magnética para a 

maximização do aproveitamento de finos. O processo de concentração magnética era baseado 

                                                 
1 Compilação de informações apresentadas na Nota Técnica da Geoenviron (vide subseção V.8.1). 
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na diferença das propriedades magnéticas entre as partículas de ganga (rejeito) e minério de 

ferro (produto) e não utilizava reagentes químicos. Ou seja, durante todo o período de operação 

à úmido na unidade de beneficiamento do minério de Córrego do Feijão, não eram adicionados 

reagentes químicos na etapa de concentração. Os rejeitos gerados pela concentração magnética 

continuaram sendo direcionados para a Barragem I.  

A partir de 2012, a VALE S.A. implantou uma série de iniciativas de 

maximização da recuperação mássica das instalações de Córrego do Feijão, culminando com a 

operação 100% à umidade natural sem geração de rejeitos, a partir de 2016. 

 

V.4. – Histórico da Barragem I da mina do Córrego do Feijão2 

A Mina Córrego do Feijão iniciou as suas atividades no ano de 1956 por meio 

da Cia. de Mineração Ferro e Carvão. Em 1973, passou ao controle da Ferteco Mineração S.A. 

e em 27 de abril de 2001, a Companhia Vale do Rio Doce, atual VALE S.A., adquiriu a 

FERTECO S.A., que pertencia ao grupo alemão Thyssen Krupp Stahl, e passou a operar a Mina 

Córrego do Feijão. 

O projeto inicial da estrutura da Barragem I foi elaborado, em 1975, pela 

empresa CHRISTOPH ERB, sendo a primeira etapa de sua construção finalizada em 1976. De 

acordo com a concepção desse tipo de estrutura, uma vez executado o dique inicial ou de 

partida, em solo compactado, na medida em que os rejeitos são depositados, estes passam a 

servir como terreno de fundação para novos alteamentos, que serão executados avançando-se 

sobre o reservatório para montante (no sentido da nascente), a partir do dique de partida. Cabe 

ressaltar que a empresa VALE S.A. adquiriu os direitos minerários e o controle acionário da 

FERTECO MINERAÇÃO S.A. em 27/04/2001. Nesta data, a barragem encontrava-se no 6º 

alteamento, com 60,50 m de altura, sendo que o projeto deste alteamento havia sido elaborado 

pela empresa TECNOSOLO, juntamente com o projeto dos dois alteamentos subsequentes (7º 

e 8°). A execução dos 7º e 8º alteamentos ocorreram então na gestão da VALE S.A., nos anos 

de 2003 e 2004, com base nos projetos da TECNOSOLO. Já a execução dos 9º e 10º 

alteamentos ocorreram nos anos de 2008 e 2013, dessa vez com projetos da empresa 

GEOCONSULTORIA. Na condição em que se rompeu a Barragem I tinha 86 m de altura e 

                                                 
2  Compilação de informações apresentadas no Laudo de Perícia Criminal Federal nº1070/2019 – 

SETEC/SR/PF/MG e Nota Técnica da empresa Geoenviron (vide subseção V.8.1). 
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comprimento de crista de 720 m. Os rejeitos dispostos ocupavam uma área de aproximadamente 

250 mil m² e um volume de 11,7 milhões de m³. 

A Barragem I tinha por finalidade a contenção dos rejeitos gerados no processo 

de beneficiamento da mineração, o qual ocorria na Instalação de Tratamento de Minério do 

Córrego do Feijão– ITM-CFJ, após serem lavrados na Mina do Córrego do Feijão. O transporte 

desse material se dava por meio do bombeamento do rejeito, em forma de polpa, com o 

lançamento na barragem ocorrendo por meio de spray bars posicionadas ao longo da crista da 

estrutura. Contudo, em julho de 2016, o lançamento de rejeitos na Barragem I foi interrompido, 

tendo em vista que a operação de beneficiamento do minério passou a ser realizada a seco. 

 

V.5. – Referências normativas 

O artigo 54 da lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais) possui a seguinte 

redação:  

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam 

resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a 

destruição significativa da flora. 

[...] 

§ 2º Se o crime: 

I - tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a ocupação humana; 

II - causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos 

habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à saúde da população; 

III - causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento 

público de água de uma comunidade; 

IV - dificultar ou impedir o uso público das praias; 

V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos 

ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou 

regulamentos: 

[...] 

 

A lei nº 6.938, de 31/08/1981, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio 

Ambiente, no seu artigo 3°, inciso II, define degradação da qualidade ambiental como a 

alteração adversa das características do meio ambiente. No seu artigo 3º, inciso III, a poluição 

é definida como: 

III – poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta 

ou indiretamente: 

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 

c) afetem desfavoravelmente a biota; 

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos; 

 

A Lei nº 9.433, de 08/01/1997, que institui a Política Nacional de Recursos 
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Hídricos, no seu artigo 9º, cita que o enquadramento dos corpos d’água em classes, segundo os 

usos preponderantes da água, visa a assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais 

exigentes a que forem destinadas e diminuir os custos de combate à poluição das águas, 

mediante ações preventivas permanentes. 

A Resolução nº 357, de 17/03/2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA 357/2005) dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais 

para o seu enquadramento e estabelece condições e padrões de qualidade de acordo com o uso 

da água, com valores limites de parâmetros de qualidade. 

A Deliberação Normativa Conjunta nº 01, de 05/05/2008, do Conselho Estadual 

de Política Ambiental e do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais 

(COPAM/CERH 01/2008), dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 

ambientais para o seu enquadramento no Estado de Minas Gerais, bem como estabelece as 

condições e padrões de lançamentos de efluentes. 

A Portaria nº 2.914, de 12/12/2011, do Ministério da Saúde, dispõe sobre os 

procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu 

padrão de potabilidade. A portaria contém valores máximos permissíveis de substâncias na água 

como parâmetros da qualidade de água para que não ofereça riscos ao consumo humano. 

A Resolução CONAMA nº 420, de 28/12/2009, trata do gerenciamento de áreas 

contaminadas. A resolução define critérios e valores limites de concentrações de substâncias 

químicas para orientação sobre a qualidade e as alterações do solo e da água subterrânea, 

inclusive valores limites indicados para investigação de uma área potencialmente contaminada, 

quando concentrações acima desses valores geram riscos potenciais, diretos ou indiretos, à 

saúde humana, considerando um cenário de exposição padronizado. 

 

Art. 3. A proteção do solo deve ser realizada de maneira preventiva, a fim de garantir 

a manutenção da sua funcionalidade ou, de maneira corretiva, visando restaurar sua 

qualidade ou recuperá-la de forma compatível com os usos previstos. Parágrafo único. 

São funções principais do solo: 

I - servir como meio básico para a sustentação da vida e de habitat para pessoas, 

animais, plantas e outros organismos vivos; 

II - manter o ciclo da água e dos nutrientes; 

III - servir como meio para a produção de alimentos e outros bens primários de 

consumo; 

IV - agir como filtro natural, tampão e meio de adsorção, degradação e transformação 

de substâncias químicas e organismos; 

V - proteger as águas superficiais e subterrâneas; 

VI - servir como fonte de informação quanto ao patrimônio natural, histórico e 

cultural; 

VII - constituir fonte de recursos minerais; e 
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VIII - servir como meio básico para a ocupação territorial, práticas recreacionais e 

propiciar outros usos públicos e econômicos. 

 

Art. 6. Para efeito desta Resolução são adotados os seguintes termos e definições: 

XXIII - Valor de Prevenção-VP: é a concentração de valor limite de determinada 

substância no solo, tal que ele seja capaz de sustentar as suas funções principais de 

acordo com o art. 3. 

XXIV - Valor de Investigação-VI: é a concentração de determinada substância no solo 

ou na água subterrânea acima da qual existem riscos potenciais, diretos ou indiretos, 

à saúde humana, considerando um cenário de exposição padronizado. 

 

Art. 15. As concentrações de substâncias químicas no solo resultantes da aplicação ou 

disposição de resíduos e efluentes, observada a legislação em vigor, não poderão 

ultrapassar os respectivos VPs. 

 

Art. 19. As análises para caracterização e monitoramento da qualidade do solo e da 

água subterrânea deverão ser realizadas em laboratórios acreditados pelo Instituto 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial-INMETRO para os 

parâmetros de interesse. 

 

Anexo 1. 

3 - Metodologias analíticas 

Para análise das substâncias inorgânicas listadas no Anexo II, utilizar a fração de solo 

menor que 2mm. A metodologia analítica para a extração das substâncias inorgânicas 

(exceto mercúrio) das amostras será a USEPA 3050 ou USEPA 3051 ou em suas 

atualizações. As determinações do pH em água, CTC e dos teores de carbono 

orgânico, argila, silte, areia, óxidos de ferro, alumínio, manganês e silício devem 

seguir as metodologias analíticas definidas pela EMBRAPA. 

No caso de ocorrência natural, reconhecida pelo órgão ambiental competente, de 

substâncias não contempladas nas metodologias citadas anteriormente, deverão ser 

adotadas metodologias que atendam às especificações descritas em normas 

reconhecidas internacionalmente, que incluam a edição mais recente dos métodos 

publicados pela USEPA (United States Environmental Protection Agency), série SW-

846 - Test Methods for Evaluating Solid Waste; pela ISO (International 

Standarization Organization) e pela DIN (Deutsches Institut für Normung). 

As análises químicas deverão contemplar rastreabilidade analítica, validação, cartas 

controle elaboradas com faixas de concentração significativamente próximas daquelas 

esperadas nas matrizes sólidas) e ensaios com materiais de referência certificados, a 

fim de comprovar a exatidão dos resultados por meio de ensaios paralelos. 

 

A Resolução CONAMA nº 430, de 13/05/2011, dispõe sobre as condições e 

padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357, de 17 de março 

de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA. 

Art. 4. Para efeito desta Resolução adotam-se as seguintes definições, em 

complementação àquelas contidas no art. 2º da Resolução CONAMA nº 357, de 2005: 

I - Capacidade de suporte do corpo receptor: valor máximo de determinado poluente 

que o corpo hídrico pode receber, sem comprometer a qualidade da água e seus usos 

determinados pela classe de enquadramento. 

[...] 

 

Art. 12. O lançamento de efluentes em corpos de água, com exceção daqueles 

enquadrados na classe especial, não poderá exceder as condições e padrões de 

qualidade de água estabelecidos para as respectivas classes, nas condições da vazão 

de referência ou volume disponível, além de atender outras exigências aplicáveis. 
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Parágrafo único. Nos corpos de água em processo de recuperação, o lançamento de 

efluentes observará as metas obrigatórias progressivas, intermediárias e final. 

 

Art. 16. Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados 

diretamente no corpo receptor desde que obedeçam às condições e padrões previstos 

neste artigo, resguardadas outras exigências cabíveis: 

I - condições de lançamento de efluentes: 

[...] 

c) materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone Inmhoff. Para o 

lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, 

os materiais sedimentáveis deverão estar virtualmente ausentes; 

[...] 

II - Padrões de lançamento de efluentes: 

[...] 

Bário total: 5,0 mg/L Ba 

Chumbo total: 0,5 mg/L Pb 

Cobre dissolvido: 1,0 mg/L Cu 

Mercúrio total: 0,01 mg/L Hg 

[...] 

 

Art. 18. O efluente não deverá causar ou possuir potencial para causar efeitos tóxicos 

aos organismos aquáticos no corpo receptor, de acordo com os critérios de 

ecotoxicidade estabelecidos pelo órgão ambiental competente.  

§ 1. Os critérios de ecotoxicidade previstos no caput deste artigo devem se basear em 

resultados de ensaios ecotoxicológicos aceitos pelo órgão ambiental, realizados no 

efluente, utilizando organismos aquáticos de pelo menos dois níveis tróficos 

diferentes.  

§ 2. Cabe ao órgão ambiental competente a especificação das vazões de referência do 

efluente e do corpo receptor a serem consideradas no cálculo da Concentração do 

Efluente no Corpo Receptor-CECR, além dos organismos e dos métodos de ensaio a 

serem utilizados, bem como a frequência de eventual monitoramento.  

§ 3. Na ausência de critérios de ecotoxicidade estabelecidos pelo órgão ambiental para 

avaliar o efeito tóxico do efluente no corpo receptor, as seguintes diretrizes devem ser 

obedecidas:  

I - para efluentes lançados em corpos receptores de água doce Classes 1 e 2, e águas 

salinas e salobras Classe 1, a Concentração do Efluente no Corpo Receptor-CECR 

deve ser menor ou igual à Concentração de Efeito Não Observado-CENO de pelo 

menos dois níveis tróficos, ou seja:  

a) CECR deve ser menor ou igual a CENO quando for realizado teste de ecotoxicidade 

para medir o efeito tóxico crônico; ou  

b) CECR deve ser menor ou igual ao valor da Concentração Letal Mediana (CL50) 

dividida por 10; ou menor ou igual a 30 dividido pelo Fator de Toxicidade (FT) quando 

for realizado teste de ecotoxicidade para medir o efeito tóxico agudo; 

 

Art. 26. Os ensaios deverão ser realizados por laboratórios acreditados pelo Instituto 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial-INMETRO ou por 

outro organismo signatário do mesmo acordo de cooperação mútua do qual o 

INMETRO faça parte ou em laboratórios aceitos pelo órgão ambiental competente. 

§ 1º Os laboratórios deverão ter sistema de controle de qualidade analítica 

implementado. 

§ 2º Os laudos analíticos referentes a ensaios laboratoriais de efluentes e de corpos 

receptores devem ser assinados por profissional legalmente habilitado. 

 

Nesse contexto, a Deliberação Normativa COPAM/CERH 01/2008 estabelece 

condições para lançamentos de efluentes em Minas Gerais, entre as quais o valor máximo para 
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chumbo total é de 0,1 mg/L e 100 mg/L de sólidos em suspensão totais.  

A Resolução CONAMA nº 454, de 01/11/2012, estabelece diretrizes gerais e os 

procedimentos referenciais para o gerenciamento do material a ser dragado em águas sob 

jurisdição nacional. A resolução define valores orientadores sobre a qualidade dos sedimentos 

quanto a probabilidade de efeitos adversos à biota. 

Art. 10. Após a caracterização química do material a ser dragado, proceder-se-á sua 

classificação química, para fins de avaliar as condições de sua disposição observando 

os seguintes critérios: 

I - para avaliação das alternativas de disposição em solo, os resultados da 

caracterização química devem ser comparados com os valores orientadores nacionais 

estabelecidos para solos pela Resolução Conama nº 420/2009 ou norma estadual 

vigente; 

II - para avaliação das alternativas de disposição em águas sob jurisdição nacional, os 

resultados da caracterização química devem ser comparados com os valores 

orientadores previstos na Tabela III do Anexo desta Resolução e classificados em dois 

níveis: 

a. Nível 1- limiar abaixo do qual há menor probabilidade de efeitos adversos à biota; 

b. Nível 2 - limiar acima do qual há maior probabilidade de efeitos adversos à biota. 

 

Art. 12. Deverão ser realizados ensaios de ecotoxicidade, conforme 3ª Etapa do Anexo 

desta Resolução, para disposição em águas sob jurisdição nacional, na hipótese do 

material a ser dragado indicar ocorrência das condições listadas a seguir: 

I - a concentração de HAPs do Grupo A, arsênio, cádmio, chumbo ou mercúrio for 

superior ao Nível 1; 

II - a concentração de HAPs do Grupo B estiver entre os Níveis 1 e 2, desde que a 

soma das concentrações individuais de todos os HAPs (Grupos A e B) presentes na 

amostra seja maior que o valor orientador para o HAP total, indicado na Tabela III; 

III - a concentração de qualquer substância relacionado na Tabela III for superior ao 

Nível 2. 

§ 1º A opção pela realização dos ensaios agudos ou crônicos é do empreendedor, que 

considerará a disponibilidade de laboratórios na região ou estado onde será executado 

o projeto de dragagem. 

 

Art. 14. Para classificação do material, segundo os resultados da caracterização 

ecotoxicológica, será considerado: 

I. efeito tóxico não significativo quando menor ou igual a 50% do efeito tóxico 

medido; 

II. efeito tóxico significativo quando maior que 50% do efeito tóxico medido. 

 

Art. 18. A disposição em solo do material a ser dragado, classificado de acordo com 

o inciso I, do Art.10, deve seguir os seguintes critérios e condições: [...] 

 

Art. 19. A disposição do material dragado em águas sob jurisdição nacional poderá 

ocorrer sem estudos complementares, em local de disposição autorizado pelo órgão 

ambiental licenciador, quando o material dragado: [...] 

 

Art. 20. Quando o material dragado apresentar o resultado da análise ecotoxicológica 

maior que 50% do efeito tóxico medido ou concentração de qualquer uma das 

substâncias acima do Nível 2, serão necessários estudos específicos de viabilidade 

técnica e locacional para definir a disposição adequada em águas sob jurisdição 

nacional ou, eventualmente, em uma unidade de confinamento. 

I – Para o aprofundamento do conhecimento do material a ser dragado: 
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a) avaliações de bioacumulação para as substâncias que tenham maior potencial de 

causar efeitos adversos, tais como mercúrio, cádmio, chumbo, PCBs e pesticidas 

organoclorados; 

b) estudos de elutriação com sedimentos. 

 

Art. 27. As analises físicas, químicas e ecotoxicológicas previstas nesta Resolução 

deverão ser realizadas em laboratórios que possuam esses processos acreditados pelo 

Instituto Nacional de Metrologia - INMETRO, ou em laboratórios qualificados ou 

aceitos pelo órgão ambiental licenciador. 

Parágrafo único. Os laboratórios deverão ter sistema de controle de qualidade analítica 

implementado, observados os procedimentos estabelecidos nesta Resolução. 

[...] 

Anexo 

[...] 

Análises Laboratoriais 

[...] 

A metodologia analítica para a extração dos metais e semi-metais das amostras de 

sedimento consistirá em ataque com ácidos minerais e aquecimento, conforme EPA 

SW 846: métodos 3050B (exceto Hg) e 3051A (todos os metais e semi-metais), 7471B 

(Hg) ou metodologia similar a ser aprovada pelo órgão ambiental licenciador. 

 

A Norma Brasileira (NBR) nº 10.004/2004, aprovada pela Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT), trata da Classificação dos Resíduos Sólidos quanto aos seus 

riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública para que possam ser gerenciados 

adequadamente. 

 

V.6. – Características gerais dos corpos hídricos atingidos 

A Barragem I (B-I) de rejeitos de minério de ferro da Mina Córrego do Feijão 

da VALE S.A., situa-se ao norte do município de Brumadinho, na região metropolitana de Belo 

Horizonte/MG. Está inserida na sub-bacia hidrográfica do ribeirão Ferro-Carvão, afluente da 

margem direita do rio Paraopeba, na região do curso médio da bacia hidrográfica do Paraopeba. 

O rio Paraopeba é um importante tributário do rio São Francisco. A sua bacia 

hidrográfica abrange uma área aproximada de 12.054 km², correspondendo a cerca de 5,14% 

da área da bacia do rio São Francisco. Situa-se integralmente no estado de Minas Gerais 

(abrangendo 48 municípios e uma população estimada em 1,3 milhão de habitantes) e deságua 

no lago do reservatório da UHE de Três Marias/MG, instalado no Rio São Francisco, corpo 

hídrico de domínio da União (http://cbhsaofrancisco.org.br/ 2017/comites-de-afluentes/cbh-do-

rio-paraopeba-minas-gerais/, acessado em 11/06/2019). Os seus recursos hídricos 

desempenham um papel fundamental na região, uma vez que são fontes de água para 

abastecimento público, agropecuário, mineração, industrial, geração de energia elétrica, dentre 

outros. 
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A Tabela 1, divulgada pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), 

elenca os principais usos com processo de outorga no trecho a jusante do rio Paraopeba (fonte: 

http://www.meioambiente.mg.gov.br/component/content/article/13-informativo/3762-usos-

da-agua-nos-trechos-do-corrego-ferro-carvao--corrego-do-feijao-e-rio-paraopeba/, acessado 

em 11/06/2019). A Figura 39 mostra a distribuição desses processos. 

Tabela 1 – Processos de outorgas de usos de água emitidos pelo IGAM no trecho a jusante do rio 

Paraopeba. 
Processo 

Outorga 
Empreendedor Município Modo de Uso SETOR Latitude Longitude 

Vazão 

(m3/s) 

07619/2015 
Companhia de 

Saneamento de 

Minas Gerais 
(COPASA) 

Brumadinho 
Captação em corpo 

d'água 

Abastecimento 

Público 
-20,1350 -44,2147 5,000 

22058/2014 Juatuba 
Captação em corpo 

d'água 

Abastecimento 

Público 
-19,9594 -44,2956 1,000 

20171/2014 Pará de Minas 
Captação em corpo 

d'água 

Abastecimento 

Público 
-19,7133 -44,4906 0,300 

31680/2014 

Prefeitura 

Municipal de 
Pará de Minas 

Pará de Minas 
Captação em corpo 

d'água 

Abastecimento 

Público 
-19,7117 -44,4969 0,284 

00249/2003 

Cemig Geração 

e Transmissão 
S.A. 

Juatuba 
Captação em corpo 

d'água 

Geração de 

energia 
-19,9717 -44,2794 0,005 

002099/2014 
Retiro Baixo 

Energética S/A 
Pompéu 

Aproveitamento de 

potencial hidrelétrico 

Geração de 

energia 
-18,8944 -44,7817 0,000 

07161/2010 
Alexander M. 

Cabanellas 
Paraopeba 

Captação em corpo 
d'água 

Agropecuária -19,3142 -44,5556 0,036 

00670/2009 

Joaquim Higino 

de Souza 
Machado 

Pompéu 
Captação em corpo 

d'água 
Agropecuária -19,1828 -44,6864 0,107 

00671/2009 Pompéu 
Captação em corpo 

d'água 
Agropecuária -19,1758 -44,6744 0,060 

00669/2009 Pompéu 
Captação em corpo 

d'água 
Agropecuária -19,1997 -44,6906 0,045 

00668/2009 Pompéu 
Captação em corpo 

d'água 
Agropecuária -19,1625 -44,6781 0,045 

18404/2014 
José Campolina 

de Sá 
Pompéu 

Captação em corpo 

d'água 
Agropecuária -19,0075 -44,7808 0,050 

06725/2007 
Junco 

Agropastoril 

Ltda 
 

Papagaios 
Captação em corpo 

d'água 
Agropecuária -19,3889 -44,5342 0,076 

06724/2007 Papagaios 
Captação em corpo 

d'água 
Agropecuária -19,4019 -44,5453 0,056 

06726/2007 Papagaios 
Captação em corpo 

d'água 
Agropecuária -19,3778 -44,5275 0,043 

14268/2009 Marcos M. de 
Oliveira e 

Outro 

Curvelo 
Captação em corpo 

d'água 
Agropecuária -19,1319 -44,6958 0,256 

60342/2004 Curvelo 
Captação em corpo 

d'água 
Agropecuária -19,1206 -44,7033 0,090 

16160/2009 

Micapel- 

Mineração 

Capão das 
Pedras Ltda 

Curvelo 
Captação em corpo 

d'água 
Agropecuária -19,2167 -44,6686 0,380 

16161/2009 Curvelo 
Captação em corpo 

d'água 
Agropecuária -19,2047 -44,6906 0,092 

12949/2009 Curvelo 
Captação em corpo 

d'água 
Agropecuária -19,2183 -44,6744 0,068 

12947/2009 Curvelo 
Captação em corpo 

d'água 
Agropecuária -19,2214 -44,6864 0,064 

06009/2011 Curvelo 
Captação em corpo 

d'água 
Agropecuária -19,2111 -44,6972 0,064 

Fonte: IGAM, 20193 

                                                 
3IGAM, 2019. INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS (IGAM). Usos da água nos trechos do 

Ribeirão Ferro-Carvão (Córrego do Feijão) e Rio Paraopeba Disponível em: 

http://www.meioambiente.mg.gov.br/component/content/article/13-informativo/3762-usos-da-agua-nos-trechos-

do-corrego-ferro-carvao--corrego-do-feijao-e-rio-paraopeba/, acessado em 11/06/2019. 

http://www.meioambiente.mg.gov.br/component/content/article/13-informativo/3762-usos-da-agua-nos-trechos-do-corrego-ferro-carvao--corrego-do-feijao-e-rio-paraopeba/
http://www.meioambiente.mg.gov.br/component/content/article/13-informativo/3762-usos-da-agua-nos-trechos-do-corrego-ferro-carvao--corrego-do-feijao-e-rio-paraopeba/
http://www.meioambiente.mg.gov.br/component/content/article/13-informativo/3762-usos-da-agua-nos-trechos-do-corrego-ferro-carvao--corrego-do-feijao-e-rio-paraopeba/
http://www.meioambiente.mg.gov.br/component/content/article/13-informativo/3762-usos-da-agua-nos-trechos-do-corrego-ferro-carvao--corrego-do-feijao-e-rio-paraopeba/
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Figura 39 - Localização dos pontos de outorga de água (IGAM) no trecho periciado. 
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A estação de captação de água para abastecimento público do rio Paraopeba da 

Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA), em Brumadinho, localiza-se a 10,6 

km a jusante da foz do ribeirão Ferro-Carvão. Esta estação capta água para a Estação de 

Tratamento de Água (ETA) Rio Manso, integrante do Sistema Bacia do Paraopeba e 

responsável por abastecer parte da região metropolitana de Belo Horizonte. Após o rompimento 

da Barragem I, esta captação de água foi interrompida. Posteriormente, em 29/01/2019, a 

captação de água para abastecimento público do rio Paraopeba no município Pará de Minas 

também foi interrompida. 

 

V.6.1. – Classificação dos corpos de água doce 

O enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes 

da água, é instrumento previsto na Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei nº 9.433, de 

08/01/1997, que visa a assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que 

forem destinadas e diminuir os custos de combate à poluição das águas, mediante ações preventivas 

permanentes. 

No âmbito de Minas Gerais, a Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-

MG nº 01, de 05/05/2008, dispõe sobre a classificação dos corpos d’água e diretrizes ambientais 

para o seu enquadramento. 

A Portaria nº 715/MINTER/IBAMA, de 20/09/1989, que dispõe sobre o 

enquadramento e nível de qualidade de água (classe) do rio São Francisco e tributários, 

recomenda que o órgão estadual de Meio Ambiente enquadre o rio Paraopeba, das nascentes 

até a sua foz no rio São Francisco, em Classe 2. 

A Deliberação Normativa nº 14, de 28/12/1995 do Conselho Estadual de Política 

Ambiental do Estado de Minas Gerais (COPAM 14/1995), que dispõe sobre o enquadramento 

das águas da bacia do rio Paraopeba, classifica a sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão, das 

nascentes até a foz no rio Paraopeba, como Classe 2. O trecho do córrego Laranjeira até a 

confluência com o ribeirão Ferro-Carvão apresenta classe 1. O trecho do rio Paraopeba até a 

represa da UHE de Três Marias é enquadrado como Classe 2. 

Conforme a resolução CONAMA nº 357, de 17/03/2005 (CONAMA 357/2005) e 

a Deliberação Normativa Conjunta nº 01, de 05/05/2008, do Conselho Estadual de Política 

Ambiental e do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais 
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(COPAM/CERH 01/2008), os corpos de água doce classificados como Classe 2 podem ser 

destinados:  

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional;  

b) à proteção das comunidades aquáticas; 

c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, 

conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000;  

d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte 

e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; e 

e) à aquicultura e à atividade de pesca.  

Conforme CONAMA 357/2005, as águas doces de Classe 2 devem observar as 

condições e padrões apresentados nas Tabelas 2 a 4. 

Tabela 2 – Condições de qualidade para corpos de água doce classificados como Classe 2. 

Parâmetro Valores Parâmetro Valores 

Salinidade ≤0,50 0/00 DBO ≤5 mg/L O2 

Efeito tóxico crônico Não verificação de crônico OD ≥5 mg/L O2 

Materiais Flutuantes, inclusive 

espumas não naturais 
Virtualmente ausentes Turbidez ≤100 UNT 

Óleos e Graxas Virtualmente ausentes Cor verdadeira ≤75 mg Pt/L 

Substâncias que comuniquem 

gosto ou odor 
Virtualmente ausentes pH 6 a 9 

Corantes provenientes de fontes 

antrópicas 

Não permitido os que não 

sejam removíveis por 

processo de coagulação, 
sedimentação e filtração 

convencionais. 

Clorofila a ≤30 µg/L 

Resíduos sólidos objetáveis Virtualmente ausentes Densidade de cianobactérias ≤50.000 cel/mL 

Coliforme termotolerante 
1000/100ml em 80% de 6 

amostras/ano 
Sólidos dissolvidos totais ≤500 mg/L 

 

Tabela 3 – Condições de qualidade para corpos de água doce classificados como Classe 2 - 

parâmetros inorgânicos 
Parâmetro Valores Parâmetro Valores 

Alumínio Dissolvido  ≤0,1 mg/L Al Fluoreto Total ≤1,4 mg/L F 

Antimônio ≤0,005 mg/L Sb Lítio Total ≤2,5 mg/L Li 

Arsênio Total ≤0,01 mg/L As Manganês total ≤0,1 mg/L Mn 

Bário Total ≤0,7 mg/L Ba Mercúrio total  ≤0,0002 mg/L Hg 

Berílio Total ≤0,04 mg/L Be Níquel total ≤0,025 mg/L Ni 

Boro Total ≤0,5 mg/L B Nitrato  ≤10 mg/L N 

Cádmio total ≤0,001 mg/L Cd Nitrito  ≤1,0 mg/L N 

Chumbo total ≤0,01 mg/L Pb 

Nitrogênio amoniacal total 

3,7 mg/L N para pH≤7,5 

Cianeto Livre ≤0,005 mg/L CN 
2,0 mg/L N para 

7,5<pH≤8,0 

Cloreto total ≤250 mg/L Cl 
1,0 mg/L N para 

8,0<pH≤8,5 

Cloro Residual Total 

(combinado + livre) 
≤0,01 mg/L Cl 0,5 mg/L N para pH.>8,5 

Cobalto Total ≤0,05 mg/L Co Prata Total ≤0,01 mg/L Ag 

Cobre dissolvido ≤0,009 mg/L Cu Selênio Total  ≤0,01 mg/L Se 

Cromo total ≤0,05 mg/L Cr Sulfato Total  ≤250 mg/L SO4 

Ferro dissolvido ≤0,3 mg/L Fe Sulfeto (H2S não dissociado) ≤0,002 mg/L S 

Fósforo total 

lêntico≤0,030 mg/L P Urânio Total ≤0,02 mg/L U 

intermediário e tributário de 

lêntico≤0,05 mg/L P 
Vanádio Total ≤0,1 mg/L V 

lótico e tributário de 
intermediario≤0,1 mg/L P 

Zinco Total  ≤0,18 mg/L Zn 
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Tabela 4 – Condições de qualidade para corpos de água doce classificados como Classe 2 - 

parâmetros orgânicos 

Parâmetro Valores Parâmetro Valores 

Acrilamida ≤0,5 μg/L 
Fenóis totais (substâncias que 

reagem com 4- 

aminoantipirina)  

≤0,003 mg/L C6H5OH 

Alacloro ≤20 μg/L Glifosato ≤65 μg/L 

Aldrin + Dieldrin ≤0,005 μg/L Gution ≤0,005 μg/L 

Atrazina ≤2 μg/L 
Heptacloro epóxido + 

Heptacloro 
≤0,01 μg/L 

Benzeno ≤0,005 mg/L Hexaclorobenzeno ≤0,0065 μg/L 

Benzidina ≤0,001 μg/L Indeno(1,2,3-cd)pireno ≤0,05 μg/L 

Benzo(a)antraceno ≤0,05 μg/L Lindano (g-HCH) ≤0,02 μg/L 

Benzo(a)pireno ≤0,05 μg/L Malation ≤0,1 μg/L 

Benzo(b)fluoranteno ≤0,05 μg/L Metolacloro ≤10 μg/L 

Benzo(k)fluoranteno ≤0,05 μg/L Metoxicloro ≤0,03 μg/L 

Carbaril ≤0,02 μg/L Paration ≤0,04 μg/L 

Clordano (cis + trans) ≤0,04 μg/L PCBs - Bifenilas policloradas ≤0,001 μg/L 

2-Clorofenol ≤0,1 μg/L Pentaclorofenol ≤0,009 mg/L 

Criseno ≤0,05 μg/L Simazina ≤2 μg/L 

2,4–D ≤4 μg/L 
Substâncias tensoativas que 

reagem com o azul de Metileno 
≤0,5 mg/L LAS 

Demeton (Demeton-O + 

Demeton-S) 
≤0,1 μg/L 2,4,5–T ≤2 μg/L 

Dibenzo(a,h)antraceno ≤0,05 μg/L Tetracloreto de carbono ≤0,002 mg/L 

1,2-Dicloroetano ≤0,01 mg/L Tetracloroeteno ≤0,01 mg/L 

1,1-Dicloroeteno ≤0,003 mg/L Tolueno ≤2 μg/L 

2,4-Diclorofenol ≤0,3 μg/L Toxafeno ≤0,01 μg/L 

Diclorometano ≤0,02 mg/L 2,4,5-TP ≤10 μg/L 

DDT (p,p’-DDT + p,p’-DDE + 

p,p’-DDD) 
≤0,002 μg/L Tributilestanho ≤0,063 μg/L TBT 

Dodecacloro pentaciclodecano ≤0,001 μg/L 
Triclorobenzeno (1,2,3-TCB + 

1,2,4-TCB) 
≤0,02 mg/L 

Endossulfan (a + b + sulfato) ≤0,056 μg/L Tricloroeteno ≤0,03 mg/L 

Endrin ≤0,004 μg/L 2,4,6-Triclorofenol ≤0,01mg/L 

Estireno ≤0,02 mg/L Trifluralina ≤0,2 μg/L 

Etilbenzeno ≤90 μg/L Xileno ≤300 μg/L 

 

Para a Classe 2, além desses valores, a COPAM/CERH 01/2008 acrescenta 

valores máximos da densidade de cianobactérias de 10.000 cel/mL, no caso de uso para 

recreação de contato primário, e de 100 mg/L de sólidos em suspensão totais.  

Para águas doces Classe 2 onde ocorre pesca ou cultivo de organismos para fins 

de consumo intensivo, as normas estabelecem condições específicas além das citadas, tais como 

o valor máximo de Arsênio total de 0,14 μg/L e acréscimo ou redefinição de condições para 

parâmetros orgânicos específicos. 
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V.7. – Dados de monitoramento do rio Paraopeba anteriores ao desastre 

Os resultados das análises físico-químicas realizadas no rio Paraopeba foram 

comparados com dados de monitoramento deste corpo d’água anteriores ao desastre. 

A bacia do rio Paraopeba tem as qualidades de suas águas superficiais 

monitoradas por rede estadual de monitoramento, permitindo a obtenção de características da 

qualidade de seus corpos hídricos em épocas anteriores ao rompimento da barragem. Este 

monitoramento é realizado pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), por meio do 

Programa Águas de Minas, em execução desde 1997.  

Existem 12 pontos de monitoramento pré-existentes ao longo do rio Paraopeba. 

Destes, 07 estão inseridos a jusante do trecho impactado pelos rejeitos. Para fins comparativos 

da influência do aporte de rejeitos, além dos 07 pontos a jusante, foi acrescido o BP036, ponto 

de monitoramento pré-existente a montante mais próximo da confluência do ribeirão Ferro-

Carvão com o rio Paraopeba. A Tabela 5 e a Figura 40 apresentam esses pontos de 

monitoramento. 

Tabela 5 – Pontos de monitoramento da qualidade da água pré-existentes para fins de comparação dos 

impactos. 

Ponto  Descrição Latitude Longitude 

BP036 
Ponto no rio Paraopeba à montante da confluência, na localidade de Melo 
Franco, município de Brumadinho. 

-20,197 -44,123 

BP068  
Ponto no rio Paraopeba, 5 km a jusante da captação da COPASA em 
Brumadinho, município de São Joaquim de Bicas. 

-20,093 -44,211 

BP070  
Ponto no rio Paraopeba a jusante da foz do ribeirão Sarzedo, próximo à 
cidade de São Joaquim de Bicas, municípios de Betim e São Joaquim de 
Bicas. 

-20,04 -44,256 

BP072  
Ponto no rio Paraopeba a jusante da foz do rio Betim, na divisa dos 
municípios de Betim e Juatuba. 

-19,949 -44,305 

BP082  
Ponto no rio Paraopeba na localidade de São José, no município de 
Esmeraldas. 

-19,670 -44,480 

BP083  Ponto no rio Paraopeba logo após a foz do ribeirão São João em Paraopeba. -19,370 -44,530 

BP078  Ponto no rio Paraopeba a jusante da foz do rio Pardo em Pompéu. -19,170 -44,710 

BP099  
Ponto no rio Paraopeba a montante de sua foz na barragem de Três Marias 
e a jusante da UHE Retiro Baixo. 

-18,871 -44,787 

Fonte: IGAM, 20194 

                                                 
4 INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS (IGAM). Informativo diário dos parâmetros de qualidade 

das águas nos locais monitorados ao longo do Rio Paraopeba, após o desastre na barragem B1 no complexo 

da Mina Córrego Feijão da Mineradora Vale/AS no município de Brumadinho – Minas Gerais: Informativo 

nº 7. Belo Horizonte, 03/02/2018. 59 p. 
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Figura 40 – Localização dos pontos de monitoramento da rede permanente do IGAM. 
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O IGAM disponibiliza seus dados de monitoramento publicamente por meio do 

Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos, instrumento de gestão das águas 

estabelecido pela Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei Estadual 13.199/1999). Os dados 

históricos de monitoramento da qualidade de água do rio Paraopeba realizados pelo IGAM são 

divulgados no Portal InfoHidro (http://portalinfohidro.igam.mg.gov.br/monitoramento-de-

qualidade-das-aguas ). Os documentos abaixo foram acessados no referido portal: 

 INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS. Séries Históricas de 

Monitoramentos da Qualidade das Águas Superficiais no Estado de Minas Gerais. Belo 

Horizonte: Igam, 2007-2011. Planilha. Acessado em 

http://10.47.16.18:8080/jspui/handle/123456789/413  em 18/07/2019. 

 INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS. Séries Históricas de 

Monitoramentos da Qualidade das Águas Superficiais no Estado de Minas Gerais. Belo 

Horizonte: Igam, 2012-2016. Planilha. Acessado em 

http://10.47.16.18:8080/jspui/handle/123456789/414 em 18/07/2019. 

 INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS. Séries Históricas de 

Monitoramentos da Qualidade das Águas Superficiais no Estado de Minas Gerais. Belo 

Horizonte: Igam, 2017. Planilha. Acessado em 

http://200.198.57.118:8080/jspui/handle/123456789/3077  em 18/07/2019. 

 INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS. Séries Históricas de 

Monitoramentos da Qualidade das Águas Superficiais no Estado de Minas Gerais (1° 

TRIM- 2018). Belo Horizonte: Igam, 2018. Planilha. Acessado em 

http://10.47.16.18:8080/jspui/handle/123456789/2386  em 18/07/2019. 

 INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS. Séries Históricas de 

Monitoramentos da Qualidade das Águas Superficiais no Estado de Minas Gerais (2° 

TRIM- 2018). Belo Horizonte: Igam, 2018. Planilha. Acessado em 

http://10.47.16.18:8080/jspui/handle/123456789/2387  em 18/07/2019. 

 INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS. Séries Históricas de 

Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais no Estado de Minas Gerais (3° 

TRIM- 2018). Belo Horizonte: Igam, 2018. Planilha. Acessado em 

http://200.198.57.118:8080/jspui/handle/123456789/3049  em 18/07/2019. 

 INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS. Séries Históricas de 

Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais no Estado de Minas Gerais (4° 

http://portalinfohidro.igam.mg.gov.br/monitoramento-de-qualidade-das-aguas
http://portalinfohidro.igam.mg.gov.br/monitoramento-de-qualidade-das-aguas
http://10.47.16.18:8080/jspui/handle/123456789/413
http://10.47.16.18:8080/jspui/handle/123456789/414
http://200.198.57.118:8080/jspui/handle/123456789/3077
http://10.47.16.18:8080/jspui/handle/123456789/2386
http://10.47.16.18:8080/jspui/handle/123456789/2387
http://200.198.57.118:8080/jspui/handle/123456789/3049
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TRIM- 2018). Belo Horizonte: Igam, 2018. Planilha. Acessado em 

http://200.198.57.118:8080/jspui/handle/123456789/3050  em 18/07/2019. 

Conforme supracitado, todos os pontos monitorados pelo IGAM no rio 

Paraopeba são enquadrados como Classe 2. 

 

V.7.1 – Índices de Qualidade dos corpos hídricos anteriores ao desastre – IGAM 

O IGAM monitora periodicamente o rio Paraopeba por meio da avaliação de ampla 

gama de parâmetros de qualidade, a fim de verificar as suas condições em relação aos limites 

legalmente estabelecidos ao longo do tempo e subsidiar os indicadores de qualidade desenvolvidos 

para avaliar a situação do corpo hídrico diante das pressões antrópicas. Os resultados das condições 

das águas superficiais mineiras são publicados periodicamente em relatórios de Monitoramento da 

Qualidade das Águas Superficiais no Estado de Minas Gerais. 

O Índice de Qualidade das Águas (IQA) é calculado pelo produto ponderado de 

valores obtidos de nove dos parâmetros considerados mais representativos para a caracterização da 

contaminação das águas por matéria orgânica e fecal, sólidos e nutrientes. Os parâmetros utilizados 

são: oxigênio dissolvido (OD), coliformes termotolerantes (e/ou Escherichia coli), pH, demanda 

bioquímica de oxigênio (DBO), nitrato, fosfato total, temperatura da água, turbidez e sólidos totais. 

A cada parâmetro é atribuído um peso de acordo com a sua importância relativa como interferente 

para a qualidade da água. O produto resultante gera um índice cujo valor varia de 0 a 100, servindo 

para avaliar a qualidade das águas brutas captadas para o abastecimento público quanto a possíveis 

impactos provenientes de descargas e esgotos domésticos, sólidos e nutrientes. A Tabela 6 mostra 

as faixas de valores estabelecidos para cada categoria. 

Tabela 6 – Classes de IQA e seu significado. 

Valor do IQA Classes Significado 

90 < IQA ≤ 100 Excelente 
Águas apropriadas para tratamento convencional 
visando o abastecimento público. 

70 < IQA ≤ 90 Bom 

50 < IQA ≤ 70 Médio 

25 < IQA ≤ 50 Ruim Águas impróprias para tratamento convencional 
visando o abastecimento público, sendo necessários 
tratamentos mais avançados. 0 <IQA≤ 25 Muito Ruim 

Fonte: IGAM, 2017.5 

                                                 
5 INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS (IGAM). Avaliação da Qualidade das Águas Superficiais 

de Minas Gerais em 2017: Resumo Executivo Anual. Belo Horizonte, 2018. 189 p. 

http://200.198.57.118:8080/jspui/handle/123456789/3050
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A Contaminação por Tóxicos (CT) se desenvolve de forma complementar ao IQA, 

uma vez que avalia a presença de substâncias tóxicas nos corpos hídricos que se relacionam a outras 

fontes de poluição: industrial, minerária e difusa. A CT avalia a presença de treze substâncias 

tóxicas nos corpos hídricos em relação aos limites estabelecidos nas suas classes de enquadramento 

definidos pela COPAM/CERH 01/2008. São monitorados os seguintes parâmetros: arsênio total, 

bário total, cádmio total, chumbo total, cianeto livre, cobre dissolvido, cromo total, fenóis totais, 

mercúrio total, nitrito, nitrato, nitrogênio amoniacal total e zinco total. 

A CT é classificada em três categorias indicadoras de contaminação por tóxicos: 

Baixa, Média e Alta, baseando-se na maior concentração identificada para qualquer parâmetro 

tóxico ao longo do período abrangido pela campanha de amostragens. A Tabela 7 mostra as faixas 

de valores estabelecidos para cada categoria. 

 

Tabela 7 – Categorias de contaminação dos cursos d’água e seu significado. 

Valor CT em relação à classe de 
enquadramento 

Contaminação Significado 

concentração ≤ 1,2 P Baixa 

Refere-se à ocorrência de substâncias tóxicas em 
concentrações que excedem em até 20% o limite de classe 

de enquadramento do trecho do corpo de água onde se 
localiza a estação de amostragem. 

1,2 P < concentração ≤ 2 P Média 
Refere-se à faixa de concentração que ultrapasse os limites 

mencionados no intervalo de 20% a 100%. 

Concentração > 2P  Alta 
Refere-se às concentrações que excedem em mais de 100% 

os limites. 

P – Parâmetro de contaminação excedente ao limite de classe definido pela COPAM/CERH  01/2008. 

 

A Tabela 8 apresenta os resultados do IQA e CT trimestrais e anual de 2017 e 2018 

dos pontos monitorados pelo IGAM, divulgados antes do rompimento da barragem.  
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Tabela 8 – IQA e CT divulgados nos anos de 2017 e 2018 nos trechos atingidos pré-monitorados pelo IGAM. 

Ponto  

IQA CT 

2017 2018 2017 2018 

1º T 3º T 4º T Anual 1º T 2º T 1º T 3º T 4º T Anual 1º T 2º T 

BP036 65,7 76,1 76 72,6 55,6 70,8 Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa 

BP068  62,4 67 65,9 65,1 56,5 62,3 Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa 

BP070  41,7 58,7 58,3 52,9 56,6 55,9 Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa 

BP072  37 61,6 64,7 54,4 52,8 66,3 
Média 

(Pb) 
Baixa Baixa Média 

Alta (cianeto 

livre) 
Baixa 

BP078  45,8 72,6 73,3 63,9 68,3 77,6 Baixa Baixa Baixa Baixa 
Média 

(cianeto livre) 
Baixa 

BP082  38,8 67,7 72 59,5 61,3 70,6 Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa 

BP083  46,1 72,2 70,4 62,9 69,8 72,9 Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa 

BP099  70,6 84,6 80,3 78,5 65,8 88,8 Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa 

As cores destacam as categorias: Verde: IQA Bom a Excelente e CT Baixa. Amarelo: IQA Médio e CT Média. 

Vermelho: IQA Muito Ruim a Ruim e CT Alta.  Fonte IGAM6 

 

Antes do rompimento da barragem, esses trechos monitorados no rio Paraopeba 

apresentavam IQA entre ruim e bom e grande parte com CT baixa, com exceção do ponto BP072 

que apresentou contaminações média (1/2017) e alta (1/2018) e o BP078 com contaminação média 

em 1/2018. 

Nos anos de 2017 e 2018 observa-se a ocorrência de parâmetros monitorados fora 

dos limites normativos para corpos hídricos Classe 2. Dentre os parâmetros excedentes constatados 

com maior frequência, destaca-se a Escherichia coli, parâmetro indicativo de contaminação por 

matéria fecal, com detecção de valores altos em vários desses pontos monitorados ao longo de 2017 

e 2018. Observou-se também alta ocorrência de valores excedentes de fósforo total, alumínio 

dissolvido, manganês total e ferro dissolvido. Em menor frequência e sazonalmente, verificam-se 

valores acima dos limites para sólidos em suspensão totais e turbidez. Alguns parâmetros, tais como 

o chumbo total, cianeto livre e zinco total, também apresentaram valores acima do limite de classe, 

porém de forma esporádica. 

                                                 
6  IGAM, 2017 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS (IGAM). Avaliação da Qualidade das Águas 

Superficiais de Minas Gerais em 2017: Resumo Executivo Anual. Belo Horizonte, 2018. 189 p. 

IGAM, 2017a - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS (IGAM). Monitoramento da Qualidade das Águas 

Superficiais no Estado de Minas Gerais: Relatório Trimestral – 1º Trimestre de 2017. Belo Horizonte, 2017. 209 p. 

IGAM, 2017b - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS (IGAM). Monitoramento da Qualidade das Águas 

Superficiais no Estado de Minas Gerais: Relatório Trimestral – 3º Trimestre de 2017. Belo Horizonte, 2017. 197 p. 

IGAM, 2017c - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS (IGAM). Monitoramento da Qualidade das Águas 

Superficiais no Estado de Minas Gerais: Relatório Trimestral – 4º Trimestre de 2017. Belo Horizonte, 2017. 216 p. 

IGAM, 2018 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS (IGAM). Monitoramento da Qualidade das Águas 

Superficiais no Estado de Minas Gerais: Relatório Trimestral – 1º Trimestre de 2018. Belo Horizonte, 2018. 239 p. 

IGAM, 2018 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS (IGAM). Monitoramento da Qualidade das Águas 

Superficiais no Estado de Minas Gerais: Relatório Trimestral – 2º Trimestre de 2018. Belo Horizonte, 2018. 187 p. 

IGAM, 2018 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS (IGAM). Monitoramento da Qualidade das Águas 

Superficiais no Estado de Minas Gerais: Relatório Trimestral – 3º Trimestre de 2018. Belo Horizonte, 2018. 197 p 
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Nesse contexto, o IGAM cita que os principais fatores de degradação ambiental dos 

corpos hídricos, em épocas anteriores ao rompimento, eram os lançamentos de esgotos sanitários 

nos corpos de água, além do manejo inadequado do solo, causado, sobretudo, pelas atividades do 

setor minerário e agrícola. Dessa forma, os corpos hídricos atuam como canais receptores, 

carreadores e autodepuradores de efluentes e demais materiais oriundos da ocupação humana e das 

atividades econômicas da bacia. 

Abrangendo um período maior, o IGAM elaborou em fevereiro de 2019 um 

Informativo Especial – Avaliação da série histórica entre 2000 e 2018 - informando sobre os dados 

históricos do programa de monitoramento regular do rio Paraopeba desses pontos no período entre 

os anos 2000 até 2018, anterior ao rompimento da Barragem I, para fins comparativos das variações 

desses parâmetros pós-evento.  

O informativo destaca que antes do evento foram observadas ocorrências de 

parâmetros com valores não conformes, acima dos limites estabelecidos para corpos hídricos Classe 

2, dentre esses pode-se citar:  

 A turbidez apresentou uma grande oscilação sazonal indicando o aporte de sólidos de 

origem difusa da bacia no período de chuvas, com valores que variaram de 0,8 NTU 

(BP099) até 1.856 NTU (BP070), entretanto, mais de 70% dos valores medidos 

encontravam-se abaixo dos valores máximos estabelecidos de 100 NTU, com medianas 

entre 14,1 NTU (BP099) e 46,5 NTU (BP083); 

 O ferro dissolvido apresentou variação de valores entre 0,03 mg/L (BP078 e BP099) e 1,57 

mg/L (BP070), mais de 70% dos valores medidos encontram-se abaixo dos valores 

máximos estabelecidos de 0,3 mg/L de ferro dissolvido, os valores medianos, entre 0,09 

mg/L (BP099) e 0,23 mg/L (BP036 e BP 072), decrescem em direção a foz do rio; 

 O manganês total apresentou elevados percentuais de medidas com valores violando os 

limites de classe de 0,1 mg/L de manganês total, variando de 92% (BP036) a 11% (BP099), 

diminuindo em direção a foz do rio. Os valores medidos variaram entre 0,01 mg/L (BP078 

e BP099) e 1,69 mg/L (BP068). As medianas também decrescem em direção a foz do rio, 

com valores entre 0,24 mg/L (BP036) e 0,04 mg/L (BP099), sendo que o BP099 o único 

ponto com concentrações medianas abaixo do limite de classe; 

 A concentração de alumínio dissolvido variou entre 0,02 mg/L (BP070) e 0,68 mg/L 

(BP072). Os percentuais de medidas de concentração acima do limite estabelecido de 0,1 
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mg/L de alumínio dissolvido em corpos hídricos Classe 2, variou entre 23% (BP068 e 

BP083) e 41% (BP070); 

 Para o arsênio total, cádmio total, chumbo total, cobre dissolvido, cromo total, mercúrio 

total, níquel total e zinco total os dados apresentaram números menores de violações aos 

limites legais estabelecidos para o corpo hídrico se comparados aos parâmetros 

anteriormente citados. A maior parte dos resultados se encontrava abaixo ou igual aos 

limites de quantificação do método analítico. Convém ressaltar que não se constataram 

nesse período violações em relação aos valores medidos de mercúrio total (acima de 0,2 

µg/L) e ao cádmio total (acima de 0,001 mg/L), com exceção de uma amostra detectada 

com 0,0014 mg/L de cádmio total na estação BP068 em outubro de 2000. 

 

A Tabela 9 resume o comportamento geral das violações desses parâmetros 

divulgadas no estudo. 

 

Tabela 9 – Percentual calculado de concentrações acima dos valores máximo para corpos hídricos Classe 2 

detectadas no período entre 2000 e 2018 em trecho do rio Paraopeba. 

 
Gradação com cores mais fortes indicando os maiores percentuais. Fonte: IGAM 2019.7 

 

  

                                                 
7. INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS (IGAM). Informativo dos parâmetros de qualidade das 

águas nos locais monitorados ao longo do Rio Paraopeba antes do desastre na barragem B1 no complexo da 

Mina Córrego Feijão da Mineradora Vale/AS no município de Brumadinho – Minas Gerais. Belo Horizonte, 

2019. 17 p 
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V.8. – MATERIAL FORNECIDO PELA VALE S.A. 

V.8.1. – Documentos encaminhados 

Dentre os documentos encaminhados pela VALE S.A. e analisados no presente 

Laudo Pericial destacam-se os seguintes: 

 Apresentação dos Resultados das Atividades de Coleta e Análises Químicas de 

Metais em Campo com Utilização do Equipamento XRF – VALE – 

BRUMADINHO/MG. Arcadis. 04/02/20198. 

 Caracterização dos Rejeitos de Minério de Ferro da Mina Córrego do Feijão após o 

rompimento da Barragem I. Relatório consolidativo dos resultados das análises 

solicitadas no Auto de Fiscalização 47.542/2019. Vale S.A. Nova Lima, 

10/02/20199. 

 Carta Ger. Executiva de Gestão Ambiental nº C.EXT.333/2019: Localização do 

ponto de monitoramento denominado PT12. Vale S.A. 29/03/2019.10 

 Nota Técnica: Caracterização Geoquímica de Rejeitos – Composição Química 

Global, Análise Granulométrica e Classificação segundo a Norma NBR ABNT 

10.004/2004, NT-MIN-VL-CF-01-19-RV00. Elaborado para: Vale. Geoenviron 

Consultoria. Julho de 2019 11  e Anexos: Certificados de Análises e Ensaios 

produzidos pela empresa SGS Geosol Laboratórios Ltda. e Relatórios Técnicos de 

Classificação de Resíduos Sólidos ABNT NBR 10.004:2004 – Avaliação de 

Corrosividade, Reatividade e Toxicidade (parâmetros inorgânicos e orgânicos). 

Cliente: VALE S.A. Empresa SGS Geosol Laboratórios Ltda. 

 Arquivo denominado 1.03.02.60506-GE-IF-0002-Rev.0.1.pdf, de 65 páginas, 

contendo Informe Técnico produzido pela empresa Arcadis sobre desvio do córrego 

Ferro-Carvão, Relatório Técnico Mensal de Monitoramento da Eficiência da ETAF 

– Junho e diversos boletins analíticos. 

  

                                                 
8 Encaminhado via correio eletrônico institucional em 08/02/2019 pelo sr. Marcelo Guimarães Côrrea – PMO 

Licenciamento Ambiental – VALE S.A. 
9 Encaminhado via correio eletrônico institucional em 14/02/2019 pelo sr. Gervásio Martinez - Tecnologia 

Ambiental – VALE S.A. 
10 Encaminhada via correio eletrônico institucional em 29/03/2019 pela Central de Respostas Ambientais - 

Brumadinho – VALE S.A. 
11 Encaminhado como item 2 da resposta ao Ofício nº 515/2019 – SETEC/SR/PF/MG, de 25/07/2019. 
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V.8.2. – Monitoramento físico-químico e ecotoxicológico 

Os resultados do monitoramento físico-químico da água superficial e sedimentos 

em diversos pontos a montante e jusante da área do desastre, na bacia do rio Paraopeba e do rio 

São Francisco foram atualizados diariamente e disponibilizados para a Polícia Federal pela 

VALE S.A., encaminhados para o e-mail institucional periciabrumadinho@dpf.gov.br. 

Os resultados de água superficial apresentados neste Laudo são os compilados 

entre 25/01/2019 e 30/04/2019 na planilha denominada 

Report_Diario_COPAM_C2_0906.xlsx, dentro da pasta de arquivos denominada Tabelas de 

Resultados_1006. 

Os resultados de sedimentos apresentados neste Laudo são os compilados entre 

25/01/2019 e 30/04/2019 na planilha denominada Report_Diário_CONAMA 454 - Água Doce 

Nível I e II_0906.xlsx, dentro da pasta de arquivos denominada Tabelas de Resultados_1006. 

Os resultados do monitoramento ecotoxicológico foram obtidos do documento 

“Relatório Consolidado de Atividades” do “Monitoramento ecotoxicológico do rio Paraopeba 

e São Francisco após rompimento da barragem de rejeitos no Córrego do Feijão”. Este relatório 

foi elaborado pela empresa Aplysia Assessoria e Consultoria Ltda contratada pela VALE S/A. 

Os resultados de análise ecotoxicológica de amostras do rejeito foram obtidos 

do documento “Avaliação dos Efeitos Ambientais e a Saúde Humana de uma Amostra de 

Rejeito da Barragem I da Mina de Córrego do Feijão, em Brumadinho. Relatório Técnico n° 

3229/2019 Revisão 02”. Este relatório foi elaborado pela empresa Aplysia Assessoria e 

Consultoria Ltda contratada pela VALE S/A. 

 

V.9. – Amostragem do rejeito na área de deposição imediata 

Entre 21 e 23/03/2019, como parte do procedimento da 2ª Etapa de Campo, foi 

realizada a amostragem dos rejeitos remanescente na área da barragem (área fonte) e nas áreas 

de deposição imediata (áreas soterradas). O trecho amostral abrangeu desde a Barragem I até a 

região de confluência entre ribeirão Ferro-Carvão e rio Paraopeba. A amostragem consistiu na 

coleta por equipe de Peritos Criminais Federais de 08 amostras por via terrestre e de 37 amostras 

por via aérea, com o apoio operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas 

Gerais e registros de observações dos pontos. As amostras coletadas são doravante 

denominadas Amostras PF. 

mailto:periciabrumadinho@dpf.gov.br
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A amostragem por via terrestre foi realizada por recolhimento de maior volume 

do rejeito com pá de material plástico. A amostragem por via aérea foi realizada por lançamento 

de amostrador a partir de helicóptero (amostrador cilíndrico, com tubos individuais de 24 cm 

de comprimento, com 20 cm de perfil amostrável, por 38 mm de diâmetro, em aço inoxidável, 

marca Eijkelkamp Soil & Water), durante sobrevoo rasante realizado sobre as áreas instáveis 

recobertas com rejeitos.  

Em razão da metodologia de amostragem utilizada, que abrangeu a avaliação da 

qualidade, características e riscos ambientais provenientes do material exposto pelo evento, a 

camada superficial (0-20 cm de profundidade) do rejeito foi amostrada em todas as coletas 

aéreas. Devido ao tempo decorrido entre o desastre e as coletas, realizadas até 57 dias após o 

rompimento, observaram-se processos de intemperização ocorridos nas camadas superficiais 

expostas do rejeito, com possibilidade de empobrecimento na concentração de metais mais 

móveis do rejeito exposto a processos ambientais de lixiviação ou carreamento e decorrente 

enriquecimento na concentração de metais de menor mobilidade nesses rejeitos. 

Dos pontos supracitados, 24 amostras coletadas por via aérea e 5 amostras por 

via terrestre foram selecionadas de forma representativa e encaminhadas lacradas para os 

ensaios físico-químicos, garantindo sempre a representatividade de toda a área de exames. A 

Tabela 10 apresenta os pontos de amostragem de rejeito encaminhados para os ensaios físico-

químicos e apresentados neste Laudo. As localizações dos pontos amostrais são apresentadas 

na Figura 41. 
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Tabela 10 – Pontos de amostragem de rejeito encaminhadas para os ensaios físico-químicos com as 

respectivas numerações de lacres (Amostras PF). 

Ponto 

Projeção: UTM fuso 23S 

Datum: SIRGAS2000 Data Tipo Coleta 

Lacre 

Coordenada X Coordenada Y 

9 591961,69 7775056,18 21/03/2019 Aéreo barragem 02000463410 

11 592002,96 7775030,72 21/03/2019 Aéreo barragem 02000465129 

13 591995,41 7775086,99 21/03/2019 Aéreo barragem 02000465021 

18 591939,84 7775114,06 21/03/2019 Aéreo barragem 02000463320 

20 591896,82 7775103,44 21/03/2019 Aéreo barragem 02000471765 

22 591707,15 7774184,30 21/03/2019 Aéreo extravasamento 02000465552 

24 592004,87 7773336,06 21/03/2019 Aéreo extravasamento 02000463193 

26 590985,70 7772591,82 21/03/2019 Aéreo extravasamento 02000471790 

28 589888,29 7773357,97 21/03/2019 Aéreo extravasamento 02000472443 

29 589552,35 7773257,56 21/03/2019 Aéreo extravasamento 01001586913 

33 587964,00 7771343,92 22/03/2019 Aéreo extravasamento 01001576306 

34 587880,33 7770796,17 22/03/2019 Aéreo extravasamento 01001589823 

35 587871,12 7770813,27 22/03/2019 Aéreo extravasamento 01001589858 

36 587906,22 7770727,98 22/03/2019 Aéreo Paraopeba 01001576349 

37 588324,67 7771218,91 22/03/2019 Aéreo extravasamento 01001576101 

38 588648,11 7771416,48 22/03/2019 Aéreo extravasamento 01001576551 

39 588994,33 7771469,93 22/03/2019 Aéreo extravasamento 02000456731 

40 588988,22 7771523,31 22/03/2019 Aéreo extravasamento 02000268692 

42 589427,05 7771942,84 22/03/2019 Aéreo extravasamento 02000456847 

43 589411,15 7773058,18 22/03/2019 Aéreo extravasamento 02000279619 

45 590463,03 7772984,35 22/03/2019 Aéreo extravasamento 02000465323 

47 591026,57 7772533,95 22/03/2019 Aéreo extravasamento 01001590058 

48 591810,17 7772947,52 22/03/2019 Aéreo extravasamento 01001575920 

49 591953,16 7774964,58 22/03/2019 Aéreo barragem 01001576322 

51 591878,16 7773212,78 23/03/2019 Terrestre 
extravasamento 

(em solo) 
02000271227 

52 591879,49 7773207,13 23/03/2019 Terrestre extravasamento 02000290833 

53 591754,81 7775134,41 23/03/2019 Terrestre dique 02000270050 

54 591849,13 7774981,62 23/03/2019 Terrestre barragem 02000290760 

57 591932,90 7774928,17 23/03/2019 Terrestre barragem 02000290655 
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Figura 41 - A - Pontos de amostragem de rejeito (Amostras PF). B – Em detalhe, pontos de amostragem 

de rejeito na região da B-I (Amostras PF). 
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Alguns dos pontos amostrados por via aérea apresentados neste Laudo são 

visualizados nas figuras abaixo. 

 
Figura 42 - Pontos 09 e 11. 

 

 
Figura 43 - Pontos 13 e 18. 

 

 
Figura 44 - Pontos 20 e 22. 

 

 
Figura 45 - Pontos 24 e 26. 
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Figura 46 - Pontos 28 e 29. 

 

 
Figura 47 - Pontos 34 e 35. 

 

 
Figura 48 - Ponto 36. 

 

 
Figura 49 - Pontos 37 e 38. 
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Figura 50 - Pontos 39 e 40. 

 

 
Figura 51 - Pontos 42 e 43. 

 

 
Figura 52 - Pontos 45 e 47. 

 

 
Figura 53 - Pontos 48 e 49. 
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Alguns dos pontos amostrados por via terrestre apresentados neste Laudo são 

visualizados nas figuras abaixo. 

 
Figura 54 - Pontos 51 e 52. 

 

 
Figura 55 - Pontos 53 e 54. 

 

 
Figura 56 - Ponto 57. 
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V.9.1. – Análise físico-químicas das amostras do rejeito liberado 

As amostras de rejeitos coletadas na área da B-I e na área de deposição imediata 

até a área da confluência entre ribeirão Ferro-Carvão e rio Paraopeba foram analisadas quanto 

à granulometria, mineralogia por difração de raios-X e concentração de metais e semi-metais. 

Os resultados das diferentes análises realizadas são apresentados nas subseções a seguir. 

 

V.9.1.1. – Análises de difratometria 

Análises de difratometria nas amostras dos rejeitos foram realizadas no 

Laboratório de Difratometria e Espectroscopia de Raios X do Departamento de Química – ICEx 

da Universidade Federal de Minas Gerais. Os resultados individuais das 15 amostras analisadas 

pelo laboratório supracitado foram encaminhados por e-mail pela Dra. Juliana Oliveira, em 

10/05/2019, e são apresentados na Tabela 11. Os resultados ilustram a presença de minerais 

compatíveis entre as amostras e com os descritos no rejeito de minério de ferro. 
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Tabela 11 – Minerais detectados nas amostras por análises de difratometria. 
Amostra Mineral Fórmula Química 

09 

Quartzo SiO2 

Hematita Fe2O3 

Goetita FeO.OH 

Caulinita Al2H4O9Si2 

13 

Quartzo SiO2 

Hematita Fe2O3 

Goetita FeO.OH 
Caulinita Al2H4O9Si2 

20 

Quartzo SiO2 

Hematita Fe2O3 

Goetita FeO.OH 
Caulinita Al2H4O9Si2 

21 

Quartzo SiO2 

Hematita Fe2O3 

Goetita FeO.OH 

Caulinita Al2H4O9Si2 

26 

Quartzo SiO2 

Hematita Fe2O3 

Goetita FeO.OH 

Caulinita Al2H4O9Si2 

Ilita Al2H2KO12Si4 

29 

Quartzo SiO2 

Hematita Fe2O3 

Goetita FeO.OH 

34 

Quartzo SiO2 

Hematita Fe2O3 

Goetita FeO.OH 
Caulinita Al2H4O9Si2 

36 

Quartzo SiO2 

Hematita Fe2O3 

Goetita FeO.OH 
Caulinita Al2H4O9Si2 

38 

Quartzo SiO2 

Hematita Fe2O3 

Goetita FeO.OH 

Caulinita Al2H4O9Si2 

39 

Quartzo SiO2 

Hematita Fe2O3 

Goetita FeO.OH 

Caulinita Al2H4O9Si2 

43 

Quartzo SiO2 

Hematita Fe2O3 

Goetita FeO.OH 

Caulinita Al2H4O9Si2 

47 

Quartzo SiO2 

Hematita Fe2O3 

Goetita FeO.OH 

Caulinita Al2H4O9Si2 
Ilita Al2H2KO12Si4 

51 

Quartzo SiO2 

Hematita Fe2O3 

Goetita FeO.OH 

Caulinita Al2H4O9Si2 

Ilita Al2H2KO12Si4 

54 

Quartzo SiO2 

Hematita Fe2O3 

Goetita FeO.OH 
Caulinita Al2H4O9Si2 

Ilita Al2H2KO12Si4 

57 

Quartzo SiO2 

Hematita Fe2O3 

Goetita FeO.OH 

Caulinita Al2H4O9Si2 
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V.9.1.2. – Análises granulométricas do rejeito liberado 

Cinco amostras do rejeito (51, 52, 53, 54 e 57) foram encaminhadas à SGS 

Geosol Laboratórios Ltda. e analisadas granulometricamente pelo método SCR36 (ensaio 

granulométrico a úmido em malha(s)). Os resultados individuais das amostras analisadas foram 

apresentados no Certificado de Análises GQ1902549 produzidos pela SGS Geosol Laboratórios 

Ltda. e são apresentados na Tabela 12 e Figura 57. 

 
Tabela 12 – Percentual granulométrico do rejeito coletado nos pontos amostrais. 

Tamanho 
Ponto amostral 

51 52 53 54 57 

X>1,000 mm 0,22% 0,12% 0,14% 0,28% 0,09% 

1,000mm>X>0,600 mm 0,11% 0,12% 0,28% 0,55% 0,09% 

0,600mm>X>0,250 mm 0,55% 0,35% 2,83% 1,38% 0,17% 

0,250mm>X>0,125 mm 2,97% 3,19% 15,16% 3,87% 0,69% 

0,125mm>X>0,063 mm 13,96% 18,2% 41,64% 17,4% 7,82% 

0,063mm>X>0,020 mm 22,64% 31,91% 31,02% 27,62% 29,66% 

X<0,020 mm 59,56% 46,1% 8,92% 48,9% 61,48% 

 

 

 
Figura 57 - Granulometria das amostras do rejeito da B-I coletadas pela PF. 

 

Os resultados das amostras PF foram apresentados conforme escala 

granulométrica de Wentworth (1922), preconizada na Resolução CONAMA 454/2012, onde as 

frações de areia são definidas por granulometrias superiores a 0,062mm e frações silte/argila 

são definidas por granulometrias inferiores a 0,062mm. 
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O resultado de análises granulométricas do material contido na B-I antes de seu 

rompimento foi apresentado em Gomes, 2009 12  por meio de 17 amostras coletadas por 

sondagens na B-I enquanto a mesma encontrava-se em operação. Anteriormente ao desastre, a 

granulometria do material contido na B-I também foi descrita em VALE S.A., 201713. Após o 

desastre, o resultado da análise granulométrica de 4 amostras coletadas na área de deposição 

imediata dos rejeitos foi apresentado em VALE S.A., 201914, conforme Certificado de Análise 

GQ1900727 produzido pela SGS Geosol Laboratórios Ltda. utilizando o método SCR36. Uma 

compilação desses resultados é apresentada na Figura 58, destacando que a escala 

granulométrica apresentada nesses trabalhos foi diferente da utilizada nas amostras PF. 

 

 
Figura 58 - Granulometria do rejeito da B-I descrita nas referências Gomes, 2009; VALE S.A., 2017 e 

VALE S.A., 2019 (vide texto). 

 

Os resultados apresentados na Figura 58 ilustram uma grande heterogeneidade 

granulométrica do material analisado, variando desde amostras contendo 100% de 

granulometrias inferiores a silte até amostras com altos percentuais (>20%) de granulometrias 

superiores a areia fina. 

                                                 
12 GOMES, M. A. Caracterização tecnológica no aproveitamento do rejeito de minério de ferro. Ouro Preto: UFOP. 

77p. 2009. (Dissertação de mestrado) apud Caracterização dos Rejeitos de Minério de Ferro da Mina Córrego 

do Feijão após o Rompimento da Barragem I, Vale S.A., 10/02/2019. 
13  Vale, 2017 apud Caracterização dos Rejeitos de Minério de Ferro da Mina Córrego do Feijão após o 

Rompimento da Barragem I, Vale S.A., 10/02/2019. 
14 Caracterização dos Rejeitos de Minério de Ferro da Mina Córrego do Feijão após o Rompimento da Barragem 

I, Vale S.A., 10/02/2019. 
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O resultado granulométrico das amostras PF, à exceção da amostra 53, 

apresentam um material muito mais fino que as amostras VALE, 2019, destacadamente pelo 

percentual de material com granulometria inferior a 0,020mm, compatíveis com relatos 

históricos dos fluxogramas produtivo que envolviam cominuição, classificação e lançamentos 

de materiais finos na Barragem I. Importa ressaltar que a amostra 53 foi obtida na área do dique, 

próximo às ombreiras estruturais da B-I, apresentando um resultado dentro do esperado, visto 

que a sua coleta visou analisar a constituição do material do barramento que foi carreado junto 

com os rejeitos, sendo visualmente um material de granulometria arenosa e de pouca 

importância percentual entre o total do volume de rejeito liberado pelo desastre. 

Do ponto de vista geoquímico, é esperado que inúmeros contaminantes 

ambientais presentes no rejeito, tais como metais tóxicos biodisponíveis, estejam muito mais 

associados a materiais com granulometrias mais finas, nas faixas silte/argila do que a materiais 

com granulometrias mais grossas, superiores à areia fina, quando são associados a elementos 

mais estáveis retidos na estrutura cristalina dos grãos minerais. Consequentemente, a 

concentração de metais ambientalmente disponíveis detectada nas amostras do rejeito liberado 

pelo evento tende a estar associada ao percentual da fração silte/argila dessas amostras. 

Observou-se durante os exames de campo que os materiais mais finos também são mais 

susceptíveis ao carreamento físico, sendo escoados a maiores distâncias pelos corpos hídricos 

da bacia, deixando superfícies remanescentes lixiviadas/drenadas com materiais resistatos mais 

densos e arenosos. 

 

V.9.1.3. – Análises químicas do rejeito liberado 

Análises químicas visando à determinação da concentração de metais e semi-

metais no rejeito exposto foram realizadas na SGS Geosol Laboratórios Ltda., laboratório 

acreditado pelo INMETRO para o processamento dessas análises utilizando as metodologias 

3050B e 7471B, conforme preconizadas nas resoluções CONAMA 420/2009 e 454/2012. 

Os resultados individuais das amostras analisadas foram apresentados no 

Certificados de Ensaios MA1909743-A e MA1909743-B produzidos pela SGS Geosol 

Laboratórios Ltda. e se encontram compilados na Tabela 13. 
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Tabela 13 – Concentração (mg/kg) de metais e semi-metais nas amostras de rejeito descritas na subseção V.9. 

 Antimônio Arsênio Bário Cádmio Chumbo Cobalto Cobre Cromo Ferro Manganês Mercúrio Níquel Zinco 

Ponto 9 <0,1 8,41 87,6 15,7 19,3 13,4 23,1 16,3 36690 6247 <0,05 24,1 23,8 

Ponto 11 1,28 14,5 133 15,7 28,8 21,3 87 25,8 36325 8416 0,09 31,8 57,9 

Ponto 13 <0,1 7,87 115 14,3 18,3 12,1 22,6 18,2 37226 6535 <0,05 21,4 22 

Ponto 18 1,65 6,44 110 14,6 19,7 16,4 32 18,8 36126 8960 0,05 25,3 28,5 

Ponto 20 0,65 8,14 90,3 10,2 14,9 6,35 8,7 15,4 38756 4759 0,14 15,1 11,3 

Ponto 22 2,6 20,5 166 15,4 32,1 28,4 113 30,7 35408 11049 0,11 41,3 71,1 

Ponto 24 1,08 7,99 60,6 14,2 19 10,8 20,7 14,1 34655 4424 <0,05 20,2 20,5 

Ponto 26 1,12 7,2 74,3 14,8 21,2 11,6 25,3 15,2 35369 4355 <0,05 19,5 23,4 

Ponto 28 0,43 3,78 52,2 13,4 18,9 9,46 18,3 11,9 36046 3642 <0,05 17,7 18,6 

Ponto 29 1,53 8,68 43,7 12,2 17,3 8,43 13,8 10,1 36803 2910 <0,05 15,7 16,4 

Ponto 33 1,46 10,2 77,7 12,7 21,5 12,8 30,6 14,3 37031 5223 <0,05 20,6 25,7 

Ponto 34 0,56 9,4 112 13,4 26,6 17,3 60,9 22,2 36294 7468 0,08 26,4 44,3 

Ponto 35 0,98 9,95 103 13,2 24,6 16,3 50,8 20,5 36315 7552 0,06 26,8 38,2 

Ponto 36 1,36 4,7 51,2 9,65 17,5 9,14 17,8 10,9 37746 2832 <0,05 13,5 21,3 

Ponto 37 1,2 8,57 62,8 13,5 20,6 10,9 24,1 15 35790 4316 <0,05 19,1 22,8 

Ponto 38B 0,39 6,07 85,7 14,1 21,9 14 36,3 16,6 35534 5997 0,05 23,4 29,4 

Ponto 39 0,42 10,8 118 13,9 27,6 17,9 64,5 22 35686 7558 0,07 27,7 44,6 

Ponto 40 1,37 13,8 120 15,3 28,3 20,1 73,3 23,5 37372 8711 0,09 31,1 52 

Ponto 42 0,43 6,98 114 13,8 24,9 16,9 63,7 41,6 37099 7268 0,31 25,7 41,5 

Ponto 43 2,12 7,72 67,4 14,4 19 11,3 21,4 14,3 35430 4171 <0,05 19,5 21,1 

Ponto 45 1,63 12 145 15,1 30,7 22,8 88,6 27,1 35632 9936 0,1 34,8 57,8 

Ponto 47 1,79 15,1 144 14,8 31,7 22,2 86,6 25,4 35216 9592 0,09 35 56,7 

Ponto 48 3,12 11,8 120 15,2 27,3 21 79,2 23,2 34983 8344 0,06 30,9 52,1 

Ponto 49 <0,1 10,8 63,9 14 19,2 10,1 24,8 14,8 35832 3713 <0,05 17,6 21,6 

Ponto 51 0,25 12,7 152 14,1 29,6 25,2 93,9 25,3 36342 10220 0,1 37,3 59 

Ponto 52 0,87 11,1 132 15,2 26,6 20 71 23,7 35888 8596 0,08 31,4 47,7 

Ponto 53 1,06 2,52 59,2 15,3 19,1 13,2 22,3 13,2 37218 4965 <0,05 29,4 28,3 

Ponto 54 1,85 14,6 125 14 26,4 20 73,2 22,3 36244 8225 0,08 30,7 48,5 

Ponto 57 2,04 16,3 176 15 37,3 23,2 109 29,1 35539 12653 0,07 35,5 68,1 

Valores em amarelo: acima do Valor de Prevenção (VP). Valores em vermelho: acima dos Valores de Prevenção (VP) e Investigação (Agrícola e Residencial). Referência: 

Resolução CONAMA 420/2009.
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A quantidade e a abrangência dos pontos amostrados, com resultados 

correlacionáveis entre si, mostraram-se adequadas para a verificação das características gerais 

do material superficial em toda a extensa área de recobrimento, que atua como fonte de poluição 

ambiental difusa, que incide em várias frentes ao longo da área de drenagem da sub-bacia do 

ribeirão Ferro-Carvão e deságua no rio Paraopeba, além de propiciar a identificação de pontos 

de riscos e impactos locais decorrentes da livre exposição direta desse material às interações 

ambientais inerentes na sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão. 

As características do material fonte e a forma turbulenta em que ocorreu a sua 

disposição na sub-bacia resultaram em uma superfície alterada formada com materiais 

misturados justapostos com composições gerais correlacionáveis pela fonte, porém com pouca 

relação espacial direta entre os pontos amostrados, não configurando uma malha de gradação 

composicional integrada. 

Diante do exposto, a localização dos pontos amostrais com as curvas de 

isoconcentração dos diferentes metais e semi-metais detectados no rejeito liberado pela B-I é 

apresentada, de forma ilustrativa, a partir da Figura 59 até a Figura 62, apontando regiões 

impactadas onde foram detectadas concentrações acima dos respectivos Valores de Prevenção 

ou de Investigação, com riscos potenciais à saúde humana, conforme descritos na resolução 

CONAMA 420/2009. 

As curvas de isoconcentração dos diferentes elementos foram obtidas no 

programa Surfer (versão 12.5.905), por meio de triangulação com interpolação linear 

(espaçamento 52m). O modelo considerou as concentrações de elementos detectadas nas 

amostras de rejeito e as concentrações médias desses elementos no solo 15  nas áreas não 

atingidas pelos rejeitos. Um polígono de 271 vértices, representando a área imediatamente 

afetada pelo rejeito e obtido a partir de documento16 encaminhado pela VALE S.A., foi utilizado 

na modelagem das isoconcentrações. 

Cabe ressaltar que, devido as peculiaridades das atividades que ocorriam na área 

atingida, além das fontes diretas de contaminação decorrente do rejeito superficial, existem, 

ainda, riscos da liberação de graves contaminantes ambientais oriundos de fontes pontuais e 

                                                 
15  As concentrações médias dos diferentes metais e semi-metais no solo consideraram as descritas no Atlas 

geoquímico da bacia do rio São Francisco: Minas Gerais / Eduardo Paim Viglio, Fernanda Gonçalves da Cunha. 

Belo Horizonte: CPRM, 2018, 238 p. 
16  Apresentação dos Resultados das Atividades de Coleta e Análises Químicas de Metais em Campo com 

Utilização do Equipamento XRF (vide subseção V.8.1). 
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específicas soterradas pelo evento, tais como aqueles provenientes de produtos químicos, 

combustíveis e transformadores que eram utilizados. Essas fontes não foram abrangidas na 

malha amostral superficial, dessa forma, torna-se necessário a realização de estudos de 

investigação ambiental, ações de recuperação ambiental, gerenciamentos para o uso e ocupação 

segura da superfície atingida e acompanhamento constante dessa região, visando a proteção do 

meio ambiente e da população residente na região. 
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Figura 59 - Curvas de isoconcentração (mg/kg) de elementos na área imediatamente afetada pelo rejeito 

(linha negra – vide texto). Projeção UTM Fuso 23S, datum SIRGAS2000. As tabelas apresentam as 

estatísticas das concentrações dos respectivos elementos no solo (vide texto). Valores de Prevenção (VP) 

constantes na Resolução CONAMA 420/09: Sb (2mg/kg); As (15mg/kg).  
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Figura 60 - Curvas de isoconcentração (mg/kg) de elementos na área imediatamente afetada pelo 

rejeito (linha negra – vide texto). Projeção UTM Fuso 23S, datum SIRGAS2000. As tabelas 

apresentam as estatísticas das concentrações dos respectivos elementos no solo (vide texto). Valores 

de Prevenção (VP) constantes na Resolução CONAMA 420/09: Ba (150mg/kg); Co (25mg/kg). 

 



LAUDO Nº 3565/2019 – NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP 

73 
 

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade 

jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. 

 
Figura 61 - Curvas de isoconcentração (mg/kg) de elementos na área imediatamente afetada pelo 

rejeito (linha negra – vide texto). Projeção UTM Fuso 23S, datum SIRGAS2000. As tabelas 

apresentam as estatísticas das concentrações dos respectivos elementos no solo (vide texto). Valores 

de Prevenção (VP) constantes na Resolução CONAMA 420/09: Cu (60mg/kg); Ni (30mg/kg) 
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Figura 62 - Curvas de isoconcentração (mg/kg) de elementos na área imediatamente afetada pelo 

rejeito (linha negra – vide texto). Projeção UTM Fuso 23S, datum SIRGAS2000. As tabelas 

apresentam as estatísticas das concentrações dos respectivos elementos no solo (vide texto). Valores 

constantes na Resolução CONAMA 420/09: Prevenção (VP): 1,3mg/kg; Investigação (Agrícola – 

APMAX): 3mg/kg; e Investigação (Residencial): 8mg/kg. 

 

Os resultados das concentrações de metais e semi-metais no rejeito apresentados 

na Tabela 13 e Certificados de Ensaios MA1909743-A e MA1909743-B produzidos pela SGS 

Geosol Laboratórios Ltda. utilizando os métodos 3050B e 7471B demonstram que: 

 4 pontos amostrais apresentaram concentrações de Sb acima do Valor de Prevenção 

definido na resolução CONAMA 420/2009; 

 3 pontos amostrais apresentaram concentrações de As acima do Valor de Prevenção 

definido na resolução CONAMA 420/2009; 

 3 pontos amostrais apresentaram concentrações de Ba acima do Valor de Prevenção 

definido na resolução CONAMA 420/2009; 

 2 pontos amostrais apresentaram concentrações de Co acima do Valor de Prevenção 

definido na resolução CONAMA 420/2009; 

 13 pontos amostrais apresentaram concentrações de Cu acima do Valor de Prevenção 

definido na resolução CONAMA 420/2009; 

 10 pontos amostrais apresentaram concentrações de Ni acima do Valor de Prevenção 

definido na resolução CONAMA 420/2009; 
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 29 pontos amostrais (todos os pontos amostrados) apresentaram concentrações de Cd 

acima dos Valores de Prevenção, Investigação Agrícola e Investigação Residencial 

definidos na resolução CONAMA 420/2009; 

 

O documento Nota Técnica: Caracterização Geoquímica de Rejeitos – 

Composição Química Global, Análise Granulométrica e Classificação segundo a Norma NBR 

ABNT 10.004/2004 17  apresenta o resultado de análises do rejeito coletado em 45 pontos 

amostrais ao longo da sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão. Nesse relatório, a Tabela 03 do 

Anexo II: “Resultados da Análise Composicional de Elementos-Traço Realizada através de 

Digestão com Água Régia e Análise por ICP-MS” consta a concentração dos elementos Sb, As, 

Ba, Cd, Pb, Co, Cu, Cr, Hg, Mo, Ni, Ag, Se e Zn, obtidas nesses pontos e os respectivos Valores 

de Prevenção delimitados na Resolução CONAMA 420/2009. Parte dos resultados 

apresentados no relatório, referentes às concentrações de metais e semi-metais nas amostras de 

rejeito, podem ser confirmados analiticamente nos certificados de análises e ensaios 

encaminhados anexos ao relatório, tais como os Certificados de Análise GQ1903041, 

GQ1903129 e GQ1903104 produzidos pela SGS Geosol Laboratórios Ltda. utilizando para 

determinação de metais-traços o método ICM14B. As amostras objeto de análise referentes a 

essa Nota Técnica são doravante denominadas Amostras VALE. 

Sobre o método ICM14B, a referida Nota Técnica discorre: 

[...] A caracterização da composição de metais-traço de uma amostra é 

geralmente um processo de duas etapas, incluindo uma digestão ácida para 

liberar os elementos na fase de solução, seguida da análise dos elementos no 

digerido resultante. Vários procedimentos de digestão ácida estão disponíveis 

na literatura e vem sendo usados em aplicações ambientais. Dois dos 

principais métodos utilizados na literatura são o 3050B da USEPA (1996) e 

ISO 11466.3 (Água Régia). 

[...] o método selecionado foi o ICM 14B (Determinação por Digestão com 

Água Régia) do laboratório SGS Geosol e que é correspondente ao ISO 

11466.3 (Água Régia). 

 

A Tabela 14 compila os resultados das concentrações de metais e semi-metais no 

rejeito apresentados na referida Nota Técnica e Certificados de Análise GQ1903041, 

GQ1903129 e GQ1903104 produzidos pela SGS Geosol Laboratórios Ltda. utilizando a 

método ICM14B (Amostras VALE). 

                                                 
17 Vide subseção V.8.1. 



LAUDO Nº 3565/2019 – NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP 

76 
 

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade 

jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. 

 

Tabela 14 – Concentração (mg/kg) de metais e semi-metais nas amostras de rejeito descritas na Nota 

Técnica: Caracterização Geoquímica de Rejeitos – Composição Química Global, Análise 

Granulométrica e Classificação segundo a Norma NBR ABNT 10.004/2004 e Certificados de Análise 

anexos.  
  Antimônio Arsênio Bário Cádmio Chumbo Cobalto Cobre Cromo Mercúrio Molibdênio Níquel Prata Zinco Fonte 

VP 2 15 150 1,3 72 25 60 75 0,5 30 30 2 300 1 

VI 5 35 300 3 180 35 200 150 12 50 70 25 450 1 

AM 01 1,26 13 92 0,18 15,6 17,7 25,8 <1 0,09 1,17 6,8 1,43 39 2 

AM 02 0,96 10 53 0,07 14,7 12,5 14,9 5 0,06 1,21 2,9 1,09 30 2 

AM 03 1,1 9 77 0,12 9 19,1 19,3 <1 0,08 0,95 6,9 1,71 32 2 

AM 04 1,24 10 108 0,19 16 20,9 30,2 <1 0,07 1,03 9,1 1,6 39 2 

AM 05 1,52 17 146 0,32 19,5 28,1 63,5 <1 0,15 1,54 13 1,59 61 2 

AM 06 1,07 9 102 0,21 8,7 24,3 26,6 <1 0,1 1,01 11 1,72 40 2 

AM 07 1,25 5 83 0,19 12,7 22,7 22,7 <1 0,04 0,96 13,1 1,67 41 2 

AM 08 1,64 7 53 0,19 20,3 34,7 23,6 <1 0,02 0,91 13,7 1,62 37 2 

AM 09 1,19 12 102 0,26 14,2 29,8 34,4 <1 0,05 1,21 9 1,56 43 2 

AM 10 1,23 10 122 0,14 9,9 18 20,2 <1 0,09 1,04 8 1,59 37 2 

AM 11 1,2 10 111 0,26 14,9 23,6 35,7 <1 0,09 1,09 11,6 1,73 45 2 

AM 12 1,67 20 172 0,61 27,8 40,9 93,1 6 0,17 1,78 26,5 1,45 76 2 

AM 13 1,53 17 151 0,5 23,7 34,4 73,5 3 0,1 1,61 19,9 1,47 68 2 

AM 14 1,11 8 72 0,11 9,7 16,4 17,3 <1 0,07 0,82 3,2 1,7 33 2 

AM 15 1,45 8 68 0,19 18,8 20,7 24,3 <1 0,06 1,02 8,2 1,9 38 2 

AM 16 1,1 10 62 0,11 10,2 15,2 20,1 <1 0,06 1,26 3,2 1,56 29 2 

AM 17 1,42 17 129 0,36 21,8 28,4 56,8 2 0,11 1,47 13,7 1,46 56 2 

AM 19 1,59 18 148 0,16 36,7 25,7 31,7 2 0,13 1,34 4,2 1,76 37 2 

AM 20 1,24 12 96 0,27 21,1 31,4 36,1 <1 0,08 1,11 11,1 1,67 45 2 

AM 22 1,25 10 88 0,12 13,2 24,2 15,4 <1 0,03 0,92 5,3 1,8 30 2 

AM 23 1,81 21 183 0,65 29,6 43 97,9 7 0,16 1,97 25,7 1,4 83 2 

AM 24 1,27 16 138 0,45 23,1 42,3 59,9 2 0,09 1,55 18,3 1,51 59 2 

AM 25 1,49 15 126 0,39 20,1 28,9 54,5 <1 0,1 1,42 15,7 1,44 56 2 

AM 26 1,2 14 114 0,31 18,3 33,8 41,9 <1 0,05 1,24 12,8 1,65 49 2 

AM 27 1,72 20 179 0,62 28,6 43,1 100,1 6 0,16 1,85 26,4 1,4 81 2 

AM 28 1,1 21 119 0,33 24,9 29,7 46,8 7 0,08 1,52 11 0,99 50 2 

AM 29 1,75 24 185 0,74 32,2 43,9 109,9 10 0,15 2,12 27,6 1,15 90 2 

AM 30 1,19 8 72 0,17 11,5 18,7 20,3 <1 0,04 0,96 6,2 1,72 37 2 

AM 31 1,4 20 150 0,49 25,8 47,2 71,3 4 0,09 1,65 19,3 1,48 66 2 

AM 32 1,59 20 152 0,54 26,6 34,5 78,7 8 0,12 1,82 20,6 1,3 69 2 

AM 33 0,9 10 97 0,14 8 23 22,4 <1 0,12 1,34 13,7 1,83 40 5 

AM 34 1,08 8 91 0,16 17,2 15,3 28,2 <1 0,11 1,34 11,7 1,63 43 5 

AM 35 1,02 9 117 0,31 22 19,1 43,6 <1 0,05 1,43 16,7 1,51 52 5 

AM 36 1,2 14 125 0,25 32,6 10 51,9 12 0,2 1,9 14,9 0,59 54 3 

AM 37 0,58 8 95 0,17 26,1 11 33,1 6 0,07 1,34 10,3 0,69 45 4 

AM 38 1,46 17 211 0,66 36,7 31,1 123,8 9 0,15 2,49 34,9 1,27 88 3 

AM 42 0,93 14 97 0,27 26,5 11,1 36 8 0,14 1,58 10,3 0,68 40 3 

AM 43 1,02 12 169 0,49 34,6 21,2 88,1 3 0,18 1,8 25,3 1,15 72 3 

AM 44 0,75 6 125 0,23 23,2 12,3 35,6 <1 0,15 1,21 15,4 0,99 45 3 

AM 45 1,42 11 206 0,62 44,5 20,3 117,5 6 0,17 1,74 33 1,03 85 3 

Fonte 1 – Resolução CONAMA 420/2009. 2 - Certificado de Análise GQ1903041. 3 - Certificado de Análise 

GQ1903129. 4 - Certificado de Análise GQ1903104. 5 - 1 - Nota Técnica: Caracterização Geoquímica de Rejeitos 

– Composição Química Global, Análise Granulométrica e Classificação segundo a Norma NBR ABNT 

10.004/2004. Valores em amarelo: acima do Valor de Prevenção (VP). Valores em laranja: acima dos Valores de 

Prevenção (VP) e Investigação (VI - Agrícola) - Resolução CONAMA 420/2009. 

 

Essas concentrações demonstram que, dos 40 pontos de rejeito superficiais 

(profundidade de 0 a 20cm, composição global das amostras 1 a 17, 19, 20, 22 a 38, 42 a 45), 

amostrados em 2019 e constantes nos Certificados de Análise e Nota Técnica supracitados: 

 13 pontos amostrais apresentaram concentrações de As acima do Valor de Prevenção 

definido na resolução CONAMA 420/2009; 
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 9 pontos amostrais apresentaram concentrações de Ba acima do Valor de Prevenção 

definido na resolução CONAMA 420/2009; 

 11 pontos amostrais apresentaram concentrações de Cu acima do Valor de Prevenção 

definido na resolução CONAMA 420/2009; 

 2 pontos amostrais apresentaram concentrações de Ni acima do Valor de Prevenção 

definido na resolução CONAMA 420/2009; 

 18 pontos amostrais apresentaram concentrações de Co acima do Valor de Prevenção 

definido na resolução CONAMA 420/2009; 

 6 pontos amostrais apresentaram concentrações de Co acima do Valor de Investigação 

Agrícola (APMax) definido na resolução CONAMA 420/2009; 

 

Para isso, foi considerado apenas as amostras relacionadas na Tabela 3 do anexo 

da Nota Técnica e as relacionadas nos Certificados de Análise GQ1903041, GQ1903129 e 

GQ1903104, excetuando os pontos AM00, por ser descrito como amostra composta de 

campanha anterior (2017), os pontos AM18 e AM21, por não estarem descritos como pontos 

amostrados na Nota Técnica, e os pontos 39 a 41 e 46, por não constarem resultados de 

concentrações na Nota Técnica e nos Certificados de Análise, além dos resultados de amostras 

fracionadas ou de seções com profundidades superiores a 20cm.  

Os resultados constantes da Tabela 13 (Amostras PF) e os apresentados na Tabela 

14 (Amostras VALE) revelam diferenças nas concentrações de alguns metais analisados por 

diferentes métodos nas amostras do rejeito exposto na sub-bacia. Comparando os resultados das 

concentrações dos diferentes elementos detectados nas Amostras VALE e nas Amostras PF, 

pode ser constatado que: 

 As concentrações médias de Sb, Ba, Pb, Hg e Cu são similares18 nas Amostras VALE e 

Amostras PF; 

 A concentração média de As é 30% maior nas Amostras VALE; 

 A concentração média de Co é 61% maior nas Amostras VALE; 

 A concentração média de Ni é 81% maior nas Amostras PF; 

 A concentração média19 de Cr é 240% maior (3,4 vezes) nas Amostras PF; 

                                                 
18 Concentrações médias apresentando diferenças inferiores à 20%. 
19 Desconsiderados valores representados como <1 ppm.  
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 A concentração média de Cd é 4300% maior (44 vezes) nas Amostras PF. 

 

A comparação acima ilustra que os elementos Sb, Ba, Pb, Hg e Cu apresentaram 

concentrações médias similares nas amostras VALE e amostras PF. Os elementos As e Co 

apresentaram concentrações médias maiores nas amostras VALE, enquanto os elementos Ni, 

Cr e Cd apresentaram concentrações médias maiores nas amostras PF. 

Resultados que demonstram a detecção de concentrações mais elevadas de Ni 

em amostras ambientais com o uso do método de extração USEPA 3050B em comparação ao 

método ISO 11466.3 encontram-se publicados na literatura científica específica 20 . Tais 

resultados são compatíveis com as concentrações de Ni detectadas nas amostras PF, que 

utilizaram o método USEPA 3050B, serem mais elevadas que as detectadas nas amostras VALE, 

que utilizaram o método ISO 11466.3. 

Diferenças nas concentrações finais de elementos em extrações parciais, como 

as descritas nos métodos USEPA 3050B e ISO 11466.3 são multifatoriais, podendo ser 

atribuídas aos próprios métodos assim como às características das amostras, como teores de 

matéria orgânica21, granulometria e teores de óxidos de silício, alumínio e ferro nas amostras22. 

Não é objetivo deste Laudo a comparação entre diferentes métodos de extração, tampouco a 

indicação dos métodos mais apropriados para a extração em diferentes tipos de amostras 

ambientais. Entretanto, cabe destacar que o anexo I da resolução CONAMA 420/2009 elenca o 

método USEPA 3050B como uma das metodologias analíticas adequadas para a extração de 

substâncias inorgânicas (exceto mercúrio) para fins de comparação com os valores orientadores 

limites definidos na resolução. 

Análises químicas adicionais em nove amostras do rol de Amostras PF foram 

realizadas no Laboratório Geoquímica e Água da Universidade de Brasília (UnB), sob 

orientação do Prof. Dr. Jeremie Garnier. As amostras, doravante denominadas Amostras UnB, 

                                                 
20 Peña-Icart, M., Villanueva Tagle, M.E., Alonso-Hernández, C., Rodríguez Hernández, J.,Behar, M., Pomares 

Alfonso, M.S., 2011. Comparative study of digestion methods EPA 3050B (HNO3-H2O2-HCl) and ISO 11466.3 

(aqua regia) for Cu, Ni and Pb contamination assessment in marine sediments. Mar. Environ. Res. 72 (1–2), 

60–66. 
21 Sastre, J., Sahuquillo, A., Vidal, M., Rauret, G., 2002. Determination of Cd, Cu, Pb and Zn in environmental 

samples: microwave-assisted total digestion versus aqua regia and nitric acid extraction. Anal. Chim. Acta 

462, 59–72. 
22  Santoro, A., Held, A., Linsinger, T.P.J., Perez, A., Ricci, M., 2017. Comparison of total and aqua regia 

extractability of heavy metals in sewage sludge: the case study of a certified reference material. Trac. Trends 

Anal. Chem. 89, 34–40. 
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foram submetidas à etapa de extração pelo método BCR modificado23 e detectaram a presença 

de alguns metais e semi-metais em concentrações ainda mais elevadas que as apresentadas na 

Tabela 13 (Amostras PF), conforme descrito abaixo: 

 A concentração média de As é 8% maior nas Amostras UnB; 

 A concentração média de Cd é 100% maior nas Amostras UnB; 

 A concentração média de Co é similar nas amostras PF e Amostras UnB; 

 A concentração média de Ni é 28% maior nas Amostras UnB; 

 A concentração média de Pb é 20% maior nas Amostras UnB; 

 

Tais resultados são compatíveis com as diferenças nas concentrações de metais 

apresentadas por amostras submetidas ao método USEPA 3050B e a diferentes métodos de 

extração total24,25. Embora tais análises tenham sido realizadas com método BCR modificado, 

com capacidade de extração de metais superiores aos métodos USEPA 3050B e ISO 11466.3, 

as amostras analisadas confirmam as concentrações de metais detectadas pelo método USEPA 

3050B, demonstrando a existência de elementos no rejeito passíveis de extração por diferentes 

metodologias. 

Conforme supracitado, a aplicação do método USEPA 3050B nas amostras PF 

decorreu do exposto na resolução CONAMA 420/2009, já apresentada na subseção V.5: 

“A metodologia analítica para a extração das substâncias inorgânicas (exceto 

mercúrio) das amostras será a USEPA 3050 ou USEPA 3051 ou em suas atualizações.” 

Desta forma, os signatários entendem o uso dos mesmos métodos de extração 

como o critério mais adequado para comparações diretas das concentrações de substâncias 

tóxicas presentes em um material com os valores normativos vigentes, a fim de se adequar aos 

requisitos técnicos em que esses valores limites foram estabelecidos, assim como para efeito de 

comparações entre as concentrações de metais e semi-metais descritos nas amostras PF e 

amostras VALE.  

                                                 
23  Ure AM, Quevauviller Ph., Muntau H, Griepink B. (1993). Speciation of heavy metals in solids and 

harmonization of extraction techniques undertaken under the auspices of the BCR of the Commission of the 

European Communities. International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 51, 135. 
24 Nudi, A. H., Wagener, A., Gabardo, I. T., Lourenço, R. A., & Scofield, A. (2015). Interlaboratory comparison 

of quantifying hydrocarbons and trace elements in sediment samples from a tropical estuary. Journal of the 

Brazilian Chemical Society, 26(2), 297–309. https://doi.org/10.5935/0103-5053.20140280 . 
25 Perez-Santana, S., Pomares Alfonso, M., Villanueva Tagle, M., Peña Icart, M., Brunori, C., & Morabito, R. 

(2007). Total and partial digestion of sediments for the evaluation of trace element environmental pollution. 

Chemosphere, 66(8), 1545 – 1553. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2006.08.018 . 

https://doi.org/10.5935/0103-5053.20140280
https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2006.08.018
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Pelo princípio da precaução no que tange à saúde pública, os signatários sugerem 

que as concentrações mais elevadas detectadas em quaisquer amostras analisadas, sejam 

amostras PF, sejam amostras VALE, devem pautar as ações de prevenção de contaminações 

adicionais e salvaguarda de compartimentos ambientais. Trata-se de material proveniente de 

fonte que continha grande volume de material fino concentrado com razoável proporção de 

elementos químicos, que ficou durante muito tempo exposto aos processos de modificações 

ambientais superficiais e subterrâneas e liberados ao meio ambiente pelo rompimento.  

Uma comparação granulométrica entre as amostras PF e amostras VALE26 (vide 

subseção V.9.1.2) revela que: 

 As amostras PF apresentam em média 73,5% de granulometria de silte/argila 

(<0,063mm). A amostra 53 apresentou o menor percentual de silte/argila (39,9%) e a 

amostra 57 apresentou o maior percentual de silte/argila (91,1%); e 

 As amostras VALE apresentam em média 55% de granulometria de silte/argila 

(<0,063mm). A amostra 8 apresentou o menor percentual de silte/argila (16,8%) e a 

amostra 3 apresentou o maior percentual de silte/argila (91%)27. 

 

Os dados acima demonstram que as amostras PF apresentam, em média, 

granulometria inferior às amostras VALE. Conforme descrito na subseção V.9.1.2 – Análises 

granulométricas do rejeito, é esperado que muitos dos metais e semi-metais detectados nas 

análises químicas estejam presentes majoritariamente nas fases granulométricas silte/argila e 

minoritariamente nas fases granulométricas areia. 

Esta expectativa é corroborada pelos dados de água superficial no ponto de 

monitoramento PT12 apresentados na subseção V.10, ponto localizado próximo ao exutório da 

sub-bacia do Ribeirão Ferro-Carvão onde convergem as águas superficiais que drenam cargas 

sólidas oriundas da área de deposição imediata dos rejeitos. As águas monitoradas no PT12 

apresentam concentrações muito elevadas de material sedimentável e de metais totais, 

                                                 
26  Amostras 1 a 17, 19, 20, 22 a 38, 42 a 45, conforme Certificados de Análise GQ1901855 e GQ1903127 

produzidos pela SGS Geosol Laboratórios Ltda. utilizando o método SCR36. 
27  Deve ser destacado que as amostras 1 a 4 constantes no Certificado de Análise GQ1901855 apresentam 

percentuais de silte/argila bastante superiores aos das amostras 1 a 4 constantes no Certificado de Análise 

GQ1900727 (vide seção V.9.1.2.). Em tese, as amostras 1 a 4 apresentadas nos diferentes certificados são as 

mesmas, devendo apresentar valores granulométricos idênticos nos dois certificados. Os signatários não 

encontraram menção à essas diferenças no material analisado. 
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revelando uma granulometria do material em suspensão no PT12, em sua quase totalidade, 

composta da fração silte/argila. 

Pelo exposto acima, os signatários observam que a diferença granulométrica 

presente entre as amostras coletadas pode acarretar em alterações nas concentrações de metais 

detectados nessas amostras do rejeito. 

Independentemente dos valores absolutos apresentados pelas Amostras PF e 

Amostras VALE, os dados discutidos convergem para um importante ponto: ambos 

demonstram que a concentração de metais, em diferentes pontos amostrados na área de 

deposição imediata dos rejeitos, atingiu valores acima dos Valores de Prevenção e até mesmo 

dos Valores de Investigação definidos na resolução CONAMA 420/09. Tais valores, conforme 

apresentado na subseção V.5, são definidos da seguinte forma: 

XXIII - Valor de Prevenção-VP: é a concentração de valor limite de 

determinada substância no solo, tal que ele seja capaz de sustentar as suas 

funções principais de acordo com o art. 3º 

XXIV - Valor de Investigação-VI: é a concentração de determinada substância 

no solo ou na água subterrânea acima da qual existem riscos potenciais, diretos 

ou indiretos, à saúde humana, considerando um cenário de exposição 

padronizado. 

 

A forma não contida em que o rejeito se dispôs ao meio ambiente, ocupando, 

obliterando e substituindo a cobertura local, ficando exposto livremente às interações 

ambientais inerentes da sub-bacia, torna necessário que esse material presente na região da sub-

bacia requeira análises mais abrangentes, além daquelas utilizadas para fins de avaliação da 

periculosidade de resíduos para fins de destinação. Tal fato se justifica, pois ele, ao contrário de 

um rejeito contido com restrição de acesso, já se encontra destinado como solo/sedimento sobre 

cursos d’águas e demais áreas ambientalmente sensíveis, sobrepondo solos de importância 

ecológica e impróprio para o uso da população da região. 

Os signatários entendem que, embora o rejeito não tenha sido classificado como 

resíduo perigoso conforme NBR10.004/0428, depreende-se das próprias definições contidas na 

resolução CONAMA 420/09 que o rejeito amostrado na área de deposição imediata, entre 

outros: 

                                                 
28  Documento intitulado Caracterização dos Rejeitos de Minério de Ferro da Mina Córrego do Feijão após o 

rompimento da Barragem I (vide subseção V.8.1). 
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 Não pode servir como meio básico para sustentação da vida e de habitat para pessoas, 

animais, plantas e outros organismos vivos; 

 Não pode servir como meio para a produção e outros bens primários de consumo; 

 Não pode servir como meio básico para ocupação territorial, práticas recreacionais e 

propiciar outros usos públicos e econômicos. 

Ainda mais importante, o rejeito amostrado na área de deposição imediata 

demonstra que existem riscos potenciais, diretos ou indiretos, à saúde humana, considerando 

um cenário de exposição padronizado. 

Considerando que o solo da área soterrada com rejeitos da sub-bacia do ribeirão 

Ferro-Carvão era anteriormente destinado a diferentes tipos de usos (conforme detalhadamente 

descrito no Laudo de Perícia Criminal Federal nº 1102/2019 – SETEC/SR/PF/MG) e 

observando que suas ocupações adjacentes, com áreas agrícolas e residenciais apresentam livre 

acesso ao rejeito apresentando valores anômalos de contaminantes, constata-se que existe risco 

à saúde humana em um cenário de exposição genérico ao material oriundo do desastre. Além 

disso, o rejeito disposto na área soterrada, pela sua instabilidade, oferece riscos físicos àqueles 

que transitam e ocupam o local e o entorno da área soterrada, não servindo para a função de 

meio de suporte e livre circulação para a sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão. 

Em termos ecológicos, os rejeitos soterraram o principal curso d’água da sub-

bacia na sua porção intermediária e final e região de mata ciliar associada, obliterando 

importantes trechos de convergência hídrica e interação ecossistêmica da bacia. A nova 

superfície formada condicionou que toda a água superficial incidente na sub-bacia escoasse por 

ela, drenando-a continuamente em direção ao rio Paraopeba, aumentando, assim, a propagação 

dos impactos ambientais. 

Os signatários sugerem que a área de deposição imediata dos rejeitos seja 

mapeada quimicamente de forma aprofundada, assim como sejam definidos e apresentados 

publicamente todos os possíveis cenários de riscos físicos e químicos ao qual a população e o 

meio ambiente podem se encontrar, atual ou futuramente, expostos. 
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V.10. – Resultados e análises do monitoramento de água superficial do rio Paraopeba 

Esta seção apresenta os resultados e análise dos dados de monitoramento de água 

superficial obtidos em pontos de monitoramento localizados no rio Paraopeba e no ribeirão 

Ferro-Carvão (PT-12). As subseções V.10.1 a V.10.9 ilustram a localização dos pontos de 

monitoramento, os resultados de monitoramentos de água superficial entre 25/01/2019 e 

30/04/2019 e os resultados de séries históricas de monitoramento de água superficial entre 2007 

e 2018. Ao final de cada ponto de monitoramento é apresentado uma análise abrangente dos 

dados obtidos. 

A Tabela 15 apresenta a descrição dos pontos de amostragem do monitoramento 

VALE S.A. apresentados nesta seção29. A Figura 63 apresenta a localização desses pontos de 

monitoramento analisados e relação com pontos de monitoramento do IGAM. 

Convém ressaltar que o rio Paraopeba e o ribeirão Ferro-Carvão são corpos 

hídricos de água doce enquadrados como Classe 2, dessa forma, foram utilizados os valores de 

referência para corpos hídricos de água doce - Classe 2 - estabelecidos na Resolução CONAMA 

357/2005, que são, em grande parte, similares aos definidos na Deliberação Normativa 

COPAM/CERH 01/2008. 

Tabela 15 – Descrição dos pontos de amostragem do monitoramento VALE S.A. apresentados nesta 

seção. 

Identificação Descrição 

Projeção: UTM Fuso 23S 

Datum: SIRGAS 2000 Laboratório 

Coordenada X Coordenada Y 

PT-01 
Rio Paraopeba a montante linha férrea / Ribeirão 

Ferro e Carvão1 
587957,00 7770420,00 SGS 

PT-02 Rio Paraopeba a montante da captação da COPASA 582122,00 7773388,00 SGS 

PT-03 
Rio Paraopeba a jusante do local do acidente em São 
Joaquim de Bicas ponte BR-381 

577794,00 7784024,00 ALS 

PT-04 
Rio Paraopeba a jusante do local do acidente em 

Esmeraldas (Juatuba) 
571655,00 7794958,00 ALS 

PT-09 Rio Paraopeba em Brumadinho 583543,87 7772731,74 ALS/SGS/BIOAGRI 

PT-12 Montante do estaca prancha 587889,44 7771233,40 ALS 

PT-16 Ponte MG 060 554446,60 7824895,90 BIOAGRI 

PT-19/MRB-01 Ponte MG-424 531433,40 7880066,20 SGS 

PT-52 Rio Paraopeba a jusante do córrego Lagoa Grande 591586,00 7766488,00 BIOAGRI 

                                                 
29 Descrição apresentada no arquivo Report_Diario_COPAM_C2_0906.xlsx descrito na subseção V.8.1. 
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Figura 63 - Localização dos pontos analisados (VALE e IGAM).  
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V.10.1. – Monitoramento nos pontos PT52 e BP036 

Localização dos pontos de monitoramento PT52 e BP036. 

 
Figura 64 - Localização dos pontos de monitoramento PT52 (monitoramento VALE S.A.) e BP036 

(IGAM) em imagem de satélite datada de 22/07/2018. 

 

PT52 – Monitoramento VALE S.A. 

 
Figura 65 - Resultados dos parâmetros Manganês total e Chumbo total nas amostras de água superficial 

do rio Paraopeba, coletadas no ponto denominado PT52, em monitoramento entre 25/02/2019 e 

30/04/2019. As unidades encontram-se indicadas nos respectivos gráficos. As linhas em vermelho 

indicam os Valores Máximos Permitidos (VMP) dos respectivos parâmetros definidos na Resolução 

CONAMA 357/2005 para Águas Doces – Classe 2. 
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BP036 – Monitoramento IGAM (Série histórica) 

 
Figura 66 - Resultados dos parâmetros Manganês total e Chumbo total em amostras de água superficial 

do rio Paraopeba, coletadas no ponto denominado BP036, em série histórica realizada pelo IGAM 

entre 2007 a 2018. As linhas em vermelho indicam os Valores Máximos Permitidos (VMP) dos 

respectivos parâmetros definidos na Resolução CONAMA 357/2005 para Águas Doces – Classe 2. As 

unidades encontram-se indicadas nos respectivos gráficos. 

 

Não foram constatadas na série histórica do ponto BP036 (2007 a 2018) 

concentrações acima dos limites da Resolução CONAMA 357/2005 – Classe 2 para os 

seguintes metais e semi-metais: As total, Ba total, Cd total, Hg total, Ni total e Zn total. 

 

V.10.1.1. – Análise do monitoramento nos pontos PT52 e BP036 

A Figura 65 apresenta os resultados dos parâmetros Manganês total e Chumbo 

total nas amostras de água superficial do rio Paraopeba, coletadas no ponto denominado PT52, 

situado cerca de 10.400 metros à montante da efluência dos impactos da sub-bacia do ribeirão 

Ferro-Carvão, em monitoramento entre 25/02/2019 e 30/04/2019. Os dados demonstram que 

as águas superficiais apresentaram valores dos parâmetros Manganês total e Chumbo total 

acima dos Valores Máximos Permitidos (VMP) para os respectivos parâmetros definidos na 

Resolução CONAMA 357/2005 para Águas Doces – Classe 2. 

Algumas considerações podem ser feitas a partir da análise da variação das 

concentrações dos parâmetros apresentados na Figura 65, quais sejam: 

 A concentração de Mn total permanece acima do VMP de 0,1mg/L definido na 

Resolução CONAMA 357/2005 para Águas Doces – Classe 2 praticamente durante todo 

o monitoramento, alcançando o valor máximo de 1,53mg/L;  

 A concentração de Pb total ultrapassa o VMP de 0,01mg/L algumas vezes durante o 

monitoramento, alcançando o valor máximo de 0,0811mg/L. 

A Figura 66 apresenta os resultados dos parâmetros Manganês total e Chumbo 
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total em amostras de água superficial do rio Paraopeba, coletadas no ponto denominado BP036, 

em série histórica realizada pelo IGAM entre 2007 a 2018. Os dados demonstram que 

parâmetros Manganês total e Chumbo total ultrapassaram, na série histórica, os Valores 

Máximos Permitidos (VMP) para os respectivos parâmetros definidos na Resolução CONAMA 

357/2005 para Águas Doces – Classe 2. Alguns pontos devem ser ressaltados a partir da 

comparação entre os dois conjuntos de dados acima: 

 Em toda a série histórica, as concentrações de Manganês total ultrapassaram com 

frequência o VMP de 0,1mg/L definido na Resolução CONAMA 357/2005 para Águas 

Doces – Classe 2, com o valor máximo em torno de 1,4mg/L. O monitoramento VALE 

S.A. no PT52 apresenta resultados compatíveis aos da série histórica; 

 Em toda a série histórica, as concentrações de Chumbo total ultrapassaram quatro vezes 

o VMP de 0,01mg/L definido na Resolução CONAMA 357/2005 para Águas Doces – 

Classe 2, porém nunca acima de 0,02mg/L de Pb total. O monitoramento VALE S.A. 

no PT52 apresenta resultados compatíveis aos da série histórica, porém com 

concentrações de Pb total alcançando o valor máximo de 0,0811mg/L. 

 Não foi constatada correlação entre Mn total e Pb total.  
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V.10.2. – Monitoramento no ponto PT01 

Localização do ponto de monitoramento PT01. 

 
Figura 67 - Localização do ponto de monitoramento PT-01 (monitoramento VALE S.A.) em imagens 

de satélite antes (A - 18/01/2019) e depois do rompimento (B- 29/01/2019). 

 

PT01 – Monitoramento VALE S.A. 

 
Figura 68 - Resultados dos parâmetros Manganês total e Chumbo total nas amostras de água superficial 

do rio Paraopeba, coletadas no ponto denominado PT01, em monitoramento entre 25/01/2019 e 

30/04/2019. As unidades encontram-se indicadas nos respectivos gráficos. As linhas em vermelho 

indicam os Valores Máximos Permitidos (VMP) dos respectivos parâmetros definidos na Resolução 

CONAMA 357/2005 para Águas Doces – Classe 2.  
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V.10.2.1. – Análise do monitoramento no ponto PT01 

A Figura 68 apresenta os resultados dos parâmetros Manganês total e Chumbo 

total nas amostras de água superficial do rio Paraopeba, coletadas no ponto denominado PT01, 

situado cerca de 430 metros à montante da efluência dos impactos da sub-bacia do ribeirão 

Ferro-Carvão, em monitoramento entre 25/01/2019 e 30/04/2019. Os dados demonstram que, 

neste ponto, as águas superficiais apresentaram valores dos parâmetros Manganês total e 

Chumbo total acima dos Valores Máximos Permitidos (VMP) para os respectivos parâmetros 

definidos na Resolução CONAMA 357/2005 para Águas Doces – Classe 2. 

Algumas considerações podem ser feitas a partir da análise da variação das 

concentrações dos parâmetros apresentados na Figura 68, quais sejam: 

 A concentração de Mn total permanece acima do VMP de 0,1mg/L definido na 

Resolução CONAMA 357/2005 para Águas Doces – Classe 2 praticamente durante todo 

o monitoramento, alcançando o valor de 2,8mg/L; 

 A concentração de Pb total ultrapassa o VMP de 0,01mg/L algumas vezes durante o 

monitoramento, alcançando o valor máximo de 0,0204mg/L; e 

 Não foi constatada correlação entre Mn total e Pb total. 
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V.10.3. – Monitoramento no ponto PT12 

O PT12 originalmente se localizava no ponto de afluência do ribeirão Ferro-

Carvão no rio Paraopeba. Por questões de segurança, a localização do PT12 foi modificada30 

até a localização atual (em 10/06/2019) na drenagem próxima ao exutório da sub-bacia do 

ribeirão Ferro-Carvão, informada em documento de 29/03/2019 descrito na subseção V.8.1. 

Uma ilustração das localizações do PT12 é apresentada na figura 69. 

 

 
Figura 69 - Localizações do ponto de monitoramento PT-12: PT-12-1 (até 26/02/2019), PT-12-2 (a 

partir de 05/03/2019) e PT12-3 (localização em 10/06/2019) em imagens de satélite, antes (A - 

18/01/2019) e depois do rompimento (B- 29/01/2019). 

 

  

                                                 
30 Carta Ger. Executiva de Gestão Ambiental nº C.EXT.333/2019, de 29/03/2019. 
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PT12– Monitoramento VALE S.A. 
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Figura 70 - Resultados dos parâmetros Manganês total, Chumbo total, Mercúrio total, Níquel total, 

Cobalto total, Urânio total, Cádmio total, Bário total, Zinco total, Cromo total e Arsênio total nas 

amostras de água superficial na região de afluência do rio Paraopeba (ribeirão Ferro-Carvão), coletadas 

no ponto denominado PT12, em monitoramento entre 26/01/2019 e 30/04/2019. As unidades 

encontram-se indicadas nos respectivos gráficos. As linhas em vermelho indicam os Valores Máximos 

Permitidos (VMP) dos respectivos parâmetros definidos na Resolução CONAMA 357/2005 para Águas 

Doces – Classe 2. 
 

As concentrações de contaminantes detectadas nas águas superficiais 

monitoradas no PT12 atingiram valores tão elevados que, para alguns contaminantes, suas 

concentrações ultrapassam até os valores máximos permitidos para o lançamento de efluentes 

descritos na resolução CONAMA 430/2011, conforme apresentado na figura 71. 
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Figura 71 - Resultados dos parâmetros Material sedimentável, Bário total, Mercúrio total, Chumbo 

total e Cobre dissolvido nas amostras de água superficial na região de afluência do rio Paraopeba 

(ribeirão Ferro-Carvão), coletadas no ponto denominado PT12, em monitoramento entre 26/01/2019 

e 30/04/2019. As unidades encontram-se indicadas nos respectivos gráficos. As linhas em vermelho 

indicam os Valores Máximos Permitidos (VMP) dos respectivos parâmetros definidos na Resolução 

CONAMA 430/2011 para lançamento de efluentes. A linha em amarelo indica o Valor Máximo do 

parâmetro Chumbo total definido na Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH 01/2008 para 

lançamento de efluentes.  
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V.10.3.1. – Análise do monitoramento no ponto PT12 

A Figura 70 apresenta os resultados dos parâmetros Manganês total, Chumbo 

total, Mercúrio total, Níquel total, Cobalto total, Urânio total, Cádmio total, Bário total, Zinco 

total, Cromo total e Arsênio total nas amostras de água superficial na região de afluência da 

sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão para o rio Paraopeba, coletadas no ponto denominado PT12, 

em monitoramento entre 26/01/2019 e 30/04/2019. Os dados demonstram que as águas 

superficiais apresentaram valores muito acima dos Valores Máximos Permitidos (VMP) para 

os respectivos parâmetros definidos na Resolução CONAMA 357/2005 para Águas Doces – 

Classe 2. 

Algumas considerações podem ser feitas a partir da análise da variação das 

concentrações dos parâmetros apresentados na Figura 70, quais sejam: 

 Nesse período, o As total, Ba total, Cd total, Pb total, Co total, Mn total, Hg total, Ni 

total, U total e Zn total tiveram mais de 65% de suas medidas acima dos VMPs definidos 

na Resolução CONAMA 357/2005. Para o Cr total, 41% das concentrações medidas 

ultrapassaram o VMP 

 São observadas correlações positivas entre as curvas de Mn total e Pb total (R²=0,96), 

Mn total e Hg total (R²=0,94), Mn total e Ni total (R²=0,97), Mn total e Co total 

(R²=0,90), Mn total e U total (R²=0,93), Mn total e Cd total (R²=0,94), Mn total e Ba 

total (R²=0,96) e Mn total e Zn total (R²=0,92); 

 Os contaminantes Cd total e As total apresentaram baixa correlação entre si e com os 

demais contaminantes apresentados no conjunto de dados da Figura 70; 

 As concentrações de Mn total, Pb total, Hg total, Ni total, Co total, U total, Cd total, Ba 

total e Zn total ultrapassaram em pelo menos uma ordem de grandeza os respectivos 

VMP definidos na Resolução CONAMA 357/2005 para Águas Doces – Classe 2, em 

amostras de água superficial coletadas após o rompimento de B-I conforme ilustrado na 

Figura 70, atingindo os valores de 850mg/L Mn total (8500 vezes o VMP), 1,9mg/L de 

Pb total (190 vezes o VMP), 0,02794 mg/L de Hg total (140 vezes o VMP), 1,6mg/L de 

Ni total (64 vezes o VMP), 2,7mg/L de Co total (54 vezes o VMP), 1mg/L de U total 

(50 vezes o VMP), 0,04765mg/L de Cd total (48 vezes o VMP), 12mg/L de Ba total (17 

vezes o VMP) e 3mg/L de Zn total (17 vezes o VMP). 
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As concentrações de contaminantes detectadas nas águas superficiais 

monitoradas no PT12 atingiram valores tão elevados que, para alguns contaminantes, suas 

concentrações ultrapassam até os valores máximos permitidos para o lançamento de efluentes 

descritos na resolução CONAMA 430/2011, conforme apresentado na Figura 71. Cabe ressaltar 

que grande parte das concentrações medidas de Pb total excederam o limite de 0,1 mg/L 

estabelecidos para efluentes em Minas Gerais pela COPAM/CERH 01/2008, sendo que os 

maiores valores de Pb total ultrapassaram, inclusive, em 5 vezes esse limite, atingindo o valor 

de 0,5 mg/L de Pb (total estabelecido para lançamento de efluentes na resolução CONAMA 

430/2011). 

A alta concentração de contaminantes constatada no PT12 também pode ser 

observada nas elevadas concentrações de metais dissolvidos na sua água. Grande parte das 

amostras nesse período apresentou concentrações de manganês dissolvido muito acima de 0,1 

mg/L, ou seja, acima do valor limite estabelecido para manganês total na água de corpos 

hídricos Classe 2. Nas amostras de águas do PT12 medidas nos primeiros dias após o desastre 

constataram-se, além das elevadas concentrações de elementos totais, acima dos limites de 

Classe 2, altas concentrações de elementos dissolvidos, tais como bário dissolvido, cádmio 

dissolvido, cobalto dissolvido, ferro dissolvido, níquel dissolvido, selênio dissolvido, urânio 

dissolvido e zinco dissolvido, presentes em concentrações dissolvidas que ultrapassaram as 

concentrações limites estabelecidas para esses elementos na sua forma total para corpos hídricos 

Classe 2.  

Deve ser enfatizado que, com a elevada carga de sólidos, essa enorme quantidade 

de contaminantes (metais e semi-metais) constatados nas análises de água superficial do PT12 

foi lançada integralmente no rio Paraopeba por meses até a completa instalação e entrada em 

operação da Estação de Tratamento de Águas Fluviais (ETAF), em 27/05/2019, conforme 

apresentado na subseçãoV.8.1. É importante destacar ainda que cabe aos órgãos de 

monitoramento ambiental avaliar a eficiência do tratamento dessa água presente no PT 12 

depois de ser destinada ao rio Paraopeba, assim como fiscalizar a real proporção de tratamento 

de toda água circulante nessa região. 
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V.10.4. – Monitoramento no ponto PT09 

Localização do ponto de monitoramento PT09. 

 
Figura 72 - Localização do ponto de monitoramento PT-09 (monitoramento VALE S.A.) em imagens 

de satélites antes (A - 22/07/2018) e depois do rompimento (B- 01/02/2019). 

 

 

PT09– Monitoramento VALE S.A. 

  



LAUDO Nº 3565/2019 – NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP 

97 
 

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade 

jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. 

  

  

  

 
Figura 73 - Resultados dos parâmetros Manganês total, Chumbo total, Mercúrio total, Níquel total, 

Cobalto total, Urânio total, Cádmio total, Zinco total e Cromo total nas amostras de água superficial 

do rio Paraopeba, coletadas no ponto denominado PT09, em monitoramento entre 26/01/2019 e 

30/04/2019. As unidades encontram-se indicadas nos respectivos gráficos. As linhas em vermelho 

indicam os Valores Máximos Permitidos (VMP) dos respectivos parâmetros definidos na Resolução 

CONAMA 357/2005 para Águas Doces – Classe 2. 
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V.10.4.1. – Análise do Monitoramento no ponto PT09 

A Figura 73 apresenta os resultados dos parâmetros Manganês total, Chumbo 

total, Mercúrio total, Níquel total, Cobalto total, Urânio total, Cádmio total, Zinco total e Cromo 

total nas amostras de água superficial do rio Paraopeba, coletadas no ponto denominado PT09, 

situado na ponte da cidade de Brumadinho/MG a cerca de 5.600 metros a jusante da confluência 

com o ribeirão Ferro-Carvão, em monitoramento entre 26/01/2019 e 30/04/2019. Os dados 

demonstram que, neste ponto, as águas superficiais apresentaram valores acima dos Valores 

Máximos Permitidos (VMP) para os respectivos parâmetros definidos na Resolução CONAMA 

357/2005 para Águas Doces – Classe 2. 

Algumas considerações podem ser feitas a partir da análise da variação das 

concentrações dos parâmetros apresentados na Figura 73, quais sejam: 

 A correlação positiva (R²=0,94) entre as curvas de Mn total e Pb total; 

 As concentrações de Mn total atingem seus três maiores valores nos dias 26/01/2019, 

04/02/2019 e 06/02/2019. As concentrações de Pb total, Hg total, Ni total, Co total, U 

total e Zn total também atingem seus valores máximos nessas datas; 

 As concentrações de Cd total atingem seus maiores valores nos dias 04/02/2019 e 

09/03/2019; 

 As concentrações de Cr total atingem seus valores máximos em 04/02/2019 e 

18/02/2019; e 

 as concentrações de Mn total, Pb total, Hg total e Ni total ultrapassaram em pelo menos 

uma ordem de grandeza os respectivos VMP definidos na Resolução CONAMA 

357/2005 para Águas Doces – Classe 2, em amostras de água superficial coletadas após 

o rompimento de B-I conforme ilustrado na Figura 73, atingindo os valores de 119mg/L 

Mn total (1190 vezes o VMP), 0,302mg/L de Pb total (30 vezes o VMP), 0,003035 mg/L 

de Hg total (15 vezes o VMP) e 0,284mg/L de Ni total (11 vezes o VMP). 
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V.10.5. – Monitoramento nos pontos PT02 e BP068 

Localização dos pontos de monitoramento PT02 e BP068. 

 
Figura 74 - Localização dos pontos de monitoramento PT02 (monitoramento VALE S.A.) em imagens 

de satélites antes (A - 22/07/2018) e depois do rompimento (B- 01/02/2019). 

 

PT02 – Monitoramento VALE S.A. 
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Figura 75 - Resultados dos parâmetros Manganês total, Chumbo total, Mercúrio total, Níquel total, 

Cobalto total, Urânio total, Cádmio total, Zinco total e Cromo total nas amostras de água superficial 

do rio Paraopeba, coletadas no ponto denominado PT02, em monitoramento entre 25/01/2019 e 

30/04/2019. As unidades encontram-se indicadas nos respectivos gráficos. As linhas em vermelho 

indicam os Valores Máximos Permitidos (VMP) dos respectivos parâmetros definidos na Resolução 

CONAMA 357/2005 para Águas Doces – Classe 2. 
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BP068 – Monitoramento IGAM (Série histórica) 

 
Figura 76 - Resultados dos parâmetros Manganês total, Chumbo total e Cromo total em amostras de 

água superficial do rio Paraopeba, coletadas no ponto denominado BP068, em série histórica realizada 

pelo IGAM entre 2007 a 2018. As linhas em vermelho indicam, os Valores Máximos Permitidos 

(VMP) dos respectivos parâmetros definidos na Resolução CONAMA 357/2005 para Águas Doces – 

Classe 2. As unidades encontram-se indicadas nos respectivos gráficos. 

 

Não foram constatadas na série histórica do ponto concentrações acima dos 

limites da Resolução CONAMA 357/2005 – Classe 2 (2007 a 2018) para os seguintes metais e 

semi-metais: Ba total, Cd total, Hg total, Ni total e Zinco total. 

 

V.10.5.1. – Análise do Monitoramento nos pontos PT02 e BP068 

Os dados constatados no ponto de monitoramento PT02 são considerados 

bastante importantes por representarem a qualidade das águas do rio Paraopeba próximo ao 

ponto de captação de água para abastecimento humano da COPASA. Entretanto, o ponto de 

monitoramento IGAM, que contém dados da série histórica da qualidade das águas do rio 

Paraopeba entre 2007 e 2018, localizado mais próximo ao PT02 é o denominado BP068, a 

aproximadamente a 5km a jusante do PT02. Dada a indisponibilidade de séries históricas 

constatadas em pontos de monitoramento mais próximos do PT02, a alteração da qualidade das 

águas do rio Paraopeba em razão do rompimento da B-I nessa região foi ilustrada a partir da 
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comparação de alguns parâmetros químicos medidos no PT02 e no BP068. 

A Figura 75 apresenta os resultados dos parâmetros Manganês total, Chumbo 

total, Mercúrio total, Níquel total, Cobalto total, Urânio total, Cádmio total, Zinco total e Cromo 

total nas amostras de água superficial do rio Paraopeba, coletadas no ponto denominado PT02, 

situado à cerca de 10.600 metros à jusante da confluência com o ribeirão Ferro-Carvão, na 

estação de captação de água para abastecimento público do rio Paraopeba da Companhia de 

Saneamento de Minas Gerais (COPASA) - Brumadinho/MG, em monitoramento entre 

25/01/2019 e 30/04/2019. Os dados demonstram que, neste ponto, as águas superficiais 

apresentaram valores acima dos Valores Máximos Permitidos (VMP) para os respectivos 

parâmetros definidos na Resolução CONAMA 357/2005 para Águas Doces – Classe 2. 

Algumas considerações podem ser feitas a partir da análise da variação das 

concentrações dos parâmetros apresentados na Figura 75, quais sejam: 

 A correlação positiva entre as curvas de Mn total e Pb total; 

 As concentrações de Mn total atingem seus três maiores valores nos dias 26/01/2019, 

04/02/2019 e 28/02/2019. As concentrações de Pb total, Hg total, Ni total, Co total, U 

total e Cd total também atingem seus valores máximos nessas datas; 

 As concentrações de Zn total atingem seus maiores valores nos dias 26/01/2019 e 

04/02/2019; e 

 A concentração de Cr total atinge o valor máximo em 04/02/2019. 

 

A Figura 76 apresenta os resultados dos parâmetros Manganês total, Chumbo 

total e Cromo total, em amostras de água superficial do rio Paraopeba, coletadas no ponto 

denominado BP068, situado cerca de 5.200 metros à jusante do PT02, em série histórica 

realizada pelo IGAM entre 2007 e 2018. Os dados demonstram como os parâmetros 

ultrapassaram, na série histórica, os Valores Máximos Permitidos (VMP) para os respectivos 

parâmetros definidos na Resolução CONAMA 357/2005 para Águas Doces – Classe 2. Alguns 

pontos devem ser ressaltados a partir da comparação entre a Figura 75 e a Figura 76: 

 Em toda a série histórica, as concentrações de Manganês total ultrapassaram com 

frequência (80% das medidas do período) o VMP de 0,1mg/L definido na Resolução 

CONAMA 357/2005 para Águas Doces – Classe 2, com o valor máximo em torno de 

1,5mg/L. A Figura 75 ilustra que todas as amostras coletadas após o rompimento 

apresentaram concentrações de Manganês total maiores que o VMP e que mais de 80% 
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das amostras pós-rompimento apresentaram concentrações de Mn total superiores a 

1,5mg/L, com o maior valor medido atingindo concentração de 126mg/L, ou seja, 1260 

vezes o VMP e 84 vezes maior que o valor máximo histórico; 

 Em toda a série histórica, as concentrações de Chumbo total ultrapassaram quatro vezes 

o VMP de 0,01mg/L definido na Resolução CONAMA 357/2005 para Águas Doces – 

Classe 2 (8,8% das medidas no período), porém nunca acima de 0,018mg/L de Pb total. 

Concentrações acima do VMP foram constatadas em várias amostras de água superficial 

coletadas após o rompimento de B-I (62% das amostras) conforme ilustrado na Figura 

75, sendo que cerca de 38% dessas amostras apresentaram concentrações acima do 

maior valor histórico, com o maior valor medido atingindo 0,313mg/L, ou seja, 31 vezes 

o VMP e 17 vezes maior que o valor máximo histórico; 

 Em toda a série histórica, a concentração de Cromo total ultrapassou o VMP definido 

na Resolução CONAMA 357/2005 para Águas Doces – Classe 2 apenas uma única vez 

(0,06mg/L). Concentrações acima do VMP foram constatadas em 4 amostras de água 

superficial coletadas após o rompimento de B-I conforme ilustrado na Figura 75, 

atingindo o valor de 0,105mg/L de Cromo total (2,1 vezes o VMP); 

 Em toda a série histórica, as concentrações de Mercúrio total, Níquel total, Cádmio total 

e Zinco total nunca ultrapassaram os respectivos VMP definidos na Resolução 

CONAMA 357/2005 para Águas Doces – Classe 2. Concentrações acima desses limites 

foram constatadas em amostras de água superficial coletadas após o rompimento de B-

I conforme ilustrado na Figura 75, atingindo os valores de 0,003275mg/L de Mercúrio 

total (16 vezes o VMP), 0,297mg/L de Níquel total (12 vezes o VMP), 0,0079mg/L de 

Cádmio total (7,9 vezes o VMP) e 0,0681mg/L de Zinco total (3,8 vezes o VMP); 

 A série histórica de monitoramento do IGAM no BP068 não apresenta valores de 

concentrações de Co total e U total, inviabilizando a comparação dos valores detectados 

durante monitoramento VALE S.A. Entretanto, concentrações acima dos VMP 

definidos na Resolução CONAMA 357/2005 para Águas Doces – Classe 2 foram 

constatadas em amostras de água superficial coletadas após o rompimento de B-I 

conforme ilustrado na figura 75, atingindo os valores de 0,5176mg/L de Cobalto total 

(10 vezes o VMP) e 0,151mg/L de Urânio total (7 vezes o VMP). 
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V.10.6. – Monitoramento nos pontos PT03 e BP070 

Localização dos pontos de monitoramento PT03 e BP070. 

 
Figura 77 - Localização dos pontos de monitoramento PT03 (monitoramento VALE S.A.) e BP070 

(IGAM) em imagens de satélites antes (A - 22/07/2018) e depois do rompimento (B- 02/02/2019). 
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PT03 – Monitoramento VALE S.A. 

 
Figura 78 - Resultados dos parâmetros Manganês total, Chumbo total, Níquel total, Cádmio total e 

Cobalto total nas amostras de água superficial do rio Paraopeba, coletadas no ponto denominado PT03, 

em monitoramento entre 26/01/2019 e 30/04/2019. As unidades encontram-se indicadas nos 

respectivos gráficos. As linhas em vermelho indicam, os Valores Máximos Permitidos (VMP) dos 

respectivos parâmetros definidos na Resolução CONAMA 357/2005 para Águas Doces – Classe 2. 
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BP070 – Monitoramento IGAM (Série histórica) 

 
Figura 79 - Resultados dos parâmetros Manganês total e Chumbo total, em amostras de água 

superficial do rio Paraopeba, coletadas no ponto denominado BP070, em série histórica realizada pelo 

IGAM entre 2007 a 2018. As linhas em vermelho indicam os Valores Máximos Permitidos (VMP) dos 

respectivos parâmetros definidos na Resolução CONAMA 357/2005 para Águas Doces – Classe 2. As 

unidades encontram-se indicadas nos respectivos gráficos. 

 

Não foram constatadas na série histórica do ponto BP070 (2007-2018) 

concentrações acima dos VMP definidos na Resolução CONAMA 357/2005 – Classe 2 para os 

seguintes metais e semi-metais: As total, Ba total, Cd total, Cr total, Hg total, Ni total e Zinco 

total. 

 

V.10.6.1. – Análise do Monitoramento nos pontos PT03 e BP070 

A Figura 78 apresenta os resultados dos parâmetros Manganês total, Chumbo 

total, Níquel total, Cobalto total, e Cádmio total, nas amostras de água superficial do rio 

Paraopeba, coletadas no ponto denominado PT03, situado cerca de 33.300 metros à jusante da 

efluência dos impactos da sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão, em monitoramento entre 

25/01/2019 e 30/04/2019. Os dados demonstram que as águas superficiais apresentaram valores 

acima dos Valores Máximos Permitidos (VMP) para os respectivos parâmetros definidos na 

Resolução CONAMA 357/2005 para Águas Doces – Classe 2. 

A Figura 79 apresenta os resultados dos parâmetros Manganês total e Chumbo 

total em amostras de água superficial do rio Paraopeba, coletadas no ponto denominado BP070, 

em série histórica realizada pelo IGAM entre 2007 e 2018. Os dados demonstram como os 

parâmetros ultrapassaram, na série histórica, os Valores Máximos Permitidos (VMP) para os 

respectivos parâmetros definidos na Resolução CONAMA 357/2005 para Águas Doces – 

Classe 2. Alguns pontos devem ser ressaltados a partir da comparação entre o conjunto de dados 

das figuras acima: 
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 Em toda a série histórica, as concentrações de Manganês total ultrapassaram com 

frequência (78% das medidas no período) o VMP de 0,1mg/L definido na Resolução 

CONAMA 357/2005 para Águas Doces – Classe 2, com o valor máximo em torno de 

1,13mg/L. A Figura 78 ilustra que todas as amostras coletadas após o rompimento da 

B-I apresentaram concentrações de Mn Total acima do VMP e que a grande maioria das 

amostras coletadas após o rompimento de B-I (mais de 86% dessas amostras) 

apresentaram concentrações de Manganês total superiores a 1,13mg/L, com o valor 

máximo atingindo a concentração de 23mg/L nos dias 17/02/2019 e 27/02/2019, ou seja, 

230 vezes o VMP e 20 vezes maior que o valor máximo histórico; 

 Em toda a série histórica, as concentrações de Chumbo total ultrapassaram três vezes o 

VMP de 0,01mg/L definido na Resolução CONAMA 357/2005 para Águas Doces – 

Classe 2 (6,3% das medidas no período), porém nunca acima de 0,0173mg/L de Pb total. 

Concentrações acima do VMP foram constatadas em várias amostras de água superficial 

coletadas após o rompimento de B-I (39% das amostras pós-rompimento) conforme 

ilustrado na Figura 78, com o valor máximo de 0,0588mg/L, ou seja, 5,8 vezes o VMP 

e 3,4 vezes maior que o valor máximo histórico; 

 Em toda a série histórica, as concentrações de Níquel total e Cádmio total nunca 

ultrapassaram os respectivos VMP definidos na Resolução CONAMA 357/2005 para 

Águas Doces – Classe 2. Concentrações acima desses limites foram constatadas em 

amostras de água superficial coletadas após o rompimento de B-I conforme ilustrado na 

Figura 78, atingindo os valores de 0,0368mg/L de Níquel total (1,4 vezes o VMP) e 

0,00144mg/L de Cádmio total (1,4 vezes o VMP); 

 A série histórica de monitoramento do IGAM no BP070 não apresenta valores de 

concentrações de Co total, inviabilizando a comparação dos valores detectados durante 

monitoramento VALE S.A. Entretanto, concentrações acima dos VMP definidos na 

Resolução CONAMA 357/2005 para Águas Doces – Classe 2 foram constatadas em 

amostras de água superficial coletadas após o rompimento de B-I conforme ilustrado na 

Figura 78, atingindo os valores de 0,06031mg/L de Cobalto total. 
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V.10.7. – Monitoramento nos pontos PT04 e BP072 

Localização dos pontos de monitoramento PT04 e BP072. 

 
Figura 80 - Localização dos pontos de monitoramento PT04 (monitoramento VALE S.A.) e BP072 

(IGAM) em imagem de satélite após o rompimento (02/02/2019). 
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PT04 – Monitoramento VALE S.A. 

 
Figura 81 - Resultados dos parâmetros Manganês total, Chumbo total, Níquel total, Cobalto total, e 

Cádmio total, nas amostras de água superficial do rio Paraopeba, coletadas no ponto denominado 

PT04, em monitoramento entre 25/01/2019 e 30/04/2019. As unidades encontram-se indicadas nos 

respectivos gráficos. As linhas em vermelho indicam os Valores Máximos Permitidos (VMP) dos 

respectivos parâmetros definidos na Resolução CONAMA 357/2005 para Águas Doces – Classe 2. 
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BP072 – Monitoramento IGAM (Série histórica) 

 
Figura 82 - Resultados dos parâmetros Manganês total, Chumbo total e Níquel total, em amostras de 

água superficial do rio Paraopeba, coletadas no ponto denominado BP072, em série histórica realizada 

pelo IGAM entre 2007 a 2018. As linhas em vermelho indicam os Valores Máximos Permitidos (VMP) 

dos respectivos parâmetros definidos na Resolução CONAMA 357/2005 para Águas Doces – Classe 

2. As unidades encontram-se indicadas nos respectivos gráficos. 

 

Não foram constatadas na série histórica do ponto BP072 (2007-2018) 

concentrações acima dos limites da Resolução CONAMA 357/2005 – Classe 2 para os 

seguintes metais e semi-metais: Ba total, Cd total e Hg total. 

 

V.10.7.1. – Análise do Monitoramento nos pontos PT04 e BP072 

A Figura 81 apresenta os resultados dos parâmetros Manganês total, Chumbo 

total, Níquel total, Cobalto total, e Cádmio total, nas amostras de água superficial do rio 

Paraopeba, coletadas no ponto denominado PT04, situado cerca de 51.600 metros à jusante da 

efluência dos impactos da sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão, em monitoramento entre 

25/01/2019 e 30/04/2019. Os dados demonstram que as águas superficiais apresentaram valores 

acima dos Valores Máximos Permitidos (VMP) para os respectivos parâmetros definidos na 

Resolução CONAMA 357/2005 para Águas Doces – Classe 2. 

Algumas considerações podem ser feitas a partir da análise da variação das 

concentrações dos parâmetros apresentados na Figura 81, quais sejam: 
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 Do dia 25/01/2019 ao dia 06/02/2019 houve um aumento na concentração de Mn total 

de 0,152mg/L para 0,808mg/L. No dia 10/02/2019 observa-se um aumento expressivo 

na concentração de Mn total (7,2 mg/L), diminuindo nos dias seguintes e aumentando 

significativamente a partir do dia 17/02/2019. A concentração de Mn total atinge seu 

valor máximo em 19/02/2019. Nessa mesma data as concentrações de Pb total, Co total 

e Cd total também atingem seus valores máximos; 

 A concentração de Ni total atinge o valor máximo em 20/02/2019. 

 

A Figura 82 apresenta os resultados dos parâmetros Manganês total, Chumbo 

total e Níquel total, em amostras de água superficial do rio Paraopeba, coletadas no ponto 

denominado BP072, em série histórica realizada pelo IGAM entre 2007 a 2018. Os dados 

demonstram como os parâmetros ultrapassaram, na série histórica, os Valores Máximos 

Permitidos (VMP) para os respectivos parâmetros definidos na Resolução CONAMA 357/2005 

para Águas Doces – Classe 2. Alguns pontos devem ser ressaltados a partir da comparação entre 

as figuras acima: 

 Em toda a série histórica, as concentrações de Manganês total ultrapassaram com 

frequência o VMP de 0,1mg/L definido na Resolução CONAMA 357/2005 para Águas 

Doces – Classe 2 (70% das medidas no período), com o valor máximo em torno de 

1,727mg/L. Os dados demonstram que todas as amostras coletadas após o rompimento 

da B-I apresentaram concentrações de Mn Total acima do VMP e que  38% das amostras 

coletadas após o rompimento de B-I apresentaram concentrações de Manganês total 

superiores ao maior valor histórico de 1,727mg/L, com o valor máximo atingindo 

concentração de 27mg/L, ou seja, 270 vezes o VMP e 15,6 vezes maior que o máximo 

valor histórico; 

 Em toda a série histórica, as concentrações de Chumbo total ultrapassaram seis vezes o 

VMP de 0,01mg/L definido na Resolução CONAMA 357/2005 para Águas Doces – 

Classe 2, porém nunca acima de 0,044mg/L de Pb total. Concentrações acima do VMP 

foram constatadas em várias amostras de água superficial coletadas após o rompimento 

de B-I, com o valor máximo de 0,0768mg/L, ou seja, 7,6 vezes o VMP e 1,7 vezes maior 

que o valor máximo histórico; 

 Em toda a série histórica, a concentração de Níquel total ultrapassou o VMP definidos 

na Resolução CONAMA 357/2005 para Águas Doces – Classe 2 apenas uma única vez 
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(0,03mg/L). Concentrações acima do VMP foram constatadas em amostras de água 

superficial coletadas após o rompimento de B-I, atingindo o valor de 0,0529mg/L de 

Níquel total (2,1 vezes o VMP); 

 Em toda a série histórica, as concentrações de Cádmio total nunca ultrapassaram o 

respectivo VMP definido na Resolução CONAMA 357/2005 para Águas Doces – 

Classe 2. Concentração acima desse limite foi constatada em amostra de água superficial 

coletada após o rompimento de B-I conforme ilustrado na Figura 81, atingindo o valor 

de 0,00123mg/L de Cádmio total (1,2 vezes o VMP); 

 A série histórica de monitoramento do IGAM no BP072 não apresenta valores de 

concentrações de Co total, inviabilizando a comparação dos valores detectados durante 

monitoramento VALE S.A. Entretanto, concentrações acima dos VMP definidos na 

Resolução CONAMA 357/2005 para Águas Doces – Classe 2 foram constatadas em 

amostras de água superficial coletadas após o rompimento de B-I conforme ilustrado na 

figura 75, atingindo os valores de 0,08065mg/L de Cobalto total (1,6 vezes o VMP). 
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V.10.8. – Monitoramento nos pontos PT16 e BP082 

Localização dos pontos de monitoramento PT16 e BP082. 

 
Figura 83 - Localização dos pontos de monitoramento PT-16 (monitoramento VALE S.A.) e BP082 

(IGAM) em imagem de satélite após o rompimento (02/02/2019). 
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PT16 – Monitoramento VALE S.A. 

 
Figura 84 - Resultados dos parâmetros Manganês total, Chumbo total, Níquel total, Mercúrio total e 

Cádmio total, nas amostras de água superficial do rio Paraopeba, coletadas no ponto denominado 

PT16, em monitoramento entre 26/01/2019 e 30/04/2019. As unidades encontram-se indicadas nos 

respectivos gráficos. As linhas em vermelho indicam os Valores Máximos Permitidos (VMP) dos 

respectivos parâmetros definidos na Resolução CONAMA 357/2005 para Águas Doces – Classe 2. 
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BP082 – Monitoramento IGAM (Série histórica) 

 
Figura 85 - Resultados dos parâmetros Manganês total e Chumbo total em amostras de água superficial 

do rio Paraopeba, coletadas no ponto denominado BP082, em série histórica realizada pelo IGAM 

entre 2007 a 2018. As linhas em vermelho indicam os Valores Máximos Permitidos (VMP) dos 

respectivos parâmetros definidos na Resolução CONAMA 357/2005 para Águas Doces – Classe 2. As 

unidades encontram-se indicadas nos respectivos gráficos. 

 

Não foram constatadas na série histórica do ponto BP082 (2007-2018) 

concentrações acima dos VMPs definidos na Resolução CONAMA 357/2005 – Classe 2 para 

os seguintes metais e semi-metais: As total, Ba total, Cd total, Cr total, Hg total e Ni total e 

Zinco total. 

 

V.10.8.1. – Análise do Monitoramento nos pontos PT16 e BP082 

A Figura 84 apresenta os resultados dos parâmetros Manganês total, Chumbo 

total, Níquel total, Mercúrio total e Cádmio total, nas amostras de água superficial do rio 

Paraopeba, coletadas no ponto denominado PT16, situado cerca de 114 km à jusante da 

efluência dos impactos da sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão e a 7,2 km à jusante da captação 

de Pará de Minas (Águas de Pará de Minas), em monitoramento entre 26/01/2019 e 30/04/2019. 

Os dados ilustram que as águas superficiais apresentaram valores acima dos Valores Máximos 

Permitidos (VMP) para os respectivos parâmetros definidos na Resolução CONAMA 357/2005 

para Águas Doces – Classe 2. 

Algumas considerações podem ser feitas a partir da análise da variação das 

concentrações dos parâmetros apresentados nas figuras acima, quais sejam: 

 A concentração de Pb total atinge seu valor máximo em 07/02/2019. Nessa mesma data 

a concentração de Cd total também atinge seu valor máximo; 

 A concentração de Mn total atinge seu valor máximo em 19/02/2019. Nessa mesma data 

as concentrações de Ni total e Hg total também atingem seus valores máximos. A 
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concentração de Pb total atinge seu segundo maior valor nessa mesma data. 

A Figura 85 apresenta os resultados dos parâmetros Manganês total e Chumbo 

total, em amostras de água superficial do rio Paraopeba, coletadas no ponto denominado BP082, 

em série histórica realizada pelo IGAM entre 2007 a 2018. Os dados demonstram como os 

parâmetros Manganês total e Chumbo total ultrapassaram, na série histórica, os Valores 

Máximos Permitidos (VMP) para os respectivos parâmetros definidos na Resolução CONAMA 

357/2005 para Águas Doces – Classe 2. Alguns pontos devem ser ressaltados a partir da 

comparação entre as figuras acima: 

 Em toda a série histórica, as concentrações de Manganês total ultrapassaram com 

frequência o VMP de 0,1mg/L definido na Resolução CONAMA 357/2005 para Águas 

Doces – Classe 2 (49% das medidas no período), com o maior valor em torno de 

1,139mg/L. Várias amostras coletadas após o rompimento de B-I apresentaram 

concentrações de Manganês total superiores ao VMP (92% das amostras coletadas após 

o rompimento), sendo que 24% dessas apresentaram concentrações de Mn Total acima 

do maior valor histórico de 1,139mg/L, com o valor máximo atingindo concentração de 

14,6mg/L, ou seja, 146 vezes o VMP e 12,8 vezes maior que o máximo valor histórico; 

 Em toda a série histórica, as concentrações de Chumbo total ultrapassaram quatro vezes 

o VMP de 0,01mg/L definido na Resolução CONAMA 357/2005 para Águas Doces – 

Classe 2, porém nunca acima de 0,021mg/L de Pb total. Concentrações acima do VMP 

foram constatadas em várias amostras de água superficial coletadas após o rompimento 

de B-I, com o valor máximo de 0,109mg/L, ou seja, 10,9 vezes o VMP e 5,2 vezes maior 

que o valor máximo histórico; 

 Em toda a série histórica, as concentrações de Níquel total, Mercúrio total e Cádmio 

total nunca ultrapassaram os respectivos VMP definidos na Resolução CONAMA 

357/2005 para Águas Doces – Classe 2. Concentrações acima desses limites foram 

constatadas em amostras de água superficial após o rompimento, atingindo os valores 

de 0,0312mg/L Níquel total (1,2 vezes o VMP), 0,000258mg/L de Mercúrio total (1,2 

vezes o VMP) e 0,0142mg/L de Cádmio total (14,2 vezes o VMP). 
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V.10.9. – Monitoramento nos pontos PT19 e BP078 

Localização dos pontos de monitoramento PT19 e BP078. 

 
Figura 86 - Localização dos pontos de monitoramento PT19 (monitoramento VALE S.A.) e BP078 

(IGAM) em imagem de satélite após o rompimento (02/02/2019). 
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PT19 – Monitoramento VALE S.A. 

 
Figura 87 - Resultados dos parâmetros Manganês total, Chumbo total e Níquel total nas amostras de 

água superficial do rio Paraopeba, coletadas no ponto denominado PT19, em monitoramento entre 

26/01/2019 e 30/04/2019. As unidades encontram-se indicadas nos respectivos gráficos. As linhas em 

vermelho indicam os Valores Máximos Permitidos (VMP) dos respectivos parâmetros definidos na 

Resolução CONAMA 357/2005 para Águas Doces – Classe 2. 
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BP078 – Monitoramento IGAM (Série histórica) 

 

 
Figura 88 - Resultados dos parâmetros Manganês total, Chumbo total e Níquel total em amostras de 

água superficial do rio Paraopeba, coletadas no ponto denominado BP078, em série histórica realizada 

pelo IGAM entre 2007 a 2018. As linhas em vermelho indicam os Valores Máximos Permitidos (VMP) 

dos respectivos parâmetros definidos na Resolução CONAMA 357/2005 para Águas Doces – Classe 

2. As unidades encontram-se indicadas nos respectivos gráficos. 

 

Não foram constatadas na série histórica do ponto BP078 (2007-2018) 

concentrações acima dos limites da Resolução CONAMA 357/2005 – Classe 2 para os 

seguintes metais e semi-metais: Ba total, Cd total, Cr total e Hg total. 

 

V.10.9.1. – Análise do Monitoramento nos pontos PT19 e BP078 

A Figura 87 apresenta os resultados dos parâmetros Manganês total, Chumbo 

total e Níquel total nas amostras de água superficial do rio Paraopeba, coletadas no ponto 

denominado PT19, situado cerca de 241 km à jusante da efluência dos impactos da sub-bacia 

do ribeirão Ferro-Carvão, em monitoramento entre 26/01/2019 e 30/04/2019. Os dados 

demonstram que as águas superficiais apresentaram valores dos parâmetros Manganês total e 

Chumbo total acima dos Valores Máximos Permitidos (VMP) para os respectivos parâmetros 

definidos na Resolução CONAMA 357/2005 para Águas Doces – Classe 2. 

Algumas considerações podem ser feitas a partir da análise da variação das 
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concentrações dos parâmetros apresentados, quais sejam: 

 De 26/01/2019 a 10/02/2019, a concentração de Mn total permanece abaixo do VMP de 

0,1mg/L definido na Resolução CONAMA 357/2005 para Águas Doces – Classe 2; 

 A concentração de Mn total atinge seu valor máximo em 21/02/2019. Nessa mesma data 

as concentrações de Pb total e Ni total também atingem seus valores máximos; 

A Figura 88 apresenta os resultados dos parâmetros Manganês total, Chumbo 

total e Níquel total, em amostras de água superficial do rio Paraopeba, coletadas no ponto 

denominado BP078, em série histórica realizada pelo IGAM entre 2007 a 2018. Os dados 

demonstram como os parâmetros Manganês total, Chumbo total e Níquel total ultrapassaram, 

na série histórica, os Valores Máximos Permitidos (VMP) para os respectivos parâmetros 

definidos na Resolução CONAMA 357/2005 para Águas Doces – Classe 2. Alguns pontos 

devem ser ressaltados a partir da comparação entre as figuras acima: 

 Em toda a série histórica, as concentrações de Manganês total ultrapassaram com 

frequência o VMP de 0,1mg/L definido na Resolução CONAMA 357/2005 para Águas 

Doces – Classe 2 (49% das medidas no período), com o valor máximo em torno de 

1,3mg/L. A Figura 87 ilustra que várias amostras coletadas após o rompimento de B-I 

apresentaram concentrações de Manganês total acima do VMP (77% das amostras) e 

10% das amostras pós-rompimento apresentaram concentrações superiores a 1,3mg/L, 

com o valor máximo atingindo concentração superior a 7,5mg/L, ou seja, 75 vezes o 

VMP e 5,7 vezes maior que o máximo valor histórico; 

 Em toda a série histórica, as concentrações de Chumbo total ultrapassaram três vezes o 

VMP de 0,01mg/L definido na Resolução CONAMA 357/2005 para Águas Doces – 

Classe 2, porém nunca acima de 0,0202mg/L de Pb total. Concentrações acima do VMP 

foram constatadas em quatro amostras de água superficial coletadas após o rompimento 

de B-I, com o valor máximo de 0,0487mg/L, ou seja, 4,8 vezes o VMP e 2,4 vezes maior 

que o valor máximo histórico; 

 Em toda a série histórica, a concentração de Níquel total ultrapassou apenas uma vez o 

VMP definidos na Resolução CONAMA 357/2005 para Águas Doces – Classe 2, com 

a concentração de 0,0346 mg/L em 2009.Uma concentração de Níquel total acima do 

VMP foi constatada em uma amostra de água superficial coletadas após o rompimento 

de B-I conforme ilustrado na Figura 87, com o valor de 0,0411mg/L (1,6 vezes o VMP); 

 Não foram constatadas relações entre a variação da concentração de parâmetros 
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monitorados na série histórica apresentada na Figura 88 da forma como pode ser 

constatado na Figura 87. 

 

V.10.10. – Análise dos resultados do monitoramento de água superficial do rio Paraopeba 

A constatação das alterações da qualidade da água do rio Paraopeba em 

decorrência do rompimento da B-I foi realizada pelo monitoramento de parâmetros definidos 

em legislação específica em pontos de monitoramento realizados pela VALE S.A. no rio 

Paraopeba a montante (PT01 e PT52) e a jusante da área do desastre (PT09, PT02, PT03, PT04, 

PT16 e PT19) durante o período de 25/01 a 30/04/19, além dos pontos de monitoramento 

realizados pelo IGAM a montante (BP036) e a jusante da área do desastre (BP068, BP070, 

BP072, BP082, BP083 e BP078), apresentando a série histórica de monitoramento de 

parâmetros entre 2007 e 2018. As alterações da qualidade da água do rio Paraopeba foram 

analisadas juntamente com as grandes alterações constatadas na qualidade de água do ribeirão 

Ferro-Carvão no ponto de monitoramento PT12, localizado no exutório da sub-bacia do ribeirão 

Ferro-Carvão. 

As subseções V.10.1 a V.10.9 apresentam de forma clara a constatação de 

alterações nas concentrações de parâmetros legais nas águas superficiais do rio Paraopeba no 

trecho a jusante do desastre para valores acima dos permitidos pela legislação vigente 

(Resolução CONAMA 357/2005 – Águas Doces – Classe 2), em decorrência do rompimento 

do B-I, caracterizando dessa forma dano de poluição às águas do rio Paraopeba. 

De forma geral, os parâmetros monitorados após o rompimento de B-I, durante 

Monitoramento VALE S.A., nas águas do rio Paraopeba nos pontos a jusante da confluência 

com o ribeirão Ferro-Carvão apresentaram valores muito superiores aos historicamente 

apresentados por monitoramento do IGAM (série histórica – 2007 a 2018). 

Em razão do rompimento da B-I e das bruscas alterações nas águas do rio 

Paraopeba decorrentes da inserção de contaminantes, que conferiu características distintas das 

existentes antes do evento, houve impactos imediatos ao uso do corpo hídrico, prejudicando 

diretamente os usuários outorgados do rio, conforme descrito na subseção V.6, impedindo os 

diversos usos e destinação previstos para o corpo hídrico Classe 2, conforme exposto nas 

subseções V.5 e V.6.1, além de gerar impactos ambientais e socioeconômicos em diferentes 

níveis a múltiplos usuários diretos e indiretos do rio Paraopeba, tais como pescadores, extratores 

de areia, piscicultores, pequenos produtores rurais e atividades de turismo. 
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Houve interrupções das captações de águas para abastecimento humano pela 

COPASA (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) no rio Paraopeba e da concessionária 

Águas de Pará de Minas. 

Em 25/01/2019, às 18:20 h, a COPASA informou que a captação de água do rio 

Paraopeba, em Brumadinho, se encontrava suspensa31 e que fechou as comportas da unidade 

de captação de água imediatamente após a notícia do rompimento da B-I32. Essa captação, 

instalada na margem esquerda do rio Paraopeba, contribuía para o abastecimento complementar 

de água da Região Metropolitana de Belo Horizonte via transferência para o reservatório de Rio 

Manso. 

A concessionária Águas de Pará de Minas informou que desde a noite de 

29/01/2019 suspendeu a captação de água bruta do rio, localizada no distrito de Córrego do 

Barro, que fazia parte do Sistema de Abastecimento Paraopeba e contribuía para o fornecimento 

de parte da água da Estação de Tratamento de Água Nossa Senhora das Graças, que abastece a 

população de Pará de Minas, e que “não realizará captação no rio Paraopeba até que haja 

recomendação oficial dos órgãos de controle competentes de que o manancial está apto para 

captação, tratamento e distribuição de água”33. 

Em 29/01/2019 foi emitida a Nota Técnica 

001/2019/DETEC/DIRTE/EMATER-MG, da Empresa de Assistência Técnica e Extensão 

Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG) e a Empresa de Pesquisa Agropecuária de 

Minas Gerais (EPAMIG), divulgando a não recomendação da água do rio Paraopeba para 

agricultura: dessedentação de animais e para irrigação.  

Em 31/01/2019 houve a emissão de Nota de Esclarecimento conjunta nº 934 das 

Secretarias de Estado de Saúde (SES-MG), de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

(SEMAD) e de Agricultura Pecuária e Abastecimento (SEAPA) informando que as alterações 

                                                 
31 COPASA. Informe: Abastecimento de água na região do Rio Paraopeba, de 25/01/2019 (18:20). Disponível em: 

http://www.copasa.com.br/wps/portal/internet/imprensa/noticias/releases/2019rel/janeiro19rel/rel-abast-rio-

parao-1820-ie14324/. 
32 COPASA. Informe: Abastecimento de água na região do Rio Paraopeba, de 29/01/2019 (11:14). Disponível em: 

http://www.copasa.com.br/wps/portal/internet/imprensa/noticias/releases/2019rel/janeiro19rel/abastecimento-

de-agua-na-regiao-do-rio-paraopeba-29-01-19-11-14/. 
33  Águas de Pará de Minas. Comunicado importante, de 01/02/2019. Disponível em: 

https://www.grupoaguasdobrasil.com.br/aguas-parademinas/comunicado/comunicado-importante/. 
34 Governo de Minas Gerais. Nota de Esclarecimento 9 – Desastre Barragem B1. GOVERNO DE MINAS TOMA 

PROVIDÊNCIAS EM RELAÇÃO À ÁGUA DO PARAOPEBA, de 31/01/2019. Disponibilizada em 

http://www.meioambiente.mg.gov.br/noticias/1/3752-nota-de-esclarecimento-9-desastre-barragem-b1 

(acessada em 23/09/2019). 

https://www.grupoaguasdobrasil.com.br/aguas-parademinas/comunicado/comunicado-importante/
http://www.meioambiente.mg.gov.br/noticias/1/3752-nota-de-esclarecimento-9-desastre-barragem-b1
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dos parâmetros de qualidade da água, averiguadas por monitoramento do rio Paraopeba após o 

rompimento da B-I, indicaram que a água do rio Paraopeba apresentava risco à saúde humana 

e animal, não recomendando o uso da água bruta do rio Paraopeba para qualquer finalidade no 

trecho desde a confluência do Rio Paraopeba com o Córrego Ferro-Carvão até Pará de Minas, 

abrangendo os municípios de Brumadinho, Mário Campos, São Joaquim de Bicas, Betim, 

Igarapé, Juatuba, Esmeraldas, Florestal e Pará de Minas. Em 22/02/2019 foi emitida uma 

segunda nota de suspensão dos usos da água do rio Paraopeba, ampliando a abrangência da não 

recomendação de uso da água bruta do rio Paraopeba para qualquer finalidade: humana, animal 

e atividades agrícolas, desde a confluência do rio Paraopeba com o Córrego Ferro-Carvão até 

o município de Pompéu.35, abrangendo trechos dos municípios São José da Varginha, Fortuna 

de Minas, Pequi, Maravilhas, Papagaios, Paraopeba, Pompéu e Curvelo. 

Em 04/02/2019 a Prefeitura Municipal de Pará de Minas emitiu o decreto 

municipal nº 10.671/2019, que declarou “Situação de Emergência nas áreas do Município 

afetadas pela contaminação da água do rio Paraopeba”, citando que o Rio Paraopeba era o 

principal manancial fonte de captação de água para abastecimento da população do Município 

de Pará de Minas, composta por cerca de 100.000 (cem mil) habitantes. 

A pesca profissional no rio Paraopeba, praticada para fins comerciais, é proibida 

conforme Decretos Estaduais 43.713/2004 e 47.383/2018. Na época do rompimento, a pesca 

amadora no rio estava temporariamente proibida de 1/11/2018 a 28/02/2019 em razão do 

período de defeso (piracema). A Portaria nº 16 de 28/02/2019 do Instituto Estadual de Florestas 

(IEF), em razão do rompimento da B-I, vedou a pesca de espécies nativas em toda a Bacia do 

rio Paraopeba. 

Em 25/03/2019 a Prefeitura Municipal de Paraopeba emitiu o Decreto Municipal 

nº 0023 que “Decreta situação de emergência nas áreas do Município afetadas por contaminação 

da água (COBRADE 2.2.2.2.0)” e o Decreto Municipal nº 071/2019 que decretou “Estado de 

Alerta de Desabastecimento de água no Município de Paraopeba”, visto o comprometimento 

dos mananciais que poderiam ser utilizados como fonte de abastecimento da cidade. 

A Resolução CONAMA 420/2009 define contaminação como: 

V - Contaminação: presença de substância(s) química(s) no ar, água ou solo, 

decorrentes de atividades antrópicas, em concentrações tais que restrinjam a 

                                                 
35  Governo de Minas Gerais. Suspensão do uso de água bruta é ampliada no Rio Paraopeba, de 22/02/2019. 

Disponível em: http://www.saude.mg.gov.br/component/gmg/story/10921-suspensao-do-uso-de-agua-bruta-e-

ampliada-no-rio-paraopeba.  

http://www.saude.mg.gov.br/component/gmg/story/10921-suspensao-do-uso-de-agua-bruta-e-ampliada-no-rio-paraopeba
http://www.saude.mg.gov.br/component/gmg/story/10921-suspensao-do-uso-de-agua-bruta-e-ampliada-no-rio-paraopeba
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utilização desse recurso ambiental para os usos atual ou pretendido, definidas 

com base em avaliação de risco à saúde humana, assim como aos bens a 

proteger, em cenário de exposição padronizado ou específico; 

 

A partir da definição acima, os signatários entendem que restrições no uso das 

águas do rio Paraopeba devido a alterações nas concentrações de determinados parâmetros e/ou 

substâncias são consequência da contaminação de suas águas em decorrência do rompimento 

da B-I. 

Acrescenta-se ainda à caracterização do crime de poluição no Rio Paraopeba as 

qualificadoras de acordo com os incisos III e V, §2º, artigo 54 da Lei nº 9.605/1998 (lei de 

Crimes Ambientais), abaixo transcritos em partes: 

III - causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento 

público de água de uma comunidade; 

V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos 

ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou 

regulamentos: 

 

V.11. – Resultados e análises do monitoramento de sedimentos do rio Paraopeba 

Esta seção apresenta análise dos resultados do monitoramento VALE S.A.36, que 

coletou sedimentos em diferentes pontos de monitoramento localizados na região do rio 

Paraopeba entre 28/01/2019 e 26/04/2019. Uma análise abrangente dos dados obtidos em cada 

ponto de monitoramento é apresentada na subseção V.11.1. 

Os pontos de monitoramento desta seção são os mesmos da seção anterior (PT01, 

PT02, PT03, PT04, PT09, PT12, PT16, PT19 e PT52) com a inclusão dos pontos de 

monitoramento PT20 e PT28 no reservatório de Retiro Baixo. A Tabela 16 apresenta a 

descrição dos pontos de monitoramento incluídos nesta seção 37 . A Figura 89 apresenta a 

localização dos pontos de monitoramento incluídos. 

 

  

                                                 
36 Vide subseção V.8.2 
37 Descrição apresentada no arquivo Report_Diário_CONAMA 454 – Água Doce Nível I e II_0906.xlsx citado na 

subseção V.8.2. 
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Tabela 16. Descrição dos pontos de amostragem do monitoramento VALE S.A. incluídos nesta seção. 

Identificação Descrição 

Projeção: UTM Fuso 23S 

Datum: SIRGAS 2000 Laboratório 

Coordenada X Coordenada Y 

PT-20 Montante Barragem do Retiro – Felixlândia 522616,10 7901644,30 SGS 

PT-28 Barragem do Retiro de baixo 523186,00 7906539,00 BIOAGRI 

 

 

 
Figura 89 - Localização dos pontos de monitoramento PT20 e PT28. 
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PT52 – Monitoramento VALE S.A. 

 
Figura 90 - Concentrações de Manganês, Chumbo, Mercúrio e Níquel nas amostras de sedimento do 

rio Paraopeba coletadas no PT52, em monitoramento realizado entre 28/01/2019 e 26/04/2019. As 

linhas amarela e vermelha indicam respectivamente os níveis 1 e 2 definidos na resolução CONAMA 

454/2012. 

 

As seguintes considerações podem ser feitas a partir do monitoramento do PT52: 

 São observadas correlações positivas entre os metais Mn, Pb e Ni detectados nos 

sedimentos (Mn/Ni: r2=0,98; Pb/Ni: r2=0,88; Mn/Pb: r2=0,92); 

 A amostra que apresentou a maior concentração de Mn também apresentou a maior 

concentração de Hg. Os limites de quantificação (LQ) utilizados até 07/03/2019 para o 

Hg foram maiores que os níveis N1 e até N2 definidos na resolução CONAMA 

454/2012. Por esse motivo não foram considerados os dados da concentração de Hg nos 

sedimentos produzidos até essa data; e 

 Os sedimentos coletados apresentaram concentrações de Cd inferiores aos limites de 

quantificação (LQ) utilizados. 
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PT01 – Monitoramento VALE S.A. 

 
Figura 91 - Concentrações de Manganês, Chumbo e Níquel nas amostras de sedimento do rio 

Paraopeba coletadas no PT01, em monitoramento realizado entre 28/01/2019 e 26/04/2019. As linhas 

amarela e vermelha indicam respectivamente os níveis 1 e 2 definidos na resolução CONAMA 

454/2012. 

 

As seguintes considerações podem ser feitas a partir do monitoramento do PT01: 

 São observadas baixas e moderadas correlações positivas entre os metais Mn, Pb e Ni 

detectados nos sedimentos (Mn/Ni: r2=0,75; Pb/Ni: r2=0,89; Mn/Pb: r2=0,52); 

 O sedimento coletado apresentou concentrações de Hg inferiores aos limites de 

quantificação (LQ) utilizados. Entretanto, os limites de quantificação (LQ) utilizados 

até 07/03/2019 para o Hg foram maiores que os níveis N1 e até N2 definidos na 

resolução CONAMA 454/2012. Por esse motivo não foram considerados os dados da 

concentração de Hg nos sedimentos produzidos até essa data; 

 Amostras apresentando concentrações elevadas de Mn também apresentaram 

concentrações elevadas de Ni, com ultrapassagem dos níveis N2 definidos na resolução 

CONAMA 454/2012. Na amostra com concentração mais elevada o Pb ultrapassou o 

nível N1; e 

 Os sedimentos coletados apresentaram concentrações de Cd inferiores aos limites de 

quantificação (LQ) utilizados. 
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PT09 – Monitoramento VALE S.A. 

 
Figura 92 - Concentrações de Manganês, Chumbo e Níquel nas amostras de sedimento do rio 

Paraopeba coletadas no PT09, em monitoramento realizado entre 28/01/2019 e 26/04/2019. As linhas 

amarela e vermelha indicam respectivamente os níveis 1 e 2 definidos na resolução CONAMA 

454/2012. 

 

As seguintes considerações podem ser feitas a partir do monitoramento do PT09: 

 São observadas correlações positivas entre os metais Mn, Pb e Ni detectados nos 

sedimentos (Mn/Ni: r2=0,89; Pb/Ni: r2=0,97; Mn/Pb: r2=0,84); 

 O sedimento coletado apresentou concentrações de Hg inferiores aos limites de 

quantificação (LQ) utilizados. Entretanto, os limites de quantificação (LQ) utilizados 

até 07/03/20109 para o Hg foram maiores que os níveis N1 e até N2 definidos na 

resolução CONAMA 454/2012. Por esse motivo não foram considerados os dados da 

concentração de Hg nos sedimentos produzidos até essa data; 

 Amostra apresentando maior concentração de Mn concomitantemente com maior 

concentração de Ni, com ultrapassagem do nível N2 definido na resolução CONAMA 

454/2012. Nessa amostra a concentração de Pb ultrapassou o nível N1; e 

 Os sedimentos coletados apresentaram concentrações de Cd inferiores aos limites de 

quantificação (LQ) utilizados. 
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PT02 – Monitoramento VALE S.A. 

 
Figura 93 - Concentrações de Manganês, Chumbo e Níquel nas amostras de sedimento do rio 

Paraopeba coletadas no PT02, em monitoramento realizado entre 28/01/2019 e 26/04/2019. As linhas 

amarela e vermelha indicam respectivamente os níveis 1 e 2 definidos na resolução CONAMA 

454/2012. 

As seguintes considerações podem ser feitas a partir do monitoramento do PT02: 

 São observadas correlações positivas entre os metais Mn, Pb e Ni detectados nos 

sedimentos (Mn/Ni: r2=0,92; Pb/Ni: r2=0,98; Mn/Pb: r2=0,94); 

 O sedimento coletado apresentou concentrações de Hg inferiores aos limites de 

quantificação (LQ) utilizados. Entretanto, os limites de quantificação (LQ) utilizados 

até 07/03/2019 para o Hg foram maiores que os níveis N1 e até N2 definidos na 

resolução CONAMA 454/2012. Por esse motivo não foram considerados os dados da 

concentração de Hg nos sedimentos produzidos até essa data; 

 Amostras apresentando concentrações elevadas de Mn também apresentaram 

concentrações elevadas de Ni, com ultrapassagem dos níveis N2 definidos na resolução 

CONAMA 454/2012. Na amostra com alta concentração de Mn (02/abril), a 

concentração de Pb ultrapassou o nível N1; e 

 Os sedimentos coletados apresentaram concentrações de Cd inferiores aos limites de 

quantificação (LQ) utilizados. 
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PT03 – Monitoramento VALE S.A. 

 
Figura 94 - Concentrações de Manganês, Chumbo, Mercúrio e Níquel nas amostras de sedimento do 

rio Paraopeba coletadas no PT03, em monitoramento realizado entre 28/01/2019 e 26/04/2019. As 

linhas amarela e vermelha indicam respectivamente os níveis 1 e 2 definidos na resolução CONAMA 

454/2012. 

As seguintes considerações podem ser feitas a partir do monitoramento do PT03: 

 São observadas correlações positivas entre os metais Mn, Pb e Ni detectados nos 

sedimentos (Mn/Ni: r2=0,84; Pb/Ni: r2=0,97; Mn/Pb: r2=0,83); 

 Amostra apresentando a segunda maior concentração de Mn apresentou a maior 

concentração de Hg e Pb, causando ultrapassagem dos níveis N1 definidos na resolução 

CONAMA 454/2012. Os limites de quantificação (LQ) utilizados até 07/03/20109 para 

o Hg foram maiores que os níveis N1 e até N2 definidos na resolução CONAMA 

454/2012. Por esse motivo não foram considerados os dados da concentração de Hg nos 

sedimentos produzidos até essa data; 

 Amostras apresentando concentrações elevadas de Mn também apresentaram 

concentrações elevadas de Ni, causando ultrapassagem dos níveis N2 definidos na 

resolução CONAMA 454/2012; e 

 Os sedimentos coletados apresentaram concentrações de Cd inferiores aos limites de 

quantificação (LQ) utilizados. 
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PT04 – Monitoramento VALE S.A. 

 
Figura 95 - Concentrações de Manganês, Chumbo, Mercúrio e Níquel nas amostras de sedimento do 

rio Paraopeba coletadas no PT04, em monitoramento realizado entre 28/01/2019 e 26/04/2019. As 

linhas amarela e vermelha indicam respectivamente os níveis 1 e 2 definidos na resolução CONAMA 

454/2012. 

As seguintes considerações podem ser feitas a partir do monitoramento do PT04: 

 São observadas correlações positivas entre os metais Mn, Pb e Ni detectados nos 

sedimentos (Mn/Ni: r2=0,95; Pb/Ni: r2=0,93; Mn/Pb: r2=0,90); 

 A amostra que apresentou a maior concentração de Mn também apresentou a maior 

concentração de Hg e Pb, causando ultrapassagem dos níveis N1 definidos na resolução 

CONAMA 454/2012. Os limites de quantificação (LQ) utilizados até 07/03/2019 para 

o Hg foram maiores que os níveis N1 e até N2 definidos na resolução CONAMA 

454/2012. Por esse motivo não foram considerados os dados da concentração de Hg nos 

sedimentos produzidos até essa data; 

 Amostras apresentando concentrações elevadas de Mn também apresentaram 

concentrações elevadas de Ni, causando ultrapassagem dos níveis N2 definidos na 

resolução CONAMA 454/2012; 

 Os sedimentos coletados apresentaram concentrações de Cd inferiores aos limites de 

quantificação (LQ) utilizados; e 

 O monitoramento no PT04 apresenta aparente transição na concentração dos metais Mn, 



LAUDO Nº 3565/2019 – NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP 

132 
 

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade 

jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. 

Pb e Ni nos sedimentos entre as datas de 18/02/2019 e 24/02/2019. Conforme 

apresentado na subseção VII.1, a pluma de contaminantes na água superficial passou 

pelo PT04 entre as datas de 15/02/2019 e 17/02/2019. A transição detectada pode ser 

compatível com a movimentação e aporte dos contaminantes oriundos do desastre no 

sedimento do ponto de monitoramento PT04. 

 

PT16 – Monitoramento VALE S.A. 

 
Figura 96 - Concentrações de Manganês, Chumbo, Mercúrio e Níquel nas amostras de sedimento do 

rio Paraopeba coletadas no PT16, em monitoramento realizado entre 28/01/2019 e 26/04/2019. As 

linhas amarela e vermelha indicam respectivamente os níveis 1 e 2 definidos na resolução CONAMA 

454/2012. 

As seguintes considerações podem ser feitas a partir do monitoramento do PT16: 

 Não foram observadas correlações entre os diferentes metais no sedimento; 

 Apresenta uma amostra com alta concentração de Ni, que ultrapassa o nível N2; e 

 Os sedimentos coletados apresentaram concentrações de Cd inferiores aos limites de 

quantificação (LQ) utilizados. 
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PT19 – Monitoramento VALE S.A. 

 
Figura 97 - Concentrações de Manganês, Chumbo, Mercúrio e Níquel nas amostras de sedimento do 

rio Paraopeba coletadas no PT19, em monitoramento realizado entre 28/01/2019 e 26/04/2019. As 

linhas amarela e vermelha indicam respectivamente os níveis 1 e 2 definidos na resolução CONAMA 

454/2012. 

As seguintes considerações podem ser feitas a partir do monitoramento do PT19: 

 Não foram observadas correlações entre os diferentes metais no sedimento; e 

 Em média, os sedimentos coletados apresentaram concentrações de Ni entre os níveis 

N1 e N2 definidos na resolução CONAMA 454/2012. 

 Os sedimentos coletados apresentaram concentrações de Cd inferiores aos limites de 

quantificação (LQ) utilizados. 
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PT20 – Monitoramento VALE S.A. 

 
Figura 98 - Concentrações de Manganês, Chumbo, Mercúrio e Níquel nas amostras de sedimento do rio 

Paraopeba coletadas no PT20, em monitoramento realizado entre 28/01/2019 e 26/04/2019. As linhas 

amarela e vermelha indicam respectivamente os níveis 1 e 2 definidos na res. CONAMA 454/2012. 

 

 

As seguintes considerações podem ser feitas a partir do monitoramento do PT20: 

 O PT20 se localiza no lago do reservatório da UHE de Retiro Baixo, logo em zona 

lêntica e que favorece a sedimentação de material em suspensão do rio Paraopeba; 

 Não foram observadas correlações entre os diferentes metais no sedimento; 

 Os sedimentos coletados apresentaram concentrações de Hg inferiores ao nível N1 

definido na resolução CONAMA 454/2012; 

 Os sedimentos coletados apresentaram concentrações de Pb inferiores ao nível N1 

definido na resolução CONAMA 454/2012; 

 Em média, os sedimentos coletados apresentaram concentrações de Ni entre os níveis 

N1 e N2 definidos na resolução CONAMA 454/2012; e 

 Os sedimentos coletados apresentaram concentrações de Cd inferiores aos limites de 

quantificação (LQ) utilizados. 
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PT28 – Monitoramento VALE S.A. 

 
Figura 99 - Concentrações de Manganês, Chumbo, Mercúrio e Níquel nas amostras de sedimento do 

rio Paraopeba coletadas no PT28, em monitoramento realizado entre 28/01/2019 e 26/04/2019. As 

linhas amarela e vermelha indicam respectivamente os níveis 1 e 2 definidos na resolução CONAMA 

454/2012. 

 

As seguintes considerações podem ser feitas a partir do monitoramento do PT28: 

 O PT28 se localiza no lago do reservatório da UHE de Retiro Baixo, logo em zona 

lêntica e que favorece a sedimentação de material em suspensão do rio Paraopeba; 

 Não foram observadas correlações entre os diferentes metais no sedimento; 

 Os sedimentos coletados apresentaram concentrações de Hg inferiores ao nível N1 

definido na resolução CONAMA 454/2012; 

 Os sedimentos coletados apresentaram concentrações de Pb inferiores ao nível N1 

definido na resolução CONAMA 454/2012; 

 Em média, os sedimentos coletados apresentaram concentrações de Ni entre os níveis 

N1 e N2 definidos na resolução CONAMA 454/2012. 

 Os sedimentos coletados apresentaram concentrações de Cd inferiores aos limites de 

quantificação (LQ) utilizados. 
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V.11.1. – Análise dos resultados do monitoramento de sedimentos do rio Paraopeba 

Os resultados das análises de sedimentos VALE S.A. indicam um baixo risco 

geoquímico de liberação de metais pesados do material vazado, se considerado os níveis N1 e 

N2 no que tange aos critérios normativos relacionáveis para a avaliação do impacto de interação 

ecológica do material sedimentar liberado pelo desastre no rio Paraopeba, mesmo com a grande 

quantidade de sólidos suspensos totais (SST) lançados no rio Paraopeba desde a data do desastre 

conforme apresentado na seção VI. Ficou evidenciado o espalhamento de grande quantidade de 

material ao longo de extensa área do rio Paraopeba, afetando em maior grau as áreas próximas 

ao desastre, soterrando com espessa camada de rejeito o leito do rio com a sua biota de fundo e 

a capacidade do seu aporte de alterar completamente a qualidade do material exposto de fundo. 

O influxo de material com alta carga de sólidos, maior que a capacidade de 

suporte do corpo hídrico, gerou trechos de deposições heterogêneas influenciadas pelas 

variações na dinâmica aluvionar ao longo do corpo hídrico. Os materiais instáveis e finos 

depositados no fundo são sensíveis às alterações fluviométricas gerando ressuspensões ou 

deposições conforme a intensidade de sua energia. Os episódios de ressuspensão do material, 

tais como nos períodos chuvosos, geram a sua migração, acarretando o aumento da taxa de 

sólidos suspensos na água. Tal fato afeta diretamente a qualidade física da água durante a sua 

progressão, gerando impactos na variação temporal dos resultados nos pontos de 

monitoramento de sedimentos e de águas.  

Uma transição temporal nítida na concentração de metais foi constatada no 

PT04, compatível com a movimentação de sedimentos oriundos do desastre. Entretanto, tais 

transições não foram constatadas claramente nos demais pontos de monitoramento VALE S.A. 

analisados na presente perícia, nem mesmo nos pontos de monitoramento PT20 e PT28, 

localizados no reservatório da UHE de Retiro Baixo, onde a sedimentação de materiais em 

suspensão é favorecida em relação à outras zonas lóticas do rio Paraopeba. De forma 

abrangente, pode observar-se nos gráficos expostos correlações nos aumentos de concentrações 

elementares em pontos afetados pelo aporte dos materiais pós-desastre, com valores 

ultrapassando, em várias amostras ao longo do tempo, o nível N1 e, para alguns elementos, o 

nível N2. 

Conforme descrito na subseção V.9.1.2, em razão da granulometria fina do 

material oriundo do desastre, o método de coleta das amostras de sedimentos pode ter grande 

influência nos resultados obtidos. 
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Foi observado que diferentes concentrações de metais no sedimento do rio 

Paraopeba podem ser detectadas em razão da adoção de distintas metodologias analíticas, de 

amostragem e coleta, evidenciado pelos procedimentos no entorno do ponto PT01. 

Em 16/05/2019, uma amostra de sedimentos foi coletada por equipe de Peritos 

Criminais Federais no ponto denominado PT01-PF, próximo ao ponto de monitoramento 

VALE S.A. denominado PT01. A amostra foi encaminhada à SGS Geosol Laboratórios Ltda. 

para a determinação da concentração de metais e semi-metais conforme metodologias 3050B e 

7471B, preconizadas pela resolução CONAMA 454/2012. Os resultados foram apresentados 

no Certificado de Ensaios MA1915278-A produzido pela SGS Geosol Laboratórios Ltda. 

A Figura 100 ilustra a localização dos pontos PT01 e PT01-PF. A Figura 101 

apresenta as concentrações de metais detectadas no ponto PT01-PF amostrado em 16/05/2019 

e no ponto PT01 amostrado durante monitoramento VALE S.A. em 14/05/2019 e 23/05/2019. 

 

 
Figura 100 - Localização dos pontos de monitoramento PT01 e PT01-PF. 
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Figura 101 - Concentrações de metais detectadas nos pontos PT01 e PT01-PF. 

 

A Figura 101 ilustra como muitos metais detectados no ponto PT01-PF 

apresentaram concentrações inferiores que as apresentadas no ponto PT01. Entretanto, os 

metais Zinco e Cádmio apresentaram concentrações maiores no ponto PT01-PF que as 

apresentadas no ponto PT01. 

Destaque deve ser dado ao Cádmio, haja vista que durante todo o monitoramento 

VALE S.A. realizado nos sedimentos apresentados na subseção V.11, este metal nunca foi 

detectado em concentrações acima dos limites de quantificação do método utilizado. 

Adicionalmente, deve ser ressaltado que o monitoramento VALE S.A.38 de sedimentos do rio 

Paraopeba, realizado entre 26/01/2019 até 30/04/2019, não detectou a presença de Cádmio em 

nenhum dos pontos de monitoramento, desde a montante da área do desastre até a barragem de 

Retiro Baixo, exceto pelas coletas de sedimentos realizadas em 26/02/2019 nos pontos de 

monitoramento PT52 (0,26 mg/kg de Cd) e PT55 (0,83 mg/kg de Cd). 

A concentração de Cádmio detectada no ponto PT01-PF foi de 2mg/kg e não 

deve ser considerada desprezível, haja vista ser superior ao valor de 0,6mg/kg definido como 

nível 1 na resolução CONAMA 454/2012. Concentrações expressivas de Cádmio nos 

sedimentos também foram detectadas em amostras coletadas com testemunhador (core 

sampler) por equipe de Peritos Criminais Federais no reservatório da UHE de Retiro Baixo, 

como apresentado na subseção VII.2. Adicionalmente, outras onze amostras de sedimentos 

                                                 
38  Planilha Report_Diário_CONAMA 454 - Água Doce Nível I e II_0906.xlsx de 10/06/2019 (vide subseção 

V.8.2). 
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coletadas por equipe de Peritos Criminais Federais ao longo do rio Paraopeba apresentaram 

concentrações de Cádmio acima dos limites de quantificação do método (conforme Certificado 

de Ensaios MA1916651-A, MA1916656-A, MA191665-A, MA19166630-A, MA1916661-A, 

MA1916662-A, MA1916663-A, MA1916664-A, MA1916665-A, MA1916666-A e 

MA1916667-A, produzidos pela SGS Geosol Laboratórios Ltda.). 

Em resumo, a totalidade de amostras de sedimentos coletadas por Peritos 

Criminais Federais ao longo do rio Paraopeba e encaminhadas à SGS Geosol Laboratórios Ltda. 

para a determinação da concentração de metais e semi-metais conforme metodologias 3050B e 

7471B, preconizadas pela resolução CONAMA 454/2012, detectaram o metal Cádmio em 

concentrações acima dos limites de quantificação do método. Em comparação, o 

monitoramento VALE S.A. não detectou o metal Cádmio em nenhuma das amostras 

apresentadas na subseção V.11. 

Tal discrepância de resultados aponta para eventual divergência nos métodos 

analíticos e/ou de amostragem utilizados no monitoramento VALE S.A. e nas amostras 

coletadas durante os exames periciais. Enquanto todas as amostras de sedimentos coletadas por 

Peritos Criminais Federais foram analisadas conforme metodologias 3050B e 7471B, 

preconizadas pela resolução CONAMA 454/2012, não consta na planilha que apresenta os 

resultados das análises de sedimentos do monitoramento VALE S.A.39 as metodologias de 

amostragem e analíticas utilizadas. Ainda, conforme apresentada na seção VI, foram 

observadas equipes realizando coletas de sedimentos com pegador Ekman-Birge e até por 

coletores na margem do rio Paraopeba, diferentemente da coleta de sedimento realizada com 

uso de testemunhador (core sample) pela equipe pericial. 

Convém ressaltar que os estudos geoquímicos nos sedimentos da região atingida 

pós-desastre efetuados pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), realizados com métodos 

distintos, também constataram o aumento expressivo na concentração de cádmio, dentre outros 

elementos, tanto nas amostras de rejeito, quanto nos sedimentos do rio Paraopeba nos trechos 

afetados pelos rejeitos, conforme compilado na Tabela 17. 

  

                                                 
39  Planilha Report_Diário_CONAMA 454 - Água Doce Nível I e II_0906.xlsx de 10/06/2019 (vide subseção 

V.8.2). 
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Tabela 17 – Concentrações mediana de elementos nos rejeitos e sedimentos do rio Paraopeba (CPRM). 
Mediana do Sedimento do rio Paraopeba – Março/2019 (CPRM) 

Sedimento Mn (ppm) Cd (ppm) Hg (ppm) Pb (ppm) 

A montante 1896 0,1 0,04 15,7 

Sem rejeito 784 0,05 0,02 15,1 

Com rejeito 16700 0,5 0,14 33 

Só rejeito 12180,5 0,405 0,145 25,85 

Fonte: CPRM, 201940 

 

Os signatários sugerem que a VALE S.A. seja instada a se manifestar quanto às 

metodologias analíticas e de amostragem utilizadas no monitoramento de sedimentos 

contratado. 

Importa destacar que o metal Cádmio foi detectado em altas concentrações no 

rejeito amostrado, conforme apresentado e discutido na subseção V.9.1.3. 

 

V.12. – Resultados e análises dos dados de monitoramento ecotoxicológico 

As informações atinentes a este tema foram obtidas do documento “Relatório 

Consolidado de Atividades” do “Monitoramento ecotoxicológico do rio Paraopeba e São 

Francisco após rompimento da barragem de rejeitos no Córrego do Feijão”. Este relatório foi 

elaborado pela empresa Aplysia Assessoria e Consultoria Ltda. contratada pela VALE S/A.  

Restringindo o escopo para a região afetada pela pluma, não foram considerados 

os resultados de ensaios de amostras coletadas após o reservatório da UHE de Retiro Baixo. 

Os ensaios, vide Figura 102, foram realizados em amostras coletadas entre 

26/01/2019 e 20/05/2019.  

                                                 
40 CPRM, 2019. Monitoramento Especial da Bacia do Rio Paraopeba. Relatório III – Monitoramento Geoquímico. 

SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL – CPRM. Abril de 2019. 
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Figura 102 - Ensaios ecotoxicológicos, considerados neste Laudo, realizados pela Aplysia. 

Observou-se uma baixa incidência de toxicidade aguda nas amostras de águas 

superficiais. A maior frequência foi observada para os ensaios com Vibrio fischeri próximo ao 

Ferro-Carvão. 
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Figura 103 - Resultados de análises de ecotoxicidade aguda com Daphnia similis, realizados pela 

Aplysia. 

 

Figura 104 - Resultados de análises de ecotoxicidade aguda com Danio rerio, realizados pela Aplysia. 
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Figura 105 - Resultados de análises de ecotoxicidade aguda com Vibrio fischeri, realizados pela 

Aplysia. 

 

Ensaios comprovando efeitos crônicos (figuras abaixo) em águas superficiais 

foram mais frequentes que os agudos, mas ainda pouco frequentes e próximos ao Ferro-carvão, 

principalmente no PT12. 

 

Figura 106 - Resultados de análises de ecotoxicidade crônica com Ceriodaphnia dubia, realizados pela 

Aplysia. 
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Figura 107 - Resultados de análises de ecotoxicidade crônica com Raphidocelis subcapitata, realizados 

pela Aplysia. 

No caso de sedimentos, os ensaios agudos com Hyalella azteca (Figura 108) 

apresentaram efeito tóxico em toda a malha amostral, inclusive a montante da área, podendo os 

resultados estar relacionados às condições anteriores à passagem da pluma. 

 

Figura 108 - Resultados de análises de ecotoxicidade aguda com Hyalella azteca, realizados pela 

Aplysia. 
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Observa-se que o ponto de maior influência, em termos ecotoxicológicos, foi o 

PT12. Trata-se da foz do Ferro-Carvão que recebe todo o material proveniente da região 

diretamente afetada. Não foram detectados efeitos agudos neste ponto, a não ser em episódios 

isolados. Nestes casos, apresentaram resultados tóxicos, até mesmo em altas diluições, os 

ensaios com Vibrio fischeri. Os efeitos crônicos foram observados com frequência no ponto em 

tela, principalmente até o mês de abril. Ressalta-se que os resultados dos ensaios 

ecotoxicológicos realizados com amostras do rejeito da B-I, apresentados no Relatório Técnico 

n° 3229/201941, também apontam ecotoxicidade crônica a Ceriodaphnia dubia, corroborando 

a observação no monitoramento das águas do rio Paraopeba. 

 

VI. – Considerações sobre o material em suspensão oriundo do rompimento e carreado 

para o rio Paraopeba. 

Uma ilustração da quantidade de material em suspensão oriunda do rompimento 

da B-I e carreada para o rio Paraopeba é apresentada na Figura 109. 

 

 
Figura 109 - Água superficial coletada no PT12 em 20/03/2019. Volume de material sedimentável após 

1h em cone Inmhoff: 70mL/L. Destaca-se que o limite para tal ensaio para lançamento de efluentes é 

de 1mL/L (resolução CONAMA 430/2011 – vide subseção V.5). 

                                                 
41 Avaliação dos Efeitos Ambientais e a Saúde Humana de uma Amostra de Rejeito da Barragem I da Mina de 

Córrego do Feijão, em Brumadinho. Relatório Técnico n° 3229/2019 Revisão 02. 
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A granulometria e a composição do material em suspensão carreado pelas águas 

que drenam da área de deposição imediata dos rejeitos (sub-bacia do Ferro-Carvão) coletadas 

no ponto de monitoramento PT12 foram analisadas no Laboratório Geoquímica e Água da 

Universidade de Brasília (UnB), sob coordenação do Prof. Dr. Jeremie Garnier. 

Uma amostra de água superficial coletada por Peritos Criminais Federais no 

ponto PT12 em 20/03/2019 foi deixada em repouso por 1h. O material sedimentado foi separado 

e submetido a análises granulométricas por técnica de espalhamento de luz 42  e análises 

químicas para a determinação da concentração de metais, segundo protocolo de extração por 

digestão multiácida total e parcial realizado pela Bureau Communautaire de Référence (BCR 

modificado: Ure et al., 1993)43. Os resultados são apresentados na Figura 110 e Tabela 18. 

 

 
Figura 110 - Granulometria do material sedimentado de amostra de água superficial coletada no ponto 

de monitoramento PT12. 

  

                                                 
42 As amostras de sedimentos foram misturadas com água destilada (1g/10ml) e dispersas com ultrassom em meio 

líquido por 60 minutos, a 50W. A análise granulométrica foi conduzida com a técnica de difratometria laser 

com o uso do granulômetro Betterzise ST. O material dispersado e homogeneizado é pipetado e introduzido no 

equipamento até chegar a um nível mínimo de 5% de obscuridade. O intervalo de análise do equipamento é de 

0,0001mm até 1mm. Classificação ABNT: Argila (0,0001-0,002mm), Silte (0,002-0,063mm), Areia Muito Fina 

(0,063-0,125mm), Areia Fina (0,125-0,250mm), Areia Media (0,250mm-0,6mm), Areia Grossa (0,6mm-

1,0mm). 
43  Ure AM, Quevauviller Ph., Muntau H, Griepink B. (1993). Speciation of heavy metals in solids and 

harmonization of extraction techniques undertaken under the auspices of the BCR of the Commission of the 

European Communities. International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 51, 135. 
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Tabela 18 – Concentração de elementos (mg/kg) no material sedimentado após 1h de amostra de água 

superficial coletada no ponto de monitoramento PT12. 

 As Cd Co Cr Cu Ni Pb Zn 

Concentração (mg/kg) 16,0 20,0 24,1 37,2 81,9 45,8 43,3 83,4 

 

A Figura 110 demonstra que o material sedimentado de amostra de água 

superficial coletada no ponto de monitoramento PT12 apresenta granulometria entre 0,3-37µm, 

ou seja, classificado como fração silte/argila. 

A Tabela 18 ilustra que o material sedimentado de amostra de água superficial 

coletada no ponto de monitoramento PT12 apresenta concentrações expressivas de metais e 

semi-metais, obtidas por método de extração total e não extração parcial (semi-total) como os 

métodos 3050B e ISO11466.3. 

Os resultados acima são compatíveis com resultados apresentados pelo 

monitoramento dos sedimentos do rio Paraopeba, que indicam grande quantidade de material, 

porém com maiores impactos diretos nos parâmetros físicos do que nos parâmetros químicos 

normativos (níveis N1 e N2), disponíveis para avaliação ambiental dos impactos de material 

sedimentar. 

Conforme apresentado na Figura 110, os sedimentos carreados pelas águas que 

drenam da área de depósito imediato de rejeitos (sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão) possuem, 

na sua maioria, granulometria de silte/argila, podendo haver variações condicionadas por 

alterações nos fluxos hídricos e manejos de materiais nas áreas à montante. O procedimento de 

coleta de sedimentos para corpos d’água com depósitos arenosos, como o rio Paraopeba, utiliza 

amostradores (dragas) tipo Ekman, Van Veen ou similares. Foram observadas coletas de 

sedimento no rio Paraopeba por meio dos amostradores acima mencionados e por meio de 

coletores, conforme apresentado na Figura 111. 

 

 
Figura 111 - Alguns procedimentos de coleta de sedimentos observados no rio Paraopeba. 
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O sedimento fino oriundo do desastre tende a se depositar recobrindo o leito do 

rio e se concentrar nos pontos de menor energia e fluxo mais lento, tais como diques marginais 

e áreas de remanso. A coleta por pegadores próprios para substratos grossos, como os pegadores 

Ekman, Van Veen e similares, podem escavar uma quantidade grande de sedimentos, porém 

permitem a mistura e o escorrimento do sedimento fino e superficial durante a subida do 

pegador pela coluna d’água, efeito que pode ser agravado nos pontos de forte correnteza. 

Adicionalmente, os sedimentos finos superficiais recentes se tornam percentualmente 

minoritários caso uma grande quantidade de sedimento antigo, não relacionado ao desastre, seja 

escavado em conjunto no lançamento da draga, coletando as camadas misturadas e compondo 

a amostra de sedimento do ponto de monitoramento. 

O planejamento amostral para estudos de diagnóstico de impactos ambientais 

dos materiais finos depositados no rio Paraopeba, corpo hídrico que apresenta variações 

hidrodinâmicas ao longo do seu curso, com efeito nas suas características deposicionais 

variáveis, requer cuidados na seleção dos métodos de coleta, tipos de análises e na locação dos 

seus pontos amostrais, no intuito de identificar os trechos susceptíveis aos impactos gerados 

pelo acúmulo/interação dos materiais aportados pós-desastre. Dessa forma, seções do corpo 

hídrico com menor energia, tais como as de regimes mais lentos, diques marginais e sob efeito 

de remanso, possuem maior probabilidade de sedimentação e acúmulo do material fino pós-

desastre, do que trechos com alta energia, de fluxo rápido, de seções encaixadas e turbulentas, 

tais como àqueles associados a leitos rochosos e com deposições de seixos ou areias, que 

apresentam baixa capacidade de retenção de materiais finos com potencial de contaminação 

ambiental. Em estudos baseados em coletas de amostras pontuais, em que um único ponto 

amostral representará um trecho do rio, a locação do ponto de coleta requer precisão, tanto 

horizontal, quanto vertical, no intuito de se amostrar de forma representativa e sistemática toda 

a seção objeto de estudo, visto que ocorrem variações dos tipos de materiais depositados em 

um mesmo trecho do rio, muitas vezes ocasionadas pela variação da corrente na seção e pelas 

mudanças ambientais. Esta característica foi constatada em vários pontos averiguados durantes 

os exames locais, quando observou-se que em um mesmo trecho do rio Paraopeba ocorria 

depósitos de materiais finos pós-desastre nas áreas próximas as margens e depósitos de material 

arenoso na sua calha central. 

Conforme apresentado na subseção V.11, os resultados das concentrações de 

metais e semi-metais nos sedimentos do rio Paraopeba, constatados nos diferentes pontos 
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monitorados VALE S.A., não demonstram variações expressivas nos níveis N1 e N2 dos 

sedimentos em razão do desastre, se considerado o volume de material que aportou no rio. Pelo 

acima exposto, uma das razões das amostras de sedimentos do rio Paraopeba não apresentarem 

alterações expressivas durante o monitoramento VALE S.A. poderia ser o procedimento de 

coleta adotado. 

Um dos procedimentos recomendados para a caracterização de aporte de 

sedimentos finos recentes é a amostragem realizada por testemunhadores (core sampler), 

adequados para a coleta, visualização e separação das várias camadas formadas nos sedimentos 

em água doce44, que possibilita a preservação da estratificação do material mais superficial 

durante a amostragem, conforme apresentado na Figura 112. Esse tipo de amostragem, de 

camadas sedimentares indeformadas, foi realizado pelos Peritos Criminais Federais em 

diferentes pontos do reservatório da UHE de Retiro Baixo entre 11-16/05/2019 e é apresentado 

na seção VII. 

 
Figura 112 – (a) Pegador de Ekman e (b) testemunhador (core sampler) 

 

                                                 
44 Guia nacional de coleta e preservação de amostras: água, sedimento, comunidades aquáticas e efluentes líquidos 

/ Companhia Ambiental do Estado de São Paulo; Organizadores: Carlos Jesus Brandão ... [et al.]. -- São Paulo: 

CETESB; Brasília: ANA, 2011, em 

http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sge/CEDOC/Catalogo/2012/GuiaNacionalDeColeta.pdf acessado em 

23/08/2019. 

http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sge/CEDOC/Catalogo/2012/GuiaNacionalDeColeta.pdf
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Em 12/08/2019, a VALE S.A. encaminhou documento 45  informando que o 

desvio do ribeirão Ferro-Carvão foi iniciado em 27/05/2019. O documento informa que, a partir 

dessa data, toda a água do ribeirão Ferro-Carvão, que drena toda a área de depósito imediato do 

rejeito, passou a ser encaminhada ao sistema de tratamento da estação de tratamento de águas 

fluviais (ETAF), tratada com 100% de eficiência e posteriormente devolvida ao ribeirão Casa 

Branca, que deságua no rio Paraopeba, a montante da região de deságue do ribeirão Ferro-

Carvão. O documento informa que no mês de junho/2019 foram tratados 477.687m³ de água 

fluvial do ribeirão Ferro-Carvão. 

Para fins ilustrativos, uma aproximação da dimensão e ordem de magnitude da 

quantidade de material alóctone carreado para o rio Paraopeba por meio das águas superficiais 

drenadas pela área de deposição imediata dos rejeitos, anteriormente ao funcionamento da 

ETAF, foi calculada considerando: 

 Que toda a água que passa pelo PT12 até 27/05/2019 era lançada no rio Paraopeba sem 

nenhum tratamento; 

 O volume de água tratado em junho/2019 (477.687m³) como o volume total de água 

drenado pela sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão46 e aplicando o mesmo volume mensal 

para os meses de fevereiro, março e abril de 2019; 

 As médias mensais de sólidos suspensos totais (SST) no ribeirão Ferro-Carvão obtida 

pelos valores diários disponíveis de SST medidos nas águas superficiais do PT12, 

apresentado em planilha Report_Diario_COPAM_C2_0906.xlsx do monitoramento 

VALE (vide subseção V.10.3); 

 A quantidade máxima permitida pela legislação pertinente47 (100mg/L) de SST lançado 

no rio Paraopeba pelo ribeirão Ferro-Carvão; 

 Como massa alóctone a massa total de SST despejado no rio Paraopeba menos a massa 

máxima permitida de lançamento de SST (100mg/L) (vide acima); 

 A concentração de elementos detectados no material sedimentado de amostra de água 

superficial coletada no ponto de monitoramento PT12 (vide Tabela 18) como a 

                                                 
45Arquivo 1.03.02.60506-GE-IF-0002-Rev.0.1.pdf (vide subseção V.8.1.). 
46 Volume mensal conservador quando comparado à capacidade da ETAF para tratamento de 2 milhões de litros 

de água por hora, ou 1.440.000m³por mês, conforme propaganda veiculada pela VALE S.A. em 

http://www.vale.com/brasil/PT/aboutvale/news/Paginas/Vale-conclui-etapa-importante-para-contencao-de-

rejeitos-e-tratamento-de-agua.aspx acessada em 18/09/2019. 
47 COPAM/CERH-MG nº 01 - 2008      Água Doce - Classe 2 

http://www.vale.com/brasil/PT/aboutvale/news/Paginas/Vale-conclui-etapa-importante-para-contencao-de-rejeitos-e-tratamento-de-agua.aspx
http://www.vale.com/brasil/PT/aboutvale/news/Paginas/Vale-conclui-etapa-importante-para-contencao-de-rejeitos-e-tratamento-de-agua.aspx
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concentração média de elementos no SST medido nas águas superficiais do ponto PT12. 

 

A concentração de sólidos suspensos totais (SST) nas águas superficiais no PT12 

entre os meses de fevereiro e abril de 2019, disponibilizada no monitoramento VALE é 

apresentada na Figura 113. 

 

 
Figura 113 - Concentração de sólidos suspensos totais (SST) nas águas superficiais no PT12 entre os 

meses de fevereiro e abril de 2019, disponibilizada no monitoramento VALE. 

 

No mês de fevereiro, a partir dos dados de SST constatados em amostras de água 

superficial coletadas no PT12 (somente 14 dias de medidas disponíveis), foi obtida a média de 

53.576mg/L de SST. Considerando que um volume de 477.687m³ de água fluvial drenou pelo 

do ribeirão Ferro-Carvão no mês de fevereiro de 2019, a massa lançada no rio Paraopeba foi de 

53.576mg de SST X 477.687.000L = 25.592 toneladas de SST. O valor permitido de 

lançamento de SST (100mg/L) é 100mg de SST X 477.687.000L = 47 toneladas de SST. 

Descontando o valor permitido do valor lançado obtém-se a quantidade de 25.545 toneladas de 

SST lançadas no rio Paraopeba no mês de fevereiro de 2019. Considerando as concentrações 

de elementos detectados no material sedimentado de amostra de água superficial coletada no 

ponto de monitoramento PT12 correspondentes às apresentadas pelo SST detectado no PT12 

no mês de fevereiro, obtém-se as quantidades em massa (kg) de metais e semi-metais lançados 
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no rio Paraopeba em decorrência do desastre, apresentadas na Tabela 19. 

 

Tabela 19 – Quantidade em massa (kg) de metais e semi-metais lançados no rio Paraopeba em 

decorrência do desastre, no mês de fevereiro de 2019. 

 As Cd Co Cr Cu Ni Pb Zn 

Massa (kg) 409 511 616 952 2.095 1.172 1.108 2.134 

 

No mês de março, a partir dos dados de SST constatados em amostras de água 

superficial coletadas no PT12 (somente 26 dias de medidas disponíveis), foi obtida a média de 

22.584mg/L de SST. Considerando que um volume de 477.687m³ de água fluvial drenou pelo 

do ribeirão Ferro-Carvão no mês de março de 2019, a massa lançada no rio Paraopeba foi de 

22.584mg de SST X 477.687.000L = 10.788 toneladas de SST. O valor permitido de 

lançamento de SST (100mg/L) é 100mg de SST X 477.687.000L = 47 toneladas de SST. 

Descontando o valor permitido do valor lançado obtém-se a quantidade de 10.741 toneladas de 

SST lançadas no rio Paraopeba no mês de março de 2019. Considerando as concentrações de 

elementos detectados no material sedimentado de amostra de água superficial coletada no ponto 

de monitoramento PT12 correspondentes às apresentadas pelo SST detectado no PT12 no mês 

de março, obtém-se as quantidades em massa (kg) de metais e semi-metais lançados no rio 

Paraopeba em decorrência do desastre, apresentadas na Tabela 20. 

 

Tabela 20 – Quantidade em massa (kg) de metais e semi-metais lançados no rio Paraopeba em 

decorrência do desastre, no mês de março de 2019. 

 As Cd Co Cr Cu Ni Pb Zn 

Massa (kg) 172 215 259 401 883 494 467 899 

 

No mês de abril, a partir dos dados de SST constatados em amostras de água 

superficial coletadas no PT12 (somente 28 dias de medidas disponíveis), foi obtida a média de 

9.215mg/L de SST. Considerando que um volume de 477.687m³ de água fluvial drenou pelo 

do ribeirão Ferro-Carvão no mês de abril de 2019, a massa lançada no rio Paraopeba foi de 

9.215mg de SST X 477.687.000L = 4.401 toneladas de SST. O valor permitido de lançamento 

de SST (100mg/L) é 100mg de SST X 477.687.000L = 47 toneladas de SST. Descontando o 

valor permitido do valor lançado obtém-se a quantidade de 4.354 toneladas de SST lançadas no 

rio Paraopeba no mês de abril de 2019. Considerando as concentrações de elementos detectados 



LAUDO Nº 3565/2019 – NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP 

153 
 

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade 

jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. 

no material sedimentado de amostra de água superficial coletada no ponto de monitoramento 

PT12 correspondentes às apresentadas pelo SST detectado no PT12 no mês de abril, obtém-se 

as quantidades em massa (kg) de metais e semi-metais lançados no rio Paraopeba em 

decorrência do desastre, apresentadas na Tabela 21. 

 

Tabela 21 – Quantidade em massa (kg) de metais e semi-metais lançados no rio Paraopeba em 

decorrência do desastre, no mês de abril de 2019. 

 As Cd Co Cr Cu Ni Pb Zn 

Massa (kg) 69 87 104 161 356 199 188 363 

 

Uma somatória dos dados apresentados nas Tabelas 19 a 21 sugerem que uma 

quantidade superior a 40.640 toneladas de SST foi lançada no rio Paraopeba entre os meses de 

fevereiro e abril de 2019, incluindo as seguintes quantidades de metais e semi-metais: 

 651 kg de Arsênio; 

 814 kg de Cádmio; 

 981 kg de Cobalto; 

 1515 kg de Cromo; 

 3336 kg de Cobre; 

 1865 kg de Níquel; 

 1763 kg de Chumbo; e 

 3397 kg de Zinco. 

 

No cálculo da aproximação das quantidades de metais e semi-metais lançadas 

no rio Paraopeba entre os meses de fevereiro e abril de 2019, deve ser ressaltado que: 

 a aproximação acima não considerou os dias de janeiro de 2019, quando a média diária 

da quantidade de material lançada no rio Paraopeba certamente foi superior às médias 

diárias apresentadas nos meses de fevereiro a abril de 2019. Além desse SST carreado 

nesses dias não contabilizados, cabe destacar que no momento do rompimento, 

toneladas de rejeito foram despejados diretamente no rio Paraopeba, aumentando 

significativamente o teor de metais e semi-metais carreados ao leito do rio; 
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 o procedimento de determinação de SST considera o material retido em filtro de 2µm48. 

Considerando o resultado da granulometria do material sedimentado de amostra de água 

superficial coletada no ponto de monitoramento PT12, apresentado na Figura 110, 

observa-se que parte substancial do material sedimentado analisado possui 

granulometria inferior à 2µm, não sendo considerado formalmente SST. Logo, a massa 

lançada ao rio deve ser superior à calculada pela aproximação acima; 

 um cálculo mais preciso pode ser obtido por meio da integração dos dados de 

monitoramento de SST no PT12 do monitoramento VALE com os dados de vazão 

diários de água superficial no PT12, concomitantemente à determinação detalhada da 

concentração média dos elementos presentes no SST; e 

 uma validação expedita do cálculo do SST pela aproximação acima descrita pode ser 

realizada com a comparação da quantidade de material em suspensão retirada 

mensalmente da ETAF e oriunda do material em suspensão das águas superficiais do 

ribeirão Ferro-Carvão. 

 a concentração de elementos no rejeito em suspensão tende a diminuir com o tempo, 

conforme o tipo e intensidade do material carreado, sendo que, em geral, as maiores 

concentrações de metais e semi-metais totais na água e no sedimento do PT12 foi 

constatada nos primeiros dias após o desastre.  

 

Ressalta-se o caráter ilustrativo e conservador dos cálculos apresentados para 

fins de expressão da magnitude do volume de aporte de contaminantes ao longo do tempo, visto 

que a vazão mensal de junho de 2019, disponível para os cálculos, trata-se de valor obtido em 

período de menor pluviosidade em relação aos meses anteriores após o desastre, logo, um 

volume de água menor do que os volumes incidentes nos meses de fevereiro a maio.  

O Relatório IV do CPRM – Monitoramento Especial da Bacia do Rio Paraopeba 

– Monitoramento Hidrológico e Sedimentométrico 49 , estimou a descarga sólida total nas 

estações monitoradas no rio Paraopeba após o rompimento da B-I até 30/04/2019, por meio dos 

cálculos de sedimentos de suspensão e de fundo, obtidos por análises de curvas chaves de 

sedimentos, medições de vazões e concentrações de sedimentos em suspensão obtidas por 

                                                 
48 Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, método 2450D. 
49 CPRM, 2019. Monitoramento Especial da Bacia do Rio Paraopeba. Relatório IV – Monitoramento Hidrológico 

e Sedimentométrico. SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL – CPRM. Julho de 2019. 
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amostragem composta, considerando a pluviometria, granulometria e características das 

partículas. Dentre as informações contidas no relatório, para o período de 26 de janeiro a 30 de 

abril de 2019, observou-se que: 

 Na estação Alberto Flores, ponto no rio Paraopeba à montante da confluência com o 

ribeirão Ferro-Carvão, na região dos pontos PT01-PF e PT01 (Vale S.A.), a descarga 

sólida em suspensão medida até abril de 2019 foi de 40 mil toneladas, sendo 255 

toneladas em janeiro (26-31/01/2019), 14 mil toneladas em fevereiro de 2019, 20 mil 

toneladas em março de 2019 e 6 mil toneladas em abril de 2019, equivalentes ao 

esperado historicamente para os meses de fevereiro a abril de 2019. Calculou-se que 

nessa estação foram transportados cerca de 57 a 74 mil toneladas total de sedimentos; 

 Na estação Mário Campos no rio Paraopeba, ponto da CPRM a jusante do aporte de 

rejeitos do ribeirão Ferro-Carvão, localizada entre os pontos PT02/BP068 e 

PT03/BP070, a descarga sólida em suspensão medida até abril de 2019 foi de 468 mil 

toneladas, sendo 34 mil toneladas em janeiro (26-31/01/2019), 306 mil toneladas em 

fevereiro de 2019, 107 mil toneladas em março de 2019 e 21 mil toneladas em abril de 

2019. Valores cerca de 15 vezes maior do que o esperado para fevereiro, 9 vezes para 

março e 3 vezes para abril. Calculou-se que nessa estação foram transportados cerca de 

512 a 534 mil toneladas de sedimentos totais, volume expressivamente maior se 

comparado com a estação a montante, Alberto Flores; 

 Na estação Ponte Nova do Paraopeba, na região dos pontos PT04/BP072, a descarga 

sólida em suspensão medida até abril de 2019 foi de 196 mil toneladas, sendo 471 

toneladas em janeiro (26-31/01/2019), 115 mil toneladas em fevereiro de 2019, 62 mil 

toneladas em março de 2019 e 19 mil toneladas em abril de 2019. Valores cerca de 5 

vezes maior do que o esperado em fevereiro de 2019; 4 vezes em março e 2 a 3 vezes 

em abril. Calculou-se que nessa estação foram transportados cerca de 279 a 283 mil 

toneladas de sedimentos totais. Houve aumento de concentração a partir de 04/02/2019, 

com o maior valor em 18/02/2019; 

 Na estação Ponte da Taquara, localizada entre os pontos PT16/BP082 e PT19/BP078, a 

descarga sólida em suspensão medida até abril de 2019 foi de 173 mil toneladas, sendo 

1 mil toneladas em janeiro (26-31/01/2019), 45 mil toneladas em fevereiro de 2019, 109 

mil toneladas em março de 2019 e 18 mil toneladas em abril de 2019. Valores cerca de 

2 vezes maior que o esperado em fevereiro de 2019; 9 vezes em março e 2 a 3 vezes em 
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abril. Calculou-se que nessa estação foram transportados cerca de 323 a 364 mil 

toneladas de sedimentos totais. Percebe-se um aumento gradativo de concentração a 

partir de 14/02/2019, atingindo pico expressivo de concentração no dia 20/02/2019; e 

 Houve aumentos nas descargas sólidas em suspensão na bacia vinculados às ocorrências 

de precipitações, sendo que no final de janeiro há um aumento de descarga decorrente 

de chuvas localizadas na bacia do ribeirão Ferro-Carvão e o esvaziamento preventivo 

da B-IV. Apesar de ocorrências de variações diárias, há o decréscimo expressivo na 

descarga sólida nos meses de fevereiro a abril. 

Por meio do levantamento da CPRM é possível observar a mobilidade de elevada 

carga de material em suspensão ao longo do rio Paraopeba decorrente do desastre, carreando 

em conjunto uma grande quantidade de metais e semi-metais que se propagam e ficam expostos 

ao meio ambiente.  

Independentemente do modelo utilizado, o que as análises físico-químicas das 

águas do ribeirão Ferro-Carvão e rio Paraopeba demonstram é que uma enorme quantidade de 

material particulado foi lançada no rio Paraopeba e que este material particulado apresenta em 

sua composição vários metais e semi-metais que foram detectados em suspensão nas águas do 

rio Paraopeba por meio de monitoramentos realizados. 

Os elementos químicos monitorados e seus compostos são capazes de causar 

efeitos adversos nos organismos vivos, sendo esta relação diretamente ligada à quantidade 

disponível e o tempo de exposição. Os efeitos tóxicos desses elementos são determinados pelo 

índice e o alcance com que seus compostos se convertem em uma forma biodisponível. Os 

efeitos tóxicos desses elementos são amplamente reconhecidos pela literatura científica. Formas 

inertes desses elementos eventualmente presentes em ambientes contaminados podem, após 

perturbações advindas de ações antrópicas, transformarem-se em suas formas móveis, atingindo 

a cadeia alimentar de peixes e posteriormente de aves, mamíferos e seres humanos.  

Importa destacar que a pesca é uma atividade bastante exercida pela população 

no rio Paraopeba, como destacado na Figura 114 com fotografias obtidas durante exames 

periciais no rio Paraopeba em 01/02/2019, entre os pontos de monitoramento denominados 

PT04 e PT16 (monitoramento VALE S.A.). 
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Figura 114 - Atividades de pesca sendo exercidas normalmente pela população no rio Paraopeba, a 

despeito dos avisos veiculados pelos órgãos ambientais para evitar o consumo de água e peixes do rio 

Paraopeba. 

 

As fotografias acima apresentadas foram obtidas 6 dias após o rompimento da 

B-I, quando o desastre ocupava grande parte das notícias veiculadas pela mídia e o poder 

público já havia emitido nota de esclarecimento comunicando que “a água deste corpo hídrico 

apresenta riscos à saúde humana e animal”50. 

A Figura 114 demonstra a dificuldade em restringir hábitos arraigados na 

população, eventualmente pelas recomendações emitidas pelo poder público não alcançarem 

tal população. O não atendimento à tais recomendações podem trazer riscos à saúde daquele 

que exerce as atividades restringidas e mesmo risco à terceiros, por meio do compartilhamento 

de alimentos obtidos em área de pesca restringida. 

Os signatários consideram as descrições de cenários de exposição ao risco 

extremamente importantes. Diferentemente de poluentes orgânicos, que podem ser degradados 

em processos físicos, químicos e/ou biológicos, os metais e semi-metais considerados 

contaminantes e discutidos neste Laudo não são degradáveis. Pode-se prever que, sem nenhum 

processo de remediação, e desconsiderando processos naturais de solubilização e 

bioincorporação, esses elementos permanecerão nos sedimentos do rio, preferencialmente nas 

suas zonas de deposição e/ou lênticas, como os reservatórios das UTE e UHE. Entretanto, é 

difícil prever o destino desses diferentes elementos nos sedimentos. As alternâncias entre 

ambientes oxidantes e redutores alteram substancialmente características como solubilidade e 

mobilidade de alguns elementos. 

                                                 
50 Governo de Minas Gerais. NOTA DE ESCLARECIMENTO 9 - DESASTRE BARRAGEM B1, de 31/01/2019. 

Disponibilizada em http://www.meioambiente.mg.gov.br/noticias/1/3752-nota-de-esclarecimento-9-desastre-

barragem-b1 (acessada em 23/09/2019). 

http://www.meioambiente.mg.gov.br/noticias/1/3752-nota-de-esclarecimento-9-desastre-barragem-b1
http://www.meioambiente.mg.gov.br/noticias/1/3752-nota-de-esclarecimento-9-desastre-barragem-b1
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Estudos indicando eventuais incorporações desses contaminantes nos alimentos 

consumidos pela população em geral necessitam de um certo período para a obtenção de dados 

que meçam as respostas biológicas em seres vivos decorrentes de alterações na concentração 

dos contaminantes no meio ambiente (vide Nota Técnica ANVISA51, intitulada “Avaliação de 

risco: Consumo de pescado proveniente de regiões afetadas pelo rompimento da barragem do 

Fundão/MG”, emitida em 22/05/2019 versando sobre o desastre ocorrido em 05/11/2015). 

Pelo exposto, os signatários sugerem que os cenários de exposição ao risco da 

população sejam o mais rápido e amplamente descritos, e que informações sobre eventuais 

restrições ao uso da água e alimentos provenientes do rio Paraopeba sejam amplamente 

divulgadas, concomitantemente ao monitoramento da compreensão da população sobre tais 

informações e suas consequências. 

 

VII. –Considerações sobre a delimitação da área impactada pelo desastre 

VII.1. – Análise das águas superficiais do rio Paraopeba 

O rejeito oriundo da B-I se depositou sobre as redes de drenagens naturais e áreas 

de vegetação natural, agrícolas, residenciais e industriais até migrar pela calha do rio Paraopeba. 

O despejo deste rejeito sobre essas áreas modificou drasticamente suas permeabilidades 

originais. Consequentemente, águas superficiais oriundas de chuvas e das redes de drenagens 

naturais, desde a data do desastre, passaram a carrear uma grande quantidade de materiais 

dissolvidos e em suspensão para o rio Paraopeba, conforme apresentado na seção VI. 

A localização atual do PT12 o torna o ponto de monitoramento na área de 

deposição do rejeito mais próximo ao exutório da sub-bacia, antes da confluência com o rio 

Paraopeba. Conforme apresentado na subseção V.10, as águas superficiais amostradas no PT12 

apresentaram as mais elevadas concentrações de todos os contaminantes oriundos do desastre. 

O PT12 localiza-se atualmente próximo à antiga calha do ribeirão Ferro-Carvão. Logo, é por 

onde passa toda a água superficial oriunda de chuvas e da rede de drenagens naturais, coletada 

na área de 272,9 ha de rejeito52, carreando todo o material móvel presente no meio. Por fim, o 

PT12 monitora as águas contaminadas pelo rejeito depositado na bacia do Ferro-Carvão antes 

da diluição dos contaminantes causada pelo encontro dessas águas com as do rio Paraopeba. 

                                                 
51 NOTA TÉCNICA Nº8/2019/SEI/GEARE/GCALI/DIRE2/ANVISA. 
52 Vide Laudo de Perícia Criminal Federal Nº1102/2019 – SETEC/SR/PF/MG 
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As concentrações individuais de contaminantes detectados nas águas superficiais 

do PT12 são elevadas e apresentam variações em função do distanciamento temporal do 

desastre, da precipitação pluviométrica ocorrida sobre a área de depósito de rejeito, do 

intemperismo do rejeito e das movimentações promovidas pela empresa e pelas equipes de 

busca. 

Conforme apresentado na subseção V.10 – água superficial (ponto PT12), 

muitos contaminantes detectados no PT12 apresentam alta correlação entre si. A Figura 115 

ilustra algumas dessas correlações positivas. 

 

  

  

 
Figura 115- Correlação entre metais (metais totais) detectados nas águas superficiais coletadas no 

PT12 entre 26/01/2019 e 30/04/2019. 
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Dentre os metais analisados com valores limites de referência estabelecidos para 

Classe 2 no monitoramento VALE S.A. na água superficial dos diversos pontos de 

monitoramento no rio Paraopeba, o Manganês total (Mn total) apresentou as concentrações 

mais expressivas. Conforme apresentado na subseção V.10, com o monitoramento VALE S.A. 

no rio Paraopeba tendo sido iniciado em 25/01/2019, a chegada da pluma de contaminantes e 

as mudanças bruscas na qualidade da água puderam ser acompanhadas em pontos de 

monitoramento mais distantes da área do desastre. A inferência da chegada dos impactos 

químicos pela pluma de contaminantes oriunda do desastre nos pontos de monitoramento PT03, 

PT04, PT16 e PT19 a partir de alterações expressivas nas concentrações de Mn total medidas 

nas águas superficiais nesses pontos são apresentadas na Figura 116. 

 

  

  
Figura 116 - Alterações expressivas na concentração de Mn total nos pontos de monitoramento PT03, 

PT04, PT16 e PT19. 

 

A Figura 116 ilustra que alterações expressivas nas concentrações de Mn total 

ocorreram nos pontos de monitoramento PT03, PT04, PT16 e PT19 nas datas de 28/01/2019, 

17/02/2019, 19/02/2019 e 22/02/2019, respectivamente. 

O monitoramento VALE S.A. revelou que as concentrações de Mn total atingem 

valores bem acima dos definidos pela Resolução CONAMA 357/5005 – classe 2, mesmo em 

pontos de monitoramento a montante da área do desastre, no rio Paraopeba e em outros 
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afluentes deste. Por essa razão, em pontos a jusante do desastre, quando a concentração de Mn 

total na água superficial se aproxima do limite máximo definido na Resolução CONAMA 

357/5005 – classe 2, torna-se difícil a correlação dessas concentrações de Mn total com o 

desastre, podendo estas serem oriundas de variações naturais de Mn total no rio Paraopeba e 

seus afluentes ou variações induzidas por antropizações ou pluviometria não relacionadas ao 

desastre. Com isso, a delimitação da área impactada por aporte de contaminantes pelo desastre 

não foi delimitada unicamente pela alteração da concentração de Mn total nas águas superficiais 

do rio Paraopeba. 

Conforme apresentado na subseção V.10, as análises realizadas na água 

superficial do rio Paraopeba revelaram que outros metais além do Mn total, tais como Cd total, 

Pb total, Hg total e Ni total, também apresentaram alterações expressivas em suas concentrações 

em diversos pontos de monitoramento. A alteração na concentração desses metais nas águas 

superficiais do rio Paraopeba é fortemente correlacionável com o desastre nos pontos de 

monitoramento próximos à afluência do ribeirão Ferro-Carvão. Entretanto, tal correlação se 

torna mais complexa em pontos de monitoramento distantes dada a concentração desses metais 

baixar à níveis inferiores aos limites de quantificação do método analítico utilizado. Deve ser 

destacado que, em muitas análises, a concentração desses metais também se encontrou abaixo 

dos limites de quantificação em pontos de monitoramento a montante do desastre, dificultando 

a delimitação das concentrações tidas como “naturais” ou pré-desastre. 

A presença de diferentes concentrações de metais em diferentes granulometrias 

do rejeito é compatível com a dificuldade na delimitação da área afetada pelo desastre a partir 

da concentração individual dos diferentes metais detectados no rejeito. Nesse tipo de material, 

fases granulométricas maiores possuem maior velocidade de sedimentação, alcançando 

menores distâncias no rio Paraopeba, enquanto fases granulométricas menores permanecem em 

suspensão ou arraste por maiores períodos, alcançando maiores distâncias no rio Paraopeba 

desde a área de confluência com o ribeirão Ferro-Carvão. 

Conforme apresentado na Figura 116, as análises de metal total realizadas no 

PT12 demonstraram que as concentrações de muitos metais, embora muito variáveis, 

apresentam forte correlação positiva entre si. Esta característica das águas drenadas da área do 

rejeito foi explorada nas águas superficiais do rio Paraopeba para o auxílio na delimitação da 

área impactada pelo desastre. 
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A Tabela 22 apresenta o resultado da razão Mn total/Ba total nas águas 

superficiais do rio Paraopeba em diferentes pontos de monitoramento53 entre 26/01/2019 e 

22/02/2019. 

 

Tabela 22 – Razão Mn total/Ba total calculada em diferentes pontos de monitoramento entre 26/01/2019 

e 22/02/2019. 

 PT01 PT09 PT02 PT03 PT04 PT16 PT19  PT12 

26/jan 3 54 58 5  7 1  70 

28/jan 10 53 53 57 19 2 1   

29/jan 3 59 58 66 19 2    

30/jan 4 63 70 68 16 3 1   

31/jan 6 60 68 56 11 2 1  71 

02/fev 4 59 47 64 12 3 0,6  57 

03/fev 4 70 54 35 13 3 1   

05/fev 3 66 64 42 14 8 0,5   

08/fev 8 43 57 61 28 6 2   

10/fev 11 66 67 65 47 6 2   

11/fev 10 62 61 45 35 21 14   

12/fev 6 51 47 50 25 27 5   

13/fev 8 57 64 36 24 11 6  48 

14/fev 18 51 55 42 19 14 6  53 

15/fev 10 58 57 59  10 4   

16/fev 15 50 54 53  19 6  48 

17/fev 7 43 55 44 52 23 8  57 

18/fev 9 45 47 57 55 27 6  51 

19/fev 12 50 43 46 43 89 8  44 

20/fev 22 53 50 45 59 29 7  44 

21/fev 14 55 55 33 54 19 19   

22/fev 10 55 51 60 69 43 52  52 

          

Média 9 56 56      54 

Desv.Padrão. 5 7 7      9 

Mediana 9 55 55      52 

 

A Figura 117 apresenta duas representações gráficas dos dados da Tabela 22. 

 

                                                 
53 Estimativa das distâncias dos pontos de monitoramento até a B-I, a partir de dados constantes no Informativo nº 

38 – IGAM: PT52: 10km a montante da afluência do ribeirão Ferro-Carvão; PT01: a montante da afluência do 

ribeirão Ferro-Carvão; PT12: ribeirão Ferro-Carvão; PT09: 19km; PT02: 24km; PT03: 42km; PT04: 59km ; 

PT16: 123km; PT19: 250km. 
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Figura 117 - Representação gráfica dos dados da Tabela 22. 

 

 

A Tabela 22 e a Figura 117 embasam as seguintes considerações: 

 Conforme já mencionado, o PT12 monitorou a água superficial que drenou por toda a 

área de depósito de rejeito oriundo do desastre, responsável pela continuidade da 

poluição hídrica no rio Paraopeba até o desvio das águas do ribeirão Ferro-Carvão para 

a ETAF em 27/05/2019 54 , apresentando desta forma os níveis mais elevados de 

contaminantes. A razão Mn total/Ba total no PT12 apresentou, no período monitorado, 

média de 54±9; 

                                                 
54 Vide subseção V.8.1. 
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 No PT01, a montante do desastre, a razão Mn total/Ba total nunca excedeu o valor de 

22 durante o período monitorado, com média de 9±5; 

 No PT09, assim como no PT02, a razão Mn total/Ba total apresentou desde 26/01/2019 

valores próximos da média do PT12. As razões Mn total/Ba total no PT09 e PT02 

apresentaram, durante o período monitorado, médias de 56±7. O início do 

monitoramento nesses pontos ocorreu após a passagem da pluma de contaminantes 

oriunda do rejeito e a semelhança entre os valores médios de Mn total/Ba total nos 

pontos PT12, PT09 e PT02 indicam a grande participação do material oriundo do rejeito 

na relação Mn total/Ba total constatada nesses pontos; 

 O PT03 apresenta o mesmo padrão dos PT02 e PT09, exceto pela razão Mn total/Ba 

total que se apresentou ainda baixa em 26/01/2019, com valores compatíveis aos do 

PT01. Já em 28/01/2109 os valores dessa razão se elevaram; 

 No PT04, a razão Mn total/Ba total apresentou valores compatíveis com os do PT01 até 

14/02/2019 (não houve monitoramento no PT04 entre 15-16/02/2019). A partir de 

17/02/2019, a razão Mn total/Ba total apresentou valores compatíveis com os 

apresentados pelo PT12; 

 No PT16, a razão Mn total/Ba total apresentou valores compatíveis com os do PT01 até 

11/02/2019. Entre 12-18/02/21019 a razão Mn total/Ba total apresentou valores pouco 

superiores aos do PT01, porém ainda muito inferiores aos do PT12. A partir de 

19/02/2019 o PT16 atingiu valores só detectados nos pontos de monitoramento 

próximos ao desastre; e 

 No PT19, a razão Mn total/Ba total apresentou valores compatíveis com o PT01 até 

21/02/2019. Em 22/02/2019, a razão Mn total/Ba total atingiu valores só detectados nos 

pontos de monitoramento próximos ao desastre. 

 

Conforme exposto acima, os valores apresentados pela razão Mn total/Ba total 

calculada a partir dos resultados de análises de metal total realizadas na água superficial do rio 

Paraopeba permitiram identificar alterações na qualidade dessas águas relacionada diretamente 

ao desastre até passar o PT19, delimitando a área do rio Paraopeba afetada pelo desastre desde 

a afluência do ribeirão Ferro-Carvão até o reservatório da UHE Retiro Baixo, imediatamente a 

jusante do PT19, dentro do período de análise deste Laudo.  
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VII.2. – Análise dos sedimentos do rio Paraopeba e UHE de Retiro Baixo 

Na UHE de Retiro Baixo ocorre a passagem do ambiente lótico do rio Paraopeba 

para o ambiente lêntico do reservatório, favorecendo a sedimentação do material em suspensão 

trazido pelo rio em área de remanso. 

Entre 12-14/05/2019, como parte dos exames realizados na 3ª Etapa, que visava 

examinar a evolução e abrangência dos impactos no rio Paraopeba ao longo do tempo, o 

sedimento do reservatório da UHE de Retiro Baixo foi amostrado por Peritos Criminais 

Federais em dois pontos, denominados 6B e 6F, apresentados na Figura 118 e Tabela 23.  

 

Tabela 23 – Descrição dos pontos de amostragem 6B e 6F. 

Identificação Descrição 

Projeção: UTM Fuso 23S 

Datum: SIRGAS 2000 

Coordenada X Coordenada Y 

6B Reservatório da UHE Retiro Baixo 523829,84 7899367,89 

6F Reservatório da UHE Retiro Baixo 522513,48 7908847,43 

 

 

 
Figura 118 - Localização dos pontos 6B e 6F na represa da UHE Retiro Baixo. 
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As amostras indeformadas foram coletadas nos pontos 6B e 6F por meio de 

testemunhadores (core sampler), apropriados para a coleta de perfis indeformados de 

sedimentos finos em água doce55 (vide subseção V.11.1). As amostras 6B e 6F são apresentadas 

nas figuras abaixo e foram submetidas a fracionamento apresentado na Figura 121. 

 

 
Figura 119 - Amostras 6Be 6F obtidas com testemunhador (core sampler). 

 

 

 
Figura 120 - Detalhe de mudança das características do material detectada nas amostras. 

                                                 
55 Guia nacional de coleta e preservação de amostras: água, sedimento, comunidades aquáticas e efluentes líquidos 

/ Companhia Ambiental do Estado de São Paulo; Organizadores: Carlos Jesus Brandão ... [et al.]. -- São Paulo: 

CETESB; Brasília: ANA, 2011, disponível em 

http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sge/CEDOC/Catalogo/2012/GuiaNacionalDeColeta.pdf acessado em 

23/08/2019. 

http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sge/CEDOC/Catalogo/2012/GuiaNacionalDeColeta.pdf
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Figura 121 - Fracionamento do sedimento amostrado nos pontos 6B (0,2-5cm; 5-18cm) e 6F (1-3cm; 

3-8cm; 8-11cm;11-24cm). 

 

As diferentes frações das amostras foram encaminhadas lacradas à SGS Geosol 

Laboratórios Ltda. para a determinação da concentração de metais e semi-metais conforme 

metodologias 3050B e 7471B, preconizadas pela resolução CONAMA 454/2012. Os resultados 

individuais das amostras analisadas foram apresentados no Certificado de Ensaios 

MA1915278-A produzido pela SGS Geosol Laboratórios Ltda. e se encontram compilados na 

Figura 122. 
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Figura 122 - Concentrações (em ppm) de metais nas diferentes frações das amostras coletadas nos 

pontos 6B (0,2-5cm; 5-18cm) e 6F (1-3cm; 3-8cm; 8-11cm;11-24cm). As linhas em amarelo e vermelho 

representam as concentrações níveis 1 (N1) e 2 (N2) definidas na Resolução CONAMA 454/2012. 

 

A Figura 122 ilustra como a fração de sedimentos mais recentes amostrada mais 

a montante no ponto 6B (0,2-5cm) possui concentrações mais elevadas de metais que a fração 

de sedimentos mais antigos (5-18cm) amostrada no mesmo ponto 6B. A elevação da 

concentração de metais nessa fração causou a ultrapassagem dos valores definidos como nível 

1 e até nível 2 da Resolução CONAMA 454/2012. Conforme apresentado na subseção V.5, a 

citada resolução define os níveis 1 e 2 como: 

Nível 1- limiar abaixo do qual há menor probabilidade de efeitos adversos à 

biota; 

Nível 2 - limiar acima do qual há maior probabilidade de efeitos adversos à 

biota. 
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As consequências ambientais da presença de metais nos sedimentos em 

concentrações superiores ao nível 2, com possíveis impactos a saúde humana, são abordadas na 

resolução supracitada, em seu artigo 20: 

Quando o material dragado apresentar concentração de qualquer uma das 

substâncias acima do Nível 2, serão necessários estudos específicos de 

viabilidade técnica e locacional para definir a disposição adequada em águas 

sob jurisdição nacional ou, eventualmente, em uma unidade de confinamento. 

I – Para o aprofundamento do conhecimento do material ...: 

a) avaliações de bioacumulação para as substâncias que tenham maior 

potencial de causar efeitos adversos, tais como mercúrio, cádmio, chumbo,[...] 

 

A legislação acima mencionada demonstra preocupação específica para os 

metais Mercúrio, Cádmio e Chumbo, no que tange à capacidade de bioacumulação. Deve ser 

destacado que tais metais foram constatados no sedimento recente do reservatório da UHE 

Retiro Baixo em concentrações acima dos níveis 1 e 2, conforme apresentado na Figura 122, 

caracterizando-se um efeito poluidor. Desta forma, conforme definição legal, os signatários 

consideram que elevações nas concentrações de contaminantes, em razão do desastre, para 

valores acima dos definidos como nível 2, podem causar danos à biota, repercutindo na saúde 

humana. 

A Figura 122 também ilustra a pequena variação na concentração de metais 

apresentadas pelas frações de sedimentos amostrada no ponto 6F. Adicionalmente, a Figura 122 

e a Tabela 24 mostram que as concentrações de metais na fração 5-18cm amostrada no ponto 

6B são similares às concentrações desses metais no ponto 6F. 

 

Tabela 24 – Concentrações de metais das amostras 6B (fração 5-18cm) e 6F (média e desvio-padrão das 

4 frações). 

Metal 
Amostra 6B (fração 5-18cm) 

(mg/kg) 

Amostra 6F (4 frações) 

(mg/kg) 

Ba 134 116±11 

Cd 3,41 3,73±0,14 

Pb 39 32±3 

Mn 1622 570±189 

Hg 0,05 0,05 

Ni 22 24,5±1,5 

 

O enriquecimento na concentração de metais na camada de deposição mais 

recente de sedimentos do ponto 6B (fração 0,2-5cm), em trecho mais à montante do reservatório 

de Retiro Baixo, é compatível com a sedimentação de materiais em suspensão trazidos pelo rio 

Paraopeba e oriundos do desastre. Observa-se que a camada de depósitos de sedimentos mais 
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antigos no ponto 6B (fração 5-18cm) apresenta concentrações de metais similares às do ponto 

6F, localizado próximo ao dique da barragem da UHE Retiro Baixo e menos propenso à 

deposição de materiais em suspensão recentemente trazidos pelo rio. 

Já a camada de deposição mais recente de sedimentos do ponto 6B (fração 0,2-

5cm) apresenta o enriquecimento na concentração de diferentes metais oriundos do desastre e 

constatados no rio Paraopeba próximo à confluência com o ribeirão Ferro-Carvão. 

O monitoramento de sedimentos do rio Paraopeba realizado pela VALE S.A.56 

entre 26/01/2019 até 30/04/2019 não detectou a presença de Cd em nenhum dos pontos de 

monitoramento, desde a montante da área do desastre até a barragem de Retiro Baixo, exceto 

pelo monitoramento de 26/02/2019, que detectou Cd nos sedimentos coletados nos pontos de 

monitoramento PT52 (0,26ppm) e PT55 (0,83ppm). Entretanto, os resultados de Cd nos 

sedimentos amostrados no reservatório da UHE Retiro Baixo, especialmente o enriquecimento 

na concentração desse metal na fração de sedimentação recente no ponto 6B, são compatíveis 

com a constatação de Cd nas amostras de rejeito (vide subseção V.9). Convém ressaltar que as 

técnicas de coleta de amostras influenciam nos resultados analíticos, haja vista que a 

amostragem com testemunhador (core sampler) visou coletar perfis indeformados, propiciando 

a separação dos diferentes tipos de material sedimentados ao longo do tempo. Já coletas de 

sedimentos com amostradores do tipo pegadores tendem a coletar o material geral, misturando 

os diferentes tipos de sedimentos de fundo existentes (antigos e novos) no ponto amostrado 

(vide subseção V.11). 

Adicionalmente, o valor da razão Mn total/Ba total constatado na camada de 

deposição mais recente de sedimentos do ponto 6B (fração 0,2-5cm) é de 50, compatível com 

os valores constatados nos pontos PT12 (54±9), PT09 (56±7) e PT02 (56±7). Diferentemente, 

a camada de depósitos de sedimentos mais antigos no ponto 6B (fração 5-18cm) e as quatro 

frações de sedimentos do ponto 6F apresentam valores muito próximos aos constatados no 

PT01 (9±5), conforme apresentado na Figura 123. 

 

                                                 
56 Planilha Report_Diário_CONAMA 454 - Água Doce Nível I e II_0906.xlsx de 10/06/2019 (vide subseção 

V.8.2). 
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Figura 123 - Razão Mn/Ba das diferentes frações das amostras 6B e 6F. 

 

Além da amostragem de sedimentos, a 3ª Etapa de Exames, realizada em seções 

do rio Paraopeba, Retiro Baixo e Três Marias no período de 09 a 17/05/2019, conforme exposta 

na subseção V.2, contemplou amostragens de água e sedimentos de corrente, medições de 

vazão, obtenções de curvas hiperespectrais in situ com espectroradiometro Ramses e 

aerolevantamento hiperespectral com o uso de câmera hyperspectral Headwall Nano-

Hyperspec de 276 bandas. 

Os estudos estão em fase de processamento, porém, com os dados fornecidos de 

forma preliminar pelo grupo AquaSense/UnB, pode ser observado na figura 124 o aumento 

brusco na carga de total de sólidos em suspensão no rio Paraopeba no trecho de aporte da água 

da sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão e sua dispersão heterogênea ao longo do rio Paraopeba. 

A figura 125, registrada no ponto BP070, após o aumento da vazão provocado pelas chuvas em 

04/02/2019, ilustra a heterogeneidade do fluxo de material sólido em placas avermelhadas sobre 

sedimentos de fundo arenoso.  
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Figura 124 - Mapa das concentrações de Total de Sólidos em Suspensão (TSS) no Rio Paraopeba, na 

região de Brumadinho (MG), com destaque para a zona de confluência com a lama de rejeitos da sub-

bacia do ribeirão Ferro-Carvão. 

 

  

Figura 125 - Fluxo de material sólido em placas avermelhadas sobre sedimentos de fundo arenoso. 

 

No monitoramento histórico, entre os anos de 2000 e 2018, realizado pelo 

IGAM, observou-se que o rio Paraopeba apresentava uma grande oscilação sazonal na sua 

turbidez, que eram relacionadas ao aporte de sólidos de origem difusa da bacia no período de 

chuvas. Os valores variaram de 0,8 NTU (BP099) até 1.856 NTU (BP070), sendo que mais de 

70% dos valores medidos encontravam-se abaixo dos valores máximos estabelecidos de 100 

NTU, com medianas entre 14,1 NTU (BP099) e 46,5 NTU (BP083). 
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Comparando os dados dos monitoramentos realizados pelo IGAM antes e após57 

o evento verificou-se o aumento expressivo na turbidez do rio nos trechos afetados pelo aporte 

dos materiais oriundos do rompimento, ultrapassando os valores limites de 100 NTU para 

corpos hídricos e os valores máximos históricos (figura 126). O ponto BP036, localizado a 

montante do aporte dos rejeitos, não registrou valores acima do valor máximo histórico (figura 

127).  

  

  

                                                 
57 INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS (IGAM). Informativo nº 53. Setembro. 2019. Qualidade das Águas 

do Rio Paraopeba, após o desastre na barragem B1 da Mineradora Vale/AS no município de Brumadinho – Minas Gerais. 

Belo Horizonte, 25/09/2019. 221 p. 
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Figura 126 - Gráficos de variação de turbidez entre 2017 e 2019 monitorados pelo IGAM. 

 

 

Figura 127 - Gráficos de variação de turbidez entre 2017 e 2019 monitorados pelo IGAM no ponto 

BP036, a montante do aporte do desastre. Os valores de turbidez não ultrapassam o limite histórico 

 

Dentre os diversos impactos ambientais constatados pelo rompimento da B-I, o 

Laudo nº 1639/2019 – INC/DITEC/PF, que trata sobre os danos à Fauna, cita o aumento brusco 

da turbidez e da carga sólida no rio Paraopeba, com valores muito acima dos normais ao rio, 

como uma das causas da mortandade de peixes, visto a constatação de obstruções mecânicas e 
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lesões de brânquias gerados pelo acúmulo de matéria sólida em suspensão nas brânquias dos 

peixes, prejudicando a função respiratória, levando à morte por anóxia. Esse Laudo destaca que 

novos picos de mortalidade podem ocorrer devido ao aumento da turbidez provocado por 

chuvas fortes na bacia do rio Paraopeba. 

Por meio dos exames de campo, observou-se que as curvas hiperespectrais da 

água turva do PT12, contendo alta carga de rejeitos, diferem das curvas espectrais das águas 

turvas do rio Paraopeba do PT01-PF, ponto a montante sem influência do rejeito, e de curvas 

características de corpos hídricos com carga sedimentar natural, conforme apresentadas na 

figura 128.  

Figura 128 - Diferenças das curvas espectrais em águas com rejeitos no PT12 (em vermelho) e águas 

sem rejeito no PT01-PF (em azul). 

 

Dessa forma, para a verificação dos impactos decorrentes do aporte de rejeitos 

ao longo do tempo e sua susceptibilidade às alterações ambientais sazonais, realizou-se 

levantamentos radiométricos no PT02, no dia 14/05/2019, antes da chuva, e no dia 15/05/2019, 

com chuva. Este levantamento registrou a mudança brusca na resposta espectral da água turva 

do rio com as chuvas, apresentando antes das chuvas resposta espectral correlacionável ao 

PT01-PF e depois das chuvas resposta correlacionável à curva do PT12, indicando a ocorrência 

de ressuspensão/aporte do material de fundo contaminante associada às chuvas (figura 129). A 
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figura 130 apresenta gráfico da estação CPRM – 40740000 – Alberto Flores, na região do PT01-

PF, com registro de chuva iniciando no dia 15/05/2019. 

  
Figura 129 - Registro da mudança na resposta espectral da água do PT02 com as chuvas. 

 

 
Figura 130 - Monitoramento de nível na estação 40740000 - Alberto Flores (PT01-PF) e registro de 

ocorrência de chuva no dia 15/05/2019. Disponível em: 

http://www.snirh.gov.br/hidrotelemetria/gerarGrafico.aspx. 

 

Dessa forma, mesmo após a interrupção de lançamentos de rejeitos no rio 

Paraopeba, registra-se a continuidade dos impactos associados à ressuspensão e/ou aporte dos 

materiais contaminantes depositados no fundo do rio, visto que são sensíveis às remobilizações 

com as variações hidrodinâmicas, inerentes e recorrentes a esse corpo hídrico. 

http://www.snirh.gov.br/hidrotelemetria/gerarGrafico.aspx
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VIII – CONCLUSÃO 

Os exames periciais realizados na área de deposição imediata dos rejeitos, com 

a amostragem dos rejeitos oriundos do desastre expostos como camada superficial da sub-bacia 

do ribeirão Ferro-Carvão, demonstraram que em muitos pontos amostrados as concentrações 

de metais e semi-metais ultrapassam os Valores de Prevenção e até mesmo os Valores de 

Investigação descritos na Resolução CONAMA 420/2009. Conforme descrito na subseção V.9, 

os signatários entendem que, consoante os critérios normativos, tal situação demonstra que 

existem riscos potenciais, diretos ou indiretos, à saúde humana, considerando um cenário de 

exposição padronizado (agrícola e residencial). 

Uma enorme quantidade de material oriundo do rejeito foi carreada para o rio 

Paraopeba no momento do desastre e, após tal acontecimento, o material exposto na sub-bacia 

do ribeirão Ferro-Carvão foi continuamente drenado para o rio água com alta carga de sólidos 

em suspensão, conforme descrito na seção VI. Um cálculo conservador, a partir dos dados de 

vazão e tratamento do ribeirão Ferro-Carvão disponibilizados pela VALE S.A. e de exames 

periciais realizados no material em suspensão da água superficial do ribeirão Ferro-Carvão, 

sugere que uma quantidade superior a 40.640 toneladas de material alóctone oriundo do desastre 

foi lançada posteriormente ao desastre no rio Paraopeba entre os meses de fevereiro e abril de 

2019, incluindo as seguintes quantidades de metais e semi-metais: 

 651 kg de Arsênio; 

 814 kg de Cádmio; 

 981 kg de Cobalto; 

 1515 kg de Cromo; 

 3336 kg de Cobre; 

 1865 kg de Níquel; 

 1763 kg de Chumbo; e 

 3397 kg de Zinco. 

Cabe destacar nesse cálculo conservador que não foi contabilizado o mês de 

janeiro de 2019, retirando dessa conta os dias logo após o rompimento, onde foi carreada maior 

quantidade de sedimentos, além das operações realizadas pela VALE S.A. de deslocamento de 
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toneladas de rejeito depositados diretamente no rio Paraopeba, o que aumentaria 

significativamente o teor desses metais e semi-metais.  

Considerando a toxicidade à biota e à saúde humana pelos contaminantes acima 

descritos e que os mesmos representam somente uma parte dos diversos metais e semi-metais 

lançados no rio Paraopeba em razão do desastre (p.e., os dados disponíveis não permitiram o 

cálculo aproximado da quantidade de mercúrio lançada no rio Paraopeba, embora dados de 

monitoramento de água superficial indiquem que significativas quantidades deste contaminante 

foram lançadas no rio em razão do desastre), os signatários sugerem a realização de uma 

completa descrição dos cenários de risco aos quais a população pode se encontrar atualmente, 

ou ser futuramente, exposta. 

O monitoramento das águas superficiais do rio Paraopeba realizado desde a zona 

de confluência do ribeirão Ferro-Carvão até a UHE de Retiro Baixo demonstrou, conforme 

apresentado na subseção V.10, que o desastre produziu alterações extraordinárias nas águas do 

rio Paraopeba, considerando as concentrações máximas individuais de metais e semi-metais 

permitidas para rios de classe 2 e a quantidade máxima de material sedimentável lançado no 

rio, de acordo com as legislações vigentes. Este Laudo focou no monitoramento de alguns dos 

principais metais e semi-metais constatados no rejeito e as alterações causadas por estes 

elementos nas qualidades da água e dos sedimentos do rio Paraopeba. Tal foco derivou das 

quantidades expressivas destes metais no rejeito e também por suas características toxicológicas 

para a biota, assim como para a população. 

Alguns dos metais e semi-metais carreados para as águas do rio Paraopeba 

apresentaram correlações fortemente positivas, ou seja, a detecção de altas concentrações de 

um determinado elemento é acompanhada pela detecção de altas concentrações de outro 

elemento. Tal característica foi explorada na seção VII, juntamente com a concentração 

individual de elementos, para a delimitação da área impactada pelo desastre: da confluência do 

rio Paraopeba com o ribeirão Ferro-Carvão até a UHE de Retiro Baixo. 

O monitoramento VALE S.A. não identificou alterações expressivas nos níveis 

de riscos oferecidos pelos sedimentos do rio Paraopeba após o desastre. Tais resultados foram 

discutidos nas subseções V.11 e VI e podem estar relacionados aos métodos analíticos e de 

coleta empregados. Entretanto, conforme descrito na subseção VII.2, exames periciais 

realizados no reservatório da UHE de Retiro Baixo, com a coleta de amostras de sedimento do 

fundo do reservatório através de testemunhador (core sampler), verificaram alterações 
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expressivas na concentração de alguns metais nas camadas de sedimentação mais recentes do 

reservatório. Estes resultados são compatíveis com as alterações expressivas da qualidade de 

água ao longo do rio Paraopeba em razão do desastre. 

As alterações constatadas no sedimento recente do reservatório da UHE de 

Retiro Baixo ultrapassam os parâmetros definidos pela legislação vigente, indicando uma maior 

probabilidade de efeitos adversos à biota e ensejam uma descrição pormenorizada dos efeitos 

do desastre nos sedimentos presentes desde o ponto de confluência do ribeirão Ferro-Carvão 

com o rio Paraopeba até o reservatório em questão devido à interação deste material com a 

fauna bentônica, com consequentes inserções destes contaminantes na cadeia alimentar e 

eventual via de exposição aos humanos pela ingestão de animais contaminados. 

 

IX – RESPOSTA AOS QUESITOS 

QUESITO 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; 

Muitos danos decorrentes do rompimento da Barragem I são amplamente 

demonstrados neste e nos demais Laudos de Perícia Criminal Federal em atendimento ao IPL 

0062/2019-4 – SR/PF/MG. 

No que tange aos danos decorrentes do rompimento da B-I e relacionados à 

poluição, objeto deste Laudo de Perícia Criminal Federal, os seguintes pontos são relacionados: 

 O soterramento de uma área de 272ha poluindo o solo local com material oriundo do 

rejeito da B-I e/ou material deslocado pela movimentação desse rejeito na sub-bacia do 

ribeirão Ferro-Carvão; 

 Análises químicas realizadas no material coletado na área soterrada demonstram que 

existem riscos potenciais, diretos ou indiretos, à saúde humana, considerando um 

cenário de exposição padronizado; 

 Represamento do rio Paraopeba em 25/01/2019, em sua confluência com o ribeirão 

Ferro-Carvão, por material oriundo do rejeito da B-I e/ou material deslocado pela 

movimentação desse rejeito na sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão. Posteriormente, esse 

material lançado no leito do rio Paraopeba foi sendo levado a jusante pelo fluxo natural 

das águas do rio Paraopeba; 

 As águas drenadas através da área soterrada de 272ha da sub-bacia do ribeirão Ferro-

Carvão, com enormes quantidades de material em suspensão, foram lançadas no rio 
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Paraopeba gerando poluição desde o dia do acidente até 27/05/2019, quando, segundo 

a VALE S.A., houve o desvio definitivo de 100% das águas do ribeirão Ferro-Carvão 

para tratamento na Estação de Tratamento de Águas Fluviais (ETAF). O lançamento 

dessas águas no Paraopeba causou grandes alterações na qualidade de suas águas, desde 

a área de confluência com o ribeirão Ferro-Carvão até a UHE de Retiro Baixo. 

 Alterações na qualidade dos sedimentos do rio Paraopeba, compatíveis com o 

lançamento de contaminantes decorrente do rompimento da B-I, foram constatadas em 

sedimentos coletados até o reservatório da UHE de Retiro Baixo. A propagação dos 

danos aos sedimentos persiste ao longo do tempo, visto que em períodos de chuva e 

aumentos de vazões ocorre o revolvimento dos materiais instáveis de fundo gerando a 

ressuspensão com picos de elevada turbidez, alteração da qualidade da água e 

movimentação dos particulados. 

Todas as alterações acima descritas encontram-se amplamente fundamentadas 

nas seções V e VI e VII e VIII (Conclusão) deste Laudo. 

 

QUESITO 2. Levantar vestígios que possam relacionar a mortandade de 

animais com o evento ocorrido; 

A subseção V.2 ilustra o encontro de segmentos humanos e de grande número de 

carcaças de animais durante os exames periciais realizados no rio Paraopeba. Uma série de 

vestígios amplamente discutidos neste Laudo podem relacionar a morte da fauna ao 

rompimento da B-I, tais como: 

 Soterramento dos animais com o material oriundo do rejeito da B-I e/ou material 

deslocado pela movimentação desse rejeito na sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão e no 

trecho do rio Paraopeba próximo ao aporte dos contaminantes, com soterramento total 

da sua calha;  

 Soterramento de animais decorrente das intensas movimentações da área após o 

rompimento; 

 Potencial efeito tóxico do material oriundo do rejeito da B-I, conforme apontado nos 

exames ecotoxicológicos realizado no PT12 e nos trechos próximos à confluência; 

 Obstrução física (entupimento) das guelras dos peixes em período de defeso e vias 

respiratórias de outros animais pela grande quantidade de material em suspensão 

lançado no rio Paraopeba. 
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Os vestígios acima citados são amplamente discutidos nas seções V e VIII 

(Conclusão). O Laudo de Perícia Criminal Federal Nº 1639/2019 – INC/DITEC/PF trata 

especificamente dos danos à fauna causados pelo rompimento da B-I. 

 

QUESITO 3. Identificar vestígios de dano à flora, poluição e leito de rios 

decorrentes do evento ocorrido; 

O soterramento da sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão, com concomitante dano 

à flora, caracteriza parte do dano decorrente do rompimento da B-I. O Laudo de Perícia 

Criminal Federal Nº 1102/2019 – SETEC/SR/PF/MG trata especificamente dos danos à flora 

causados pelo rompimento da B-I. 

A constatação de alterações nas concentrações de vários parâmetros legais, 

incluindo os metais e semi-metais, nas águas superficiais do rio Paraopeba para valores acima 

dos permitidos pela legislação vigente e acima dos valores máximos históricos, caracteriza dano 

de poluição às águas decorrente do rompimento da B-I. 

Na sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão, os leitos dos corpos hídricos a jusante da 

Barragem I, assim como as suas matas ciliares, foram completamente soterrados e suas 

superfícies foram recobertas por espessa camada de material contaminante alóctone que ficaram 

expostos às interações hídricas inerentes à sub-bacia, poluindo o solo e os corpos hídricos 

superficiais e subterrâneos. 

O trecho do leito do rio Paraopeba próximo à foz do ribeirão Ferro-Carvão foi 

completamente soterrado com material contaminante, podendo ser averiguada a migração desse 

material em suspensão e de fundo, contaminando a camada superficial sedimentar, até a porção 

montante do reservatório de Retiro Baixo, afetando diretamente um trecho de cerca de 283 km 

do rio Paraopeba. 

Conforme resposta ao quesito 1, o soterramento da sub-bacia do ribeirão Ferro-

Carvão e o represamento do rio Paraopeba, com posterior lançamento de enorme quantidade de 

material em suspensão em suas águas, caracterizam danos decorrentes do rompimento da B-I 

ao leito de rios. 

Os danos acima descritos são amplamente apresentados nas seções V. VI, VII e 

VIII (Conclusão). 
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QUESITO 4. Identificar eventos de contaminação de águas e interrupção de 

captação de águas; 

A constatação de alterações nas concentrações de parâmetros legais, incluindo 

os metais e semi-metais, nas águas superficiais do rio Paraopeba para valores acima dos 

permitidos pela legislação vigente para a sua classe de usos, são amplamente apresentadas nas 

seções V e VIII (Conclusão). 

Em razão das alterações desses parâmetros houve a interrupção da captação de 

águas para abastecimento humano pela COPASA no rio Paraopeba em 25/01/2019, que supria 

parte da região Metropolitana de Belo Horizonte, e pela concessionária Águas Pará de Minas 

em 29/01/2019, que supria parte do município de Pará de Minas, além de restrições às captações 

e usos diversos conforme exposto na subseção V.10.10. 

 

QUESITO 5. Outros dados úteis ou necessários. 

Nada mais a acrescentar. 

 

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

que, elaborado em 182 páginas, lido e achado conforme, assinam acordes. 
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