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APRESENTAÇÃO
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O EIA foi elaborado a partir da utilização de dados 
prioritariamente secundários para os meios biótico e 
socioeconômico. Já para o meio físico, como se verá 
adiante, foi possível o levantamento de dados primários 
para temas importantes para a compreensão dos 
potenciais impactos que podem ser causados pelas 
obras emergenciais.

Para o meio biótico, contou-se com levantamentos 
recentes e informações resultantes da coleta de dados 
durante as operações de resgate de fauna realizadas 
após o rompimento da barragem da Mina Córrego do 
Feijão.

Para o meio socioeconômico, contou-se com 
informações resultantes das ações da Vale no território 
e visita a campo para caracterização da área de estudo.
 

relatório de Impacto Ambiental (RIMA), ora 

Oapresentados, tem por finalidade esclarecer o 
público em geral e subsidiar os órgãos 

amb ien ta i s  l i cenc iadores  no  p rocesso  de 
regularização das obras emergenciais necessárias à 
recuperação ambiental do ribeirão Ferro-Carvão e de 
um trecho do rio Paraopeba afetado pelo rompimento 
da Barragem B I da Mina Córrego do Feijão localizada 
no município de Brumadinho, de propriedade da Vale 
S/A. As obras buscam restabelecer acessos 
interrompidos ut i l izados pela população de 
Brumadinho, bem como, o acesso do povoado 
Córrego do Feijão a Brumadinho e à ponte sobre o 
ribeirão Ferro-Carvão. Este estudo subsidia a análise 
de uma Licença de Operação Corretiva (LOC).
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Empreendimento

  
 

Empreendedor

 

Vale S.A.

 

 
Atividade do Empreendimento Obras emergenciais - Dragagem

Representante legal  

Empresa

Representante

Contatos

 

Amplo Engenharia e Gestão de Projetos Ltda 

 CNPJ: 04.590.934/0001-81

 

 
Jackson Cleiton Ferreira Campos

 

 
e-mail:

 
jackson.campos@amploengenharia.com.br

 
Tel/fax: (31) 2526.4186  

DO EMPREENDEDOR

DA EMPRESA DE CONSULTORIA

Licenciamento Ambiental Corretivo das Obras Emergenciais decorrentes da ruptura 
da barragem da Mina Córrego do Feijão e recuperação ambiental de sua área de 
influência.

Endereço: ECT Alberto Flores-Fazenda Córrego do Feijão, Brumadinho - MG
CEP: 35.700-370

CNPJ: 33.592.510/0053-85

Nome: Gleuza Jesué
Endereço: Avenida Dr. Marco Paulo Simon Jardim, 3580.
MAC - Prédio 4 - 3º andar - Mina de Águas Claras - Nova Lima - MG
CEP: 34.006.270

Tel/Fax: (31) 39163361
e-mail: central.ambiental.brumadinho@vale.com
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barragem B I que se rompeu no dia 25 de janeiro de 2019 

Acontinha rejeitos do beneficiamento a úmido de minério de 
ferro da Mina Córrego do Feijão que está situada no 

Quadrilátero Ferrífero, na bacia hidrográfica do Ribeirão Ferro-
Carvão, no município de Brumadinho. 

O ribeirão Ferro-Carvão é um afluente do rio Paraopeba da 
margem direita, onde deságua imediatamente a jusante da 
localidade denominada Alberto Flores. Nasce nos contrafortes da 
serra Três Irmãos, em altitudes próximas da El. 1400,00 m. A cava 
da mina Córrego do Feijão está situada na Serra Três Irmãos a 
noroeste da barragem de rejeitos que se rompeu. 

Outras estruturas minerárias estão situadas na bacia do ribeirão 
Ferro – Carvão. A norte do antigo reservatório da barragem B I 
que se rompeu, está a cava da mina Córrego do Feijão, a oeste 
encontra-se a PDE Menezes III e as barragens Menezes I e II da 
mina de Jangada também operada pela Vale.  A noroeste do local 
da barragem B I estão as minas de Bocaina e Tejuco; e, a leste, 
está a MIB.

A porção da bacia do ribeirão Ferro-Carvão onde a corrida de 
rejeitos e detritos se espalhou era ocupada anteriormente por 
instalações da mina Córrego do Feijão, por comunidades do 
município de Brumadinho (Córrego do Feijão, Parque da 
Cachoeira e Alberto Flores), por sítios e respectivas benfeitorias, 
por plantações de hortaliças, pela pousada Nova Estância, entre 
outras. 

A bacia do Ribeirão Ferro-Carvão era cortada pelo ramal da 
empresa MRS Logística que acessava o pátio de embarque da 
Mina Córrego do Feijão, cruzando o ribeirão por meio de um 
pontilhão apoiado em pilares de concreto. No extremo de jusante, 
há a rodovia (LMG-813) que cruzava o ribeirão Ferro-Carvão em 
uma linha de bueiros de aço, já nas proximidades da confluência 
com o rio Paraopeba. O comprometimento de trecho da LMG-813 
interrompeu a ligação da rodovia federal BR 040 à sede do 
município de Brumadinho, passando pelo distrito de Casa 
Branca, uma das alternativas de acesso ao Museu do Inhotim 
localizado no município e ao distrito de Piedade do Paraopeba, 
um local de interesse turístico.
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  LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
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04HISTÓRICO

 mina Córrego do Feijão iniciou as suas atividades no ano de 

A1956 por meio da Cia de Mineração Ferro e Carvão. Em 1973, 
passou ao controle da Ferteco Mineração S.A. e desde 2001 

é dirigida pela Vale.

A construção da Barragem de Rejeitos da Mina Córrego do Feijão, 
denominada Barragem BI, foi iniciada no ano de 1976 pela 
Mineradora FERTECO S.A. Passou por vários alteamentos a 
montante até chegar à condição em que se rompeu quando tinha 86 
m de altura e acumulava cerca de 10,5 Mm³ de rejeitos do 
beneficiamento.

Em 27 de abril de 2001, a Companhia Vale do Rio Doce, atual VALE, 
adquiriu a FERTECO S.A. que pertencia ao grupo alemão Thyssen 
Krupp Stahl. A FERTECO S.A. era à época a terceira maior 
produtora de ferro do Brasil, com capacidade de produzir 15 Mt/ano 
e detinha 10,5% do capital total da MRS Logística.

A partir de um Estudo de Impacto Ambiental elaborado pela empresa 
Nicho Engenheiros Consultores Ltda, em 2013, a Vale solicitou a 
Licença Prévia concomitante com Licença de Instalação (LP+LI) – 
processo COPAM nº 00118/2000/030/2013 para continuidade da 
produção da mina da Jangada, da MBR. Em 2015, a Vale solicitou a 
Licença Prévia concomitante com Licença de Instalação (LP+LI) – 
processo COPAM nº 00245/2004/050/2015 para continuidade da 
produção da mina do Córrego do Feijão.

A Superintendência de Projeto Prioritários – SUPPRI, considerando 
a sinergia entre as minas do Córrego do Feijão e da Jangada, 
analisou os processos COPAM 00118/2000/030/2013 e 
00245/2004/050/2015 em conjunto. 

Em 11 de dezembro de 2018, na 37ª Reunião Extraordinária da 
Câmara de Atividades Minerárias – CMI, foi concedida a Licença 
Prévia concomitante com a Licença de Instalação e a Licença de 
Operação (LP+LI+LO) para o projeto Continuidade das Operações 
das Minas da Jangada e Córrego do Feijão.

Essas minas apresentam titularidades diferentes junto à Agência 
Nacional de Mineração - ANM, mas estão sob operação do mesmo 
empreendedor, a Vale S.A.

A titularidade do DNPM da Mina Córrego do Feijão é da Vale S.A e a 
titularidade do DNPM da Mina de Jangada é da MBR S.A, empresa 
controlada pela Vale. Assim, importante esclarecer que foi 
necessário criar dois processos administrativos similares, um para a 
Mina da Jangada - PA COPAM n° 0118/2000/030/2013 e outro para a 
Mina de Córrego do Feijão – PA COPAM n° 00245/2004/050/2015.

Com a edição da Deliberação Normativa Copam 217/17, o Estado 
de Minas Gerais estabeleceu critérios para classificação segundo o 
porte e potencial poluidor, bem como os critérios locacionais a serem 
utilizados para a definição das modalidades de licenciamento 
ambiental de empreendimentos e atividades utilizadoras de 
recursos ambientais. 

A partir dessa mudança na legislação, o projeto de continuidade da 
operação das minas Jangada (MBR) e Córrego do Feijão (Vale) foi 
enquadrado na classe 4 de risco, e na modalidade de licença 
ambiental denominada LAC, que significa Licença Prévia, de 
Instalação e de Operação Concomitantes.  Contribuiu para esse 
enquadramento do empreendimento na Instrução de Serviço 
SISEMA 01/2018.

Em novembro de 2018, a Superintendência de Projetos Prioritários 
(SUPPRI), da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), emitiu parecer único 
favorável à concessão de uma LAC.  Amparado no parecer único 
0786757/2018(SIAM), em 11 de dezembro de 2018, a Câmara de 
Atividades Minerárias do Conselho Estadual de Política Ambiental 
(CMI/Copam) aprovou a concessão da LAC para o projeto 
Continuidade das Operações das Minas da Jangada e Córrego do 
Fei jão,  processos COPAM nº 00118/2000/030/2013 e 
00245/2004/050/2015, respectivamente, com validade de 10 anos. 

Quando se rompeu, a barragem B I já não recebia rejeitos desde 
2014 e detinha laudo de estabilidade fornecido pela empresa de 
consultoria Tüv Süd Brasil, emitido em agosto de 2018. Após a 
ruptura da Barragem B I, as atividades das Minas do Córrego do 
Feijão e Jangada foram suspensas pela SEMAD através do Auto de 
Fiscalização nº 64499/2019 de 26 de janeiro de 2019 e do Auto de 
Fiscalização nº 47546/2019 de 06 de fevereiro de 2019, 
respectivamente.

Em 14 de março de 2019, a SEMAD, através do ofício 
DAINF/SUCPAN/SUFIS/SEMAD nº 0990/2019, acolheu os 
argumentos apresentados pela Vale/MBR em sua defesa e decidiu 
pela anulação do Auto de fiscalização nº 47.546/2019, que, como 
esclarecido, suspendia as atividades da Mina da Jangada.

Desde o rompimento da barragem de rejeitos B I, a Vale tem 
participado de reuniões com representantes de órgãos que fazem 
parte do SISEMA. A Vale tem apresentado informes sobre o 
desenvolvimento das obras emergenciais, através de relatórios 
desenvolvidos pela equipe técnica, destacando-se o relatório que 
trata das “Ações Planejadas/Realizadas no Ribeirão Ferro-Carvão – 
Trecho 1” e o relatório que trata das “Ações Planejadas /Realizadas 
no rio Paraopeba – Trecho 2” que foram a base para a elaboração 
deste capítulo de “caracterização do empreendimento” deste RIMA.
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05OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS

m 25 de janeiro de 2019, ocorreu o rompimento da barragem 

EB I, liberando para jusante um grande volume  de rejeito, que 
assoreou o vale do ribeirão Ferro-Carvão e alcançou a foz no 

rio Paraopeba, onde formou um depósito. A onda gerada pelo 
rompimento mobilizou um volume de 10,5 milhões de metros 
cúbicos de rejeitos, sedimentos e detritos.

O RIMA - Relatório de Impacto Ambiental, tem por finalidade 
informar o público em geral e subsidiar os órgãos ambientais 
licenciadores no processo de regularização das obras emergenciais 
para conter o deslocamento dos rejeitos e sedimentos e para 
preparar a recuperação ambiental do ribeirão Ferro-Carvão e do rio 
Paraopeba. 

O licenciamento corretivo trata, portanto, das obras emergenciais 
que serão ou que estão sendo executadas nas áreas afetadas 
diretamente pela ruptura da barragem de rejeitos B I da Mina 
Córrego do Feijão.

Resumidamente,  as ações previstas estão 
distribuídas em dois conjuntos espaciais chamados 
Trechos 1 e 2 que reúnem as obras emergenciais, as 
quais têm os seguintes objetivos:

Ÿ Conter a massa de rejeitos na calha do ribeirão 
Ferro-Carvão, impedindo o mais breve e tanto 
quanto possível, que a pluma de sedimentos 
carreados por esse curso d'água (Trecho 1) avance 
para o rio Paraopeba (Trecho 2);

Ÿ Melhorar a qualidade da água que chega ao rio 
Paraopeba e do próprio Paraopeba;

Ÿ Dar condições à recuperação ambiental da área 
afetada pela massa de rejeitos a partir da remoção, 
estabilização e contenção da mesma (Trecho 1);

Ÿ Remover os rejeitos depositados rio Paraopeba de 
tal forma que, no trecho a ser dragado (2km), o rio 
recupere a sua lâmina d'água e que ele não 
extrapole a calha fluvial, invadindo terrenos 
marginais (Trecho 2).
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06CARACTERIZAÇÃO DAS OBRAS EMERGENCIAIS

s planos conceituais das obras emergenciais estão sendo 

Oapresentados e discut idos com os órgãos de 
licenciamento ambiental componentes do Sistema 

Estadual de Meio Ambiente – SISEMA e, só após esta discussão, 
os seus projetos são detalhados. 

No caso particular da ruptura da barragem BI, o Corpo de 
Bombeiros Militar de Minas Gerais – CBMMG também está sendo 
envolvido na avaliação do planejamento conceitual das ações, 
uma vez que este órgão é responsável pela operação de resgate 
de restos mortais de vítimas ainda não localizadas. O projeto 
descrito a seguir ainda poderá sofrer alterações/adequações que 
serão detalhadas concomitantemente ao processo de 
regularização das obras emergenciais para as quais a Vale busca 
a devida licença de Operação Corretiva - LOC.

Etapas de Implantação e Operação

Supressão de Vegetação 

Cada frente de obra apresenta a sua demanda para a supressão 
localizada e restrita ao minimamente necessário, tendo como 
premissa do projeto a ocupação de áreas sem florestas.

As permissões legais para a supressão de vegetação estão 
sendo providenciadas a partir de estudos de inventário. 

Ações Planejadas / Realizadas no 
Ribeirão Ferro - Carvão - Trecho 1

Considerando que a localização das obras nesse trecho  coincide 
com a chamada “zona quente” onde se desenvolve o Plano de 
Resgates da defesa civil. As escavações estão sendo realizadas 
com o acompanhamento da equipe do corpo de bombeiros em 
tempo integral. Inicialmente, é realizada uma triagem com 
revolvimento do rejeito no próprio local de deposição. Em 
seguida, realiza-se a separação dos resíduos perigosos, 
metálicos, veículos, madeiras, etc. e define-se sua destinação 
temporária aos Depósitos Intermediários de Resíduos - DIR.

O material que resta, constitui o rejeito pleno, que é encaminhado 
à PDE Menezes III e será também direcionado à cava da Mina 
Córrego do Feijão, após revisão do Plano de Aproveitamento 
econômico e protocolo na Agência Nacional de Mineração - ANM.

Para a realização das obras, se for encontrado algum segmento, 
as máquinas são paralisadas para dar prioridade às ações do 
Corpo de Bombeiros. Há uma interdição temporária das 
operações que só retornam após a liberação da área. 

A implantação da ponte da LMG 813 foi concluída em abril /2019, 
liberando o acesso a Brumadinho desde a BR 040, passando pelo 
distrito de Casa Branca.

A nova ponte tem tabuleiro metálico e fundações em concreto. Ela 
substituiu bueiros que existiam no local que foram cobertos pela 
massa de rejeitos.

Ponte LMG 813

Ponte sobre o ribeirão Ferro - Carvão
(LMG 813)

As obras hidráulicas são estruturas que formam reservatórios, 
com volume suficiente para acumular sedimentos. Sua operação  
terá desassoreamentos periódicos no reservatório. O rejeito 
retirado será levado para a PDE Menezes III ou na cava Córrego 
do Feijão.

Obras Hidráulicas para a Contenção de Sedimentos
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Adufas do vertedouro na cortina de 
estacas - prancha (abril/2019), ao fundo 
estação de bombas da futura captação de 
água a ser tratada na ETAF 1

Remoção de rejeitos acumulados a 
montante da cortina de estacas-prancha, 
sob supervisão do CBMMG 

A formação do lago aguarda liberação por parte do CBMMG que 
acompanha a operação de remoção de rejeitos depositados na 
área de reservatório. Ao fim será formado um reservatório com 
área de 2,5 ha e capacidade futuramente de armazenar um 
volume aproximado de rejeitos de 25 mil m³. 

O canal lateral captará as águas do Ribeirão Ferro-Carvão em vazão 
de estiagem – 1.200m³/h - e de chuvas até 2.000m³/h – o excedente 
passará pelo vertedouro. O tratamento físico-químico devolverá a 
água ao rio com qualidade dentro dos limites estabelecidos pela 
resolução CONAMA 430/2011.

Cortina de estacas-prancha no ribeirão Ferro-Carvão

A cortina de estacas-prancha é a obra hidráulica mais próxima à 
confluência do ribeirão Ferro-Carvão com o rio Paraopeba. Esta 
cortina viabilizou as obras de implantação da ponte da LMG 813 
que havia sido interrompida.

A cortina metálica tem 3m de altura. Possui 3 adufas sob o 
vertedouro, que serão fechadas para formar uma espécie de 
bacia onde ocorrerá a captação de água do ribeirão Ferro-Carvão 
que será tratada na Estação de Tratamento de Águas Fluviais 1- 
ETAF 1 da fazenda Iracema. 

CARACTERIZAÇÃO DAS OBRAS EMERGENCIAIS

É uma estrutura construída com blocos de rocha para reter rejeitos. 
As obras da BH 0 estão em andamento com as escavações para a 
retirada de parte do rejeito da área das fundações dessa estrutura, 
sob supervisão do CBMMG. A BH 0 terá 5m de altura.

Preparação da fundação da barreira hidráulica BH 0 

Estoque de blocos de rocha para as Obras da BH0 - Área N

O volume útil da BH 0 será de 250.000 m³, tendo capacidade de 
reter 200 m³/ha.ano de sedimentos. Durante o período chuvoso, 
terá condição de reter 1.000m³/ha.ano.

Os materiais rochosos utilizados vêm de duas pedreiras 
localizadas em Betim e chegam ao local passando por Betim, 
Mario Campos, Tejuco e acesso da mina.

Barreira Hidráulica BH 0

A cortina de estacas-prancha é uma estrutura que pode ser 
desmontada a qualquer tempo, como solicitado pelos 
órgãos licenciadores.
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O Dique 2 será construído a jusante da BH 0, terá o volume do 
reservatório de aproximadamente 750.000m³ e área da superfície de 
10,5 ha correspondente ao reservatório do dique com altura de 9 m.  
Será um dique de blocos de rochas, com vertedouro de superfície em 
concreto. Tal como as demais estruturas hidráulicas previstas, durante 
a sua operação passará por remoções periódicas do rejeito acumulado 
no reservatório.

Dique 2
Área N
Canteiro de obras e 
estoque de rocha - BH 0

Planta e localização do Dique 2

Barreira
Hidráulica 1

Canteiro de obras
da manutenção e estoque
de blocos de rochas 

A barreira hidráulica 1 será construída a jusante do Dique 2 e a 
montante do Parque da Cachoeira. Terá capacidade de acumular 
140.000 m³ de rejeitos no seu reservatório, ocupando uma área de 4 ha. 
A BH1 poderá ser implantada num período entre 2 a 3 meses após a 
liberação da área de fundação e reservatório pelo corpo de bombeiros. 
Será construído em blocos de rocha e será galgável (a água pode 
passar por cima) e filtrante, além de desmontável a qualquer tempo. 

Barreira Hidráulica BH 1

Dique 2 

Localização da BH 1, canteiro de obras de manutenção e estoque de blocos de rocha

06CARACTERIZAÇÃO DAS OBRAS EMERGENCIAIS

Anteparos Rochosos 

Os anteparos rochosos têm poder de atenuar o carreamento de 
material fino nos cursos d'água. Segunda a experiência da Vale, 
construindo-se vários anteparos rochosos em sequência e 
paralelos é possível reduzir o carreamento de sólidos, que após 
sedimentação, serão retirados e transportados por caminhões 
para disposição final na PDE Menezes III. 

Esta opção está em estudo para a necessidade de 
contenção/dissipação de energia hidráulica em trechos de maior 
declividade, onde o canal do ribeirão entalhou a massa de 
rejeitos.

Desenhos Esquemáticos dos Anteparos Rochosos

A Vale está estudando a remoção máxima do rejeito depositado no 
leito do Ferro-Carvão a jusante da ponte da LMG 813, bem como a 
recuperação ambiental daquele trecho da área afetada como uma 
espécie de projeto piloto de recuperação da calha do ribeirão.

O destino do rejeito removido será a PDE Menezes III até que a cava 
da mina Córrego do Feijão seja liberada. A capacidade 
remanescente de receber estéril da PDE Menezes III é da ordem de 
2 a 3 Mm³.

O material disposto está sendo espalhado com trator de esteira que 
também o compacta. A previsão é que o uso desta PDE seja 
paralisado quando ela estiver com 320 m de altura. 

Depósito de rejeitos na PDE Menezes III na forma de “bolo de noiva”

Remoção e destinação dos rejeitos
da área das obras hidráulicas
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O sistema foi projetado para permitir o descarte da água 
bombeada do barramento construído pela VALE no ribeirão 
Ferro-Carvão, em conformidade com a resolução Conama 
430/2011 (art.16) e Turbidez < 100 NTU, além de fornecer água 
industrial para reuso no próprio sistema. 

A implantação da estação de tratamento das águas do ribeirão 
Ferro-Carvão exigiu a terraplenagem na fazenda Iracema.

Essa terraplenagem também permitirá a instalação das baias 
para o DIR (depósito intermediário de resíduos) e para a 
implantação dos geobags que fazem parte do sistema de 
tratamento da água. 

Terraplenagem na fazenda
Iracema para a implantação dos
geobags e a ETAF 1

Terraplenagem e implantação da ETAF 1
na fazenda Iracema

Tratamento das Águas do Ribeirão Ferro - Carvão
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Estação de Tratamento de Águas Fluviais
ETAF 1 (Fazenda Iracema)
(abril/2019)

Os bancos formados nesse aterro estarão preparados para 
drenar as chuvas e para receber os geotubos.

A atividade de tratamento e disposição de geotubos necessitará 
de 3 patamares, nos quais, no patamar mais ao nível do ribeirão 
Casa Branca está sendo construída a ETAF 1 e no patamar 
superior, a praça de geotubos. Haverá um patamar intermediário 
com escritórios e laboratório de análises físico-químicas.

Serão utilizados aproximadamente 8 geotubos por mês com 18m 
largura x 30m comprimento para o desaguamento. Após o 
desaguamento este material será retirado por pás-carregadeiras 
e transportado por caminhões até a PDE Menezes III ou a Cava 
da Mina Córrego do Feijão.

O retorno da água do processo de tratamento, retida na bacia de 
sedimentação ocorrerá quando os parâmetros físico-químicos 
dessa água não estiverem de acordo com os preconizados pela 
resolução CONAMA  430/2011ou para ser usada no tratamento.

O sistema terá 3 bombas, sendo uma de reserva, com 
capacidade instalada para bombear 2.000 m³/h para a captação 
da água a ser tratada.

O tratamento das águas do ribeirão Ferro-Carvão 
compreenderá 4 etapas, a saber: 
 
Ÿ  Coagulação / floculação; 
Ÿ  Sedimentação em lagoa; 
Ÿ  Filtração utilizando zeólita;
Ÿ  Desaguamento de lodo em geobags.

Produtos Químicos 

No tratamento de água serão utilizados os seguintes 
produtos químicos:

Ÿ PROPAC H600 
Ÿ SUPERFLOC N100

Captação e Bombeamento da Água do Ribeirão
Ferro-Carvão para o tratamento na ETAF 1

Tratamento da Água 
Ribeirão Ferro - Carvão

O laboratório dará suporte à operação do sistema além de 
executar as análises de controle especificadas. O laboratorista 
será responsável pelas seguintes atividades:

Ÿ Coletar amostras de efluente nos pontos determinados;

Ÿ Executar análises químicas segundo os programas definidos;

Ÿ Orientar e acompanhar a contratação de serviços analíticos 
externos;

Ÿ Administrar o laboratório, controlando estoques e reposições;

Ÿ Gerar mapas com os resultados das análises químicas de 
controle e monitoramento do sistema, incluindo tabelas, gráficos 
e curvas de tendência.

Análises Químicas
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Aferição de Qualidade do Efluente Tratado

Análises para atendimento ao CONAMA 430/2011, art. 16, 
serão contratadas com laboratório externo credenciado, 
acrescentado o parâmetro Turbidez. A princípio, serão 
realizadas coletas mensais, ou com a frequência 
estabelecida pelo órgão ambiental. Listam-se a seguir os 
parâmetros a serem analisados.

Parâmetros previstos no Art.16 Conama 430/2011.

Os rejeitos removidos por dragagem no leito do rio Paraopeba 
serão conduzidos ao local do tratamento através de processo de 
bombeamento que viabilizará o uso de geotubos a serem 
dispostos na fazenda Lajinha. Estes dispositivos vão permitir a 
filtração do material bombeado através da retenção da parte 
sólida, liberando o percolado que será tratado na ETAF2 para 
devolver o efluente ao rio Paraopeba com características, 
sobretudo de turbidez, dentro dos limites estabelecidos pela 
Resolução CONAMA 430/2011.

A remoção do rejeito no trecho do rio Paraopeba definido pela 
Vale (extensão inicial de 2 km), proporcionará a recuperação da 
lamina d’água evitando assim o risco de enchentes nas margens 
deste rio, mas também mitigará a pluma de rejeitos finos e 
ultrafinos que estão prejudicando a qualidade da água do rio 
Paraopeba.

Ações Planejadas / Realizadas
Rio Paraopeba - Trecho 2

Parâmetro Frequência Ponto de Coleta

pH A cada 1 hora Entrada  e saída 

Turbidez A cada 1 hora 

  

Teor de Sólidos

 

1 x por dia

 

Sólidos sedimentáveis

 

A cada 1 hora

 

do sistema 

Entrada  e saída 
do sistema 

Entrada  e saída 
do sistema 

Entrada  e saída 
do sistema 

Inorgânicos Orgânicos

Arsênio Total

 

Benzeno

 

Bário Total

 

Clorofórmio

 

Boro Total

 

Dicloroeteno

 

Cádmio Total

 

Estireno

 

Chumbo Total

 

Etilbenzeno

 

Cianeto livre

 

Fenóis totais

 

Cobre dissolvido

 

Tetracloreto de carbono

 

Cromo hexavalente

 

Tricloroeteno

 

Cromo trivalente

 
Tolueno

 

Estanho total
 

Xileno
 

Ferro dissolvido
   

Fluoreto total
 

Manganês dissolvido
 

pH
 

Mercúrio total
 

Temperatura
 

Níquel total
 

Materiais Sedimentáveis
 

Nitrogênio amoniacal total  

óleos e Graxas  

Prata total  

óleos Minerais  

Selênio total 

óleos vegetais e gorduras animais

 

Sulfeto  

DBO  

Zinco total  

Turbidez  

Área de dragagem no rio Paraopeba (trecho de 2km).

Área de dragagem
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Nesta área, será realizada inspeção prévia pelo Corpo de 
Bombeiros (CBMMG), antes do início das atividades de limpeza do 
rio Paraopeba, possibilitando a avaliação na área de atuação dos 
equipamentos. Além da inspeção prévia, o corpo de bombeiros terá 
uma equipe acompanhando a operação de dragagem.

Caso qualquer objeto seja encontrado, após a inspeção preliminar 
do CBMMG, os serviços serão interrompidos e o Corpo de 
Bombeiros será imediatamente acionado. Assim, as intervenções 
previstas para o Trecho 2, podem ser assim resumidas:

Ÿ Retirada de material vegetal e outros detritos carreados pela 
corrida de rejeitos afluente ao rio Paraopeba;

Ÿ Dragagem do rio Paraopeba (trecho de 2km);

Ÿ Bombeamento do rejeito dragado através de tubos PEAD até a 
fazenda Lajinha;

Ÿ Tratamento de Rejeitos em geotubos na Fazenda Lajinha;

Ÿ Tratamento do percolado na ETAF 2 da Fazenda Lajinha. 

Para remoção mecânica de material vegetal (troncos de arvores) e 
outros objetos será utilizada escavadeira anfíbia e/ou escavadeira 
de braço longo embarcada em uma pequena balsa com sistema de 
ancoragem.

Equipamento para remoção de material vegetal e detritos

Retirada de Material Vegetal e Detritos
Remoção Mecânica

Dragagem no Rio Paraopeba

Outro equipamento que será utilizado no serviço de dragagem é 
uma draga IHC modelo Beaver 40, estacionária de sucção e 
recalque, com alcance e estabilidade para dragagem de forma 
segura, ambiental e operacionalmente.

Draga IHC Beaver 40

Draga Beaver 40

Esta outra draga que também será utilizada, possui desagregador 
radial acoplado ao braço de dragagem e bomba de dragagem, com 
potência bruta associada de 1.000 HP. Dragas de sucção e recalque 
geralmente apresentam em sua proa uma lança na qual em sua 
extremidade está o cortador, aparato giratório que desagrega o 
material de fundo. Uma bomba submersa ou embarcada suga o 
material desagregado em mistura com a água para a tubulação que 
irá transportá-lo ao local de descarte.

Draga Beaver 45

Draga IHC Beaver 45
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A operação de dragagem terá, na extremidade do cortador, um 
encapsulamento de forma a reduzir a turbidez gerada. Este 
dispositivo é um sistema de cobertura ajustável (blindagem) que 
pode ser montado em torno de uma cabeça de corte. A principal 
finalidade deste sistema é evitar a turbidez e reduzir a quantidade 
de resuspensão de sedimentos durante o processo de corte. É 
especialmente utilizado para dragagem ambiental.

Exemplo da proteção na cabeça de corte da draga

Área de trabalho dos equipamentos

As dragas Beaver 45 e Beaver 40 serão posicionadas 
nas extremidades de montante e jusante da área de 
dragagem que terá a princípio 2 km de extensão ao longo 
do rio Paraopeba.

O tubo que poderá ser utilizado tanto na draga B40 como na B45 é 
o tubo de PEAD DN500 SDR21 PN8, esse tubo tem o diâmetro 
interno de 452,2mm. 

Para dimensionamento desta tubulação foi considerado o 
desnível geométrico de 55m e comprimentos de tubulação 
variando entre 500 e 1.000m.

Encapsulamento para a redução
de turbidez durante a dragagem

Tubulação de dragagem 

 
Recalque do material dragado para 
os geotubos na fazenda Lajinha

A tubulação de recalque do rejeito dragado para chegar à 
Fazenda Lajinha interceptaria a via férrea da MRS. A Vale realizou 
uma série de tratativas com a MRS no sentido de viabilizar a 
passagem segura das tubulações de recalque e de retorno do 
percolado ao rio, interceptando a ferrovia.

As tubulações conduzindo os rejeitos dragados percorrerão um 
trecho paralelamente a ferrovia e depois, onde a espessura do 
lastro de brita permitir, irão transpor a via transversalmente, 
acessando a fazenda Lajinha. 

Já o efluente dos geotubos, após tratamento, será conduzido por 
tubulação não pressurizada, que também cruzará a ferrovia, para 
descarte no rio Paraopeba.
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Área a ser dragada

Fonte: Google Earth

Parque da
Cachoeira

Pires
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Estima-se que a dragagem de aproximadamente 2km de 
extensão do rio Paraopeba é de 320.000m³.

O procedimento operacional de dragagem terá as seguintes 
etapas:

Ÿ Levantamento batimétrico; 
Ÿ Inspeção do corpo de bombeiros;
Ÿ Remoção do material vegetal;
Ÿ Bombeamento do rejeito;
Ÿ Confinamento e desidratação dos sedimentos bombeados.

Procedimento operacional da dragagem

A partir do levantamento topográfico, sondagens de investigação, 
avaliação geotécnica das áreas de disposição de rejeitos, serão 
avaliadas as alternativas para condições de empilhamento.

Previamente à instalação do sistema, deve ser preparada a célula 
de assentamento das unidades tubo geotêxtil, conforme figura 
abaixo:

Exemplo de implantação de célula para assentamento dos bags.

Estimativa do Volume de
Rejeitos a ser Dragado 

Procedimento operacional da dragagem 

Terraplenagem do local que receberá
os tubos geotêxteis
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Liberação dos Órgãos Competenres (MP)

Remoção de Material Vegetal

Levantamento  Batimétrico

Inspeção do Corpo de Bombeiros Bombeamento do
rejeito de minério

Confinamento e desidratação dos
sedimentos bombeados

Os tubos de geotêxtil são util izados para contenção e 
desaguamento de materiais com alto teor de umidade, 
contaminados ou não. 

O fluido presente é expulso através dos poros do geotubo, 
resultando e na redução efetiva de volume, o que permite que a 
unidade seja submetida a inúmeros enchimentos. Em muitos casos, 
o fluido drenado pode retornar ao curso d'água ou ser tratado antes.

Para a área da Fazenda Laj inha é possível prever o 
acondicionamento de 445 unidades de geotubos nas dimensões: 
18,3 m de largura, 30,5 m de comprimento, 2,2 m de altura e 36,5 m 
de circunferência.

Após as fases de enchimento e desaguamento, o material retido 
continua consolidando, inclusive por evaporação, a fim de alcançar a 
percentagem de sólidos desejada.

Tubo geotêxtil ou geotubo

Exemplo de unidade tubo geotêxtil aberta, após desidratação.

De acordo com os testes de laboratório feitos com a amostra de 
50.000NTU, o teor de sólidos no material sedimentado é de 42%. O 
teor de sólidos no material, após desaguamento, deve atingir o valor 
de 60%. 

Os geotubos após secagem não serão remobilizados da fazenda 
Lajinha, devendo ser cobertos com solo, em espessura aproximada 
de 30 a 50cm, sobre a qual será aplicado substrato e plantada 
vegetação conforme estudo em elaboração.
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Tratamento do percolado

Ÿ Aplicação de um coagulante alcalino, que promove a coagulação 
dos coloides e eleva o pH para efetuar a precipitação dos metais;

Ÿ Filtração em leito de zeólitas, associando o efeito da filtração 
física, através da baixa porosidade do material, ao efeito de 
adsorção, com utilização de zeólita que tem alta afinidade com os 
metais em questão.

O percolado dos geotubos varia bastante, tanto em vazão quanto 
em concentração de poluentes, em função do estado de 
enchimento dos mesmos e das vazões instantâneas de 
dragagem. Para garantir um efluente mais homogêneo no 
tratamento é necessária a implantação de um tanque de 
recebimento e equalização do percolado, regularizando as 
vazões e homogeneizando a qualidade da água a ser tratada.

Para que a mistura seja eficiente e para evitar a sedimentação de 
material neste tanque, ele irá contar com agitação constante. A 
agitação será feita através de aeradores mecanizados. Além de 
misturar as correntes de percolado, a aeração ainda promove 
oxidação de material presente no mesmo, como metais, sólidos 
coloidais orgânicos, entre outros. Esta oxidação auxilia a 
remoção dos poluentes nas etapas subsequentes do tratamento.

Definição de processo

O processo de tratamento será feito em duas etapas:
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Duas dragas serão mobilizadas efetuando a operação de 
dragagem, totalizando uma vazão instantânea de 
2.500m³/h de polpa dragada.

O teor de sólidos no rejeito desaguado, confinado nos tubos 
geotêxteis, foi estimado em 60%. 

De acordo com os testes feitos em laboratório, espera-se 
uma água bastante clarificada, com turbidez podendo 
chegar até 300NTU. 

Vazão deTratamento

Qualidade do percolado

Retenção nos tubos geotêxteis
e vazão do percolado

Acessos secundários ou caminhos de serviço 
precisam ser construídos para acessar pontos 
específicos, para locomoção segura de equipamentos, 
para transporte de pessoas e materiais, para execução 
de obras de engenharia, para mitigar os impactos, 
garantir a segurança operacional das atividades e para 
execução das atividades de salvamento pelo CBMMG.

As atividades supracitadas são rotineiras e atendem 
às demandas da população e da prefeitura para a 
recuperação de acessos interrompidos no vale do 
ribeirão Ferro-Carvão em condições de segurança.

A prefeitura de Brumadinho solicitou à Vale a 
duplicação do acesso ligando Alberto Flores e Córrego 
do Feijão que anteriormente era feito também pela 
margem esquerda do ribeirão Ferro-Carvão, em 
acesso que teve um trecho interrompido pela corrida 
de rejeitos e detritos isolando o Córrego do Feijão da 
cidade.

Restabelecimento de Acessos

Esta estrada que está sendo construída pela  Vale e terá cerca de 
1,3 km de extensão e 10 m de largura. Terá pavimento compatível 
com tráfego de caminhões pesados (enrocamento na fundação e 
cobertura de rachão) e sistema de drenagem natural direcionado 
para a própria calha do ribeirão Ferro-Carvão. 

Obras do acesso Alberto Flores – Córrego do Feijão 
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Os acessos priorizados no primeiro momento após o evento da 
ruptura da barragem B I foram destinados ao desenvolvimento do 
trabalho de buscas de vítimas, Mais especificamente, foram 
abertos acessos à chamada “zona quente” onde havia maior 
probabilidade de serem encontrados restos mortais.

Em um segundo momento, a Vale deu prioridade a restabelecer 
os acessos municipais interrompidos pela corrida de lama e 
detritos. Foi este o caso do trecho da LMG 813 que havia sido 
interrompido e que neste momento já está liberado. 

Para evitar o uso dessa estrada para o transporte de rejeitos e 
detritos em direção à PDE Menezes III a Vale está 
descomissionando o ramal ferroviário, para transformá-lo em 
acesso rodoviário de apoio às obras e aos trabalhos de remoção 
de rejeitos e detritos.

O descomissionamento do ramal ferroviário envolverá a retirada 
de dormentes e de trilhos que serão encaminhados para um DIR 
(depósito intermediário de resíduos) situado na margem 
esquerda do ribeirão Ferro-Carvão, próximo ao ramal.

Acesso rodoviário do antigo ramal ferroviário 

LMG 813

ACESSOS ÀS  OBRAS
(antigo ramal ferroviário)

Rio Paraopeba

FAZENDA IRACEMA – ETAF 1

Transporte de Rejeitos,
Detritos e Materiais Excedentes 

A equipe do CBMMG monitora toda a área  em sobrevôo 
periódicos, com o objetivo de detectar situações de risco e avaliar 
prioridades quanto ao Plano de Movimentação de Materiais para 
resgate de vítimas. Ao final do monitoramento são definidas as 
prioridades de atuação. Definidos os pontos prioritários, são 
deslocados os equipamentos. 

Estão disponíveis para atuação nas áreas 11 máquinas anfíbias, 
que são escavadeiras de grande porte, com o objetivo de realizar 
as dragagens e abertura de canais.

Nos cursos d´água afluentes ao Ribeirão Ferro-Carvão não há 
ações de grande porte a serem realizadas no sentido de desviar 
estas águas, tendo em vista as características morfológicas da 
microbacia. Em alguns casos, são abertos pequenos canais para 
combater o represamento.

Abertura de canais para a liberação de tributários represados

Controle do Represamento de
Tributários do Ribeirão Ferro - Carvão
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A origem da interrupção do acesso de escoamento do minério da 
Mineral do Brasil e da captação de água nova é unicamente o 
evento da B1. Desta forma, a solução do problema se dá no 
contexto das obras emergenciais.

Para a solução da captação de água nova para o processo de 
beneficiamento da Mina de Bocaina da Mineral do Brasil, a Vale 
analisou duas opções:

Ÿ Captação de água de rebaixamento na Cava Feijão;

Ÿ Captação no reservatório da Barragem Menezes II que 
receberá água bombeada da barragem B VI

As duas opções estão sendo consideradas, sendo o excedente 
descartado em uma drenagem afluente ao ribeirão Ferro-Carvão.

Já foi alcançada a meta de rebaixamento do reservatório, para 
manter uma lâmina d’água mínima de 2m. Dessa forma, torna-se 
possível evitar o descarte de vazões de cheia na região do pé da 
Barragem VI (incluído o canal de desobstrução do dreno de 
fundo), contribuindo com a sua preservação.

O bombeamento da barragem B VI para a barragem Menezes II 
será feita em uma segunda etapa para melhorar a condição de 
estabilidade desta barragem. A primeira etapa de rebaixamento 
está sendo feito desde o mês de fevereiro através de 
bombeamento com águas lançadas no próprio ribeirão Ferro-
Carvão.

Bacia de dissipação do
vertedouro da barragem B VI (20/3/2019)

Recuperação do 
dreno de fundo da B VI

A Barragem BVI será descomissionada, conforme projeto que 
está sendo elaborado pela Vale.

Estabilização da Barragem B VI

Captação e Adução de Água Para a Mina da Bocaina
da Mineral do Brasil

As estruturas de apoio à manutenção das obras emergenciais, 
demandarão um canteiro de obras mais bem estruturado do 
que as áreas de convivência previstas para as demais obras. A 
seguir, apresenta-se uma descrição sucinta desse canteiro.

O Canteiro das Estruturas de Apoio à Manutenção contará com 
as seguintes estruturas

Ÿ Lavador de Veículos
Ÿ Oficina
Ÿ Borracharia
Ÿ Posto de Abastecimento
Ÿ Escritório da Oficina

Ÿ Restaurante
Ÿ Ambulatório
Ÿ Vestiário Central
Ÿ Guarita
Ÿ Sistemas de Controle Ambiental

Canteiro das Estruturas de Apoio à Manutenção 

Aspectos Ambientais do Canteiro

Estruturas do Canteiro de Apoio 

Emissões Fontes de Geração / Locais  

Efluentes industriais 

/ oleosos  

Os principais geradores de efluentes oleosos e industriais são:

Lavador;  
Oficina;  
Borracharia;  
Posto de abastecimento.  

Efluentes sanitários  
 

Guarita;  
Escritório;  
Restaurante;

 
Vestiário Central;  
Ambulatório;  
Oficina;  
Borracharia.  

Resíduos sólidos  
 

 
Lavador de Veículos  
Oficina  
Borracharia  
Posto de Abastecimento

 
Escritório da Oficina  
Restaurante  
Ambulatório  
Vestiário Central  
Guarita

O total estimado de efluentes sanitários para o período
de pico de obra é da ordem de 35 m³ ao dia.
Os principais geradores de efluentes sanitários são:

Todas as áreas/edificações previstas no canteiro
serão geradoras de resíduos:
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Os efluentes oleosos e industriais a serem gerados serão 
coletados por meio de rede independente e direcionado para 
tratamento na Estação de Tratamento de Efluentes Oleosos - 
ETEO a ser instalado próximo ao lavador de veículos.

A proposta de tratamento consiste no sistema separador de água 
e óleo SECOIL, que é constituído por tratamento preliminar, 
estação elevatória e tratamento primário.

Controles Ambientais

Modelo da ETEO.

Efluentes Industriais

Tratamento terciário: visto a possibilidade da reutilização do 
efluente final é previsto processo de desinfecção UV capaz de 
adequar o efluente tratado ao reuso para atividades de irrigação e 
lavagens.

Quanto aos resíduos gerados nas edificações de apoio à 
manutenção, à Vale caberá a classi f icação, coleta, 
armazenamento temporário e encaminhamento para destinação 
final apropriada, conforme legislação específica e padrões 
internos já estabelecidos pela empresa.

O platô das edificações de apoio à manutenção será munido de 
um Depósito Intermediário de Resíduos - DIR composto por 
contenedores em estrutura metálica e fechamento em tela 
metálica tipo ondulada, piso elevado em 30 cm do piso, também 
em tela ondulada e coberta com telhas metálicas e também 
poderão ser de caçambas metálicas cobertas e descobertas.

Os resíduos orgânicos resultantes do restaurante serão 
acondicionados temporariamente em câmara refrigerada, para 
posteriormente serem coletados por empresa especializada para 
a destinação final em aterro sanitário devidamente licenciado.

Quanto aos resíduos do tipo hospitalares gerados no ambulatório 
serão acondicionados temporariamente em lixeiras especificas, 
para posteriormente serem coletadas por empresa especializada 
para a correta destinação final.

Efluentes Sanitários

Resíduos Sólidos Gerados nas Edificações

Para o tratamento dos efluentes sanitários gerados nas 
estruturas é proposto um sistema misto. Estações de tratamento 
mistas caracterizam-se pela existência de uma fase anaeróbia de 
tratamento, seguida por fase aeróbia, onde ocorre a oxigenação 
do efluente. O sistema é composto por reator UASB seguido de 
reator aerado ou filtros bio-aerados.

Um controle da descarga do lodo em excesso, dos 
microrganismos e da qualidade da água tratada garante uma 
eficiência mínima de 90% das estações.

O controle da emissão de material particulado proveniente das 
atividades de movimentação de terra e tráfego de veículos em 
vias não pavimentadas será realizado pela aspersão de água nas 
vias, com o uso de caminhões pipa.

A periodicidade da aspersão será função das condições 
meteorológicas, considerando-se o grau de insolação, ventos, 
umidade do ar e precipitação.

Para as emissões geradas pela combustão dos motores de 
equipamentos e veículos, serão realizadas manutenções 
preventivas. Também será realizado um programa de 
monitoramento das emissões veiculares com a utilização da 
Escala Ringelmann.

Emissões Atmosféricas
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Ruídos

Conforme já destacado no item referente aos aspectos 
ambientais, a geração de ruído será decorrente, principalmente, 
das atividades relacionadas a movimentação de terra e ao tráfego 
de equipamentos. Essas atividades ocorrerão em períodos 
diurno e noturno, considerando o regime de trabalho de três 
turnos.

Como medida de controle, estão previstos adoção de 
manutenção e regulagem adequada de veículos, máquinas e 
equipamentos e cumprimento dos limites de velocidade máximos 
estabelecidos pela Vale.

Está prevista a utilização de um canteiro de trabalho principal, 
onde estará disposta a área administrat iva (equipe 
administrativa, planejamento, engenharia, coordenação de 
operação, coordenação de segurança, saúde e meio ambiente). 
Será utilizada uma estrutura já existente de um sitiante local.

Também está prevista a instalação de um canteiro avançado nas 
áreas de disposição de geotubos, composto por containers de 
copa/refeitório, almoxarifado, escritório administrativo 
operacional e baias de resíduos.

O inventário florestal das árvores isoladas na fazenda Lajinha já 
foi concluído. As áreas de mata não sofrerão intervenção física.  
  
Os mesmos princípios de gestão para os sistemas de controle a 
serem implantados no Canteiro de Manutenção serão adotados 
pela Allonda no Canteiro da Dragagem, sob supervisão da Vale.

Canteiro de Obras para os 
Serviços de Dragagem do Rio Paraopeba

Etapa de Desativação

Condução do Processo de Consulta Pública 

A Vale estabelecerá uma forma de consulta permanente à 
população afetada pelo rompimento da barragem B1, direta ou 
indiretamente, a fim de detalhar o que será a proposta de 
recuperação da calha do ribeirão Ferro-Carvão.

O processo de consulta pública poderá ser iniciado antes da 
conclusão do plano de salvamento de restos mortais sob 
responsabilidade do CBMMG, mas terá de respeitar os prazos 
demandados pelo Plano de Resgate.

Detalhamento Executivo
dos Projetos de Desativação

O detalhamento dos projetos de desativação da Mina Córrego do 
Feijão dependerá da condução do processo de consulta pública, 
mas também dependerá dos resultados obtidos com as obras 
emergenciais.

Duas linhas de atuação podem ser visualizadas no presente 
momento. Pode ser que prevaleça a opção de ser removida toda 
a massa de rejeitos que cobriu o vale do ribeirão Ferro-Carvão. 
Neste caso, a Vale terá de encontrar outra área para a disposição 
dos rejeitos removidos, tendo em vista que a cava da Mina 
Córrego do Feijão tem capacidade para receber parte dos rejeitos 
removidos.

Neste caso, é provável que o processo de estabilização da fonte 
de sedimentos e poluição constituída pela massa de rejeitos 
depositada na calha do ribeirão Ferro-Carvão seja mais lento. 

Caso prevaleça a opção pela remoção parcial dos rejeitos 
depositados, o processo de contenção da fonte de sedimentos 
pela recuperação ambiental poderá demandar um prazo bem 
menor para estabilizar a área afetada e para auxiliar a cicatrizar o 
meio ambiente e a vida das pessoas que perderam os seus entes 
queridos.

Reconformação Topográfica, Estabilização 
de Margens e Revegetação para a 
Desativação

A reconformação topográfica será direcionada à 
estabilização das margens do ribeirão Ferro-Carvão do 
ponto de vista geotécnico e hidráulico. 
Após esta intervenção, ocorrerá o tratamento 
paisagístico e a recuperação ambiental das margens 
estabilizadas do ponto de vista de engenharia e de 
sustentabilidade.
Para a recuperação ambiental que está sendo 
estudada pela Vale e que será discutida com a 
população, é importante ter em mente o significado que 
será atribuído pelos envolvidos à recuperação da área. 
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O licenciamento ambiental aqui tratado corresponde a 
regularização ambiental de obras emergenciais as quais 

foram necessárias em função do rompimento da Barragem B I da 
Mina Córrego do Feijão. Todo o estudo aqui exposto pautou-se na 
execução de Licenciamento ambiental corretivo com base nos 
preceitos indicados na legislação ambiental tanto em esfera 
estadual quanto federal.

A possibilidade de execução imediata das obras emergenciais e o 
licenciamento corretivo subsequente as intervenções realizadas 
se dão em função da urgência das obras, as quais objetivaram 
minimizar o dano ambiental causado em função do rompimento 
supracitado.

A regularização das obras emergenciais será objeto de análise 
através do Estudo de Impacto Ambiental  (EIA), do Relatório de 
Impacto Ambiental  (RIMA) e do Plano de Controle Ambiental 
(PCA) que serão analisados pela Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD do estado 
de Minas Gerais.
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ara a elaboração dos estudos ambientais foi realizada uma 

Pdelimitação das áreas de estudos dos meios físico, biótico 
e socioeconômico. Tais limites correspondem à área de 

realização das pesquisas referentes às obras emergenciais 
realizadas. Após os estudos de diagnósticos, a equipe técnica 
responsável procedeu à delimitação das áreas de influencia do 
empreendimento, que neste caso corresponde a área de 
influencia das obras emergenciais. A seguir são apresentadas as 
definições adotadas para as áreas de estudo e áreas de 
influencia delimitadas.

Meio Físico

A área de estudo foi delimitada com base no conceito de bacia 
hidrográfica, neste caso correspondente a bacia do ribeirão 
Ferro-Carvão. Secundariamente, também foram consideradas  
áreas adicionais, de maneira a abranger o contexto das Obras 
Emergenciais distribuídas ao longo de eixos lineares, tais como 
acessos a calha do rio Paraopeba.

Meio Biótico

Para delimitação da área de estudo do Meio Biótico também foi 
utilizado o conceito de bacia hidrográfica para abranger o local 
onde serão realizadas as Obras Emergenciais, ou seja, a bacia 
do ribeirão Ferro-Carvão. Entretanto, como não foi realizada a 
coleta de dados primários para a maioria dos grupos taxonômicos 
estudados, optou-se por incluir registros de dados secundários 
também no entorno dessa bacia.

Meio Socioeconômico

A Área de Estudo Regional (AER) foi definida considerando a 
Região Metropolitana de Belo Horizonte como um todo. Para a 
definição da Área de Estudo Local (AEL) foram tratados 
especificamente as informações socioeconômicas de 
Brumadinho no que tange à aspectos demográficos, econômicos 
e sociais, por em seu território estar abrigado a Mina Córrego do 
Fei jão, bem como nele desenvolverem-se as obras 
emergenciais.  Além do município também foram considerados 
como AEL, as localidades de Córrego do Feijão, Vila Ferteco, 
Parque da Cachoeira, Pires, Tejuco, Alberto Flores, Casa Branca, 
Monte Cristo e Canta-Galo. 

Áreas de Estudo
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INSERIR MAPA CLARO E SIMPLES
PARA RIMA DE LOCALIZAÇÃO

DA ÁREA DA BACIA  
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Sistema de Coordenadas: 
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SIRGAS 2000 UTM Zone 23S

Legenda

Sistema de Coordenadas: 

Área de Estudo Local 
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Rodovia
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Área de estudo Local Meio Socioeconômico
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Após estudada essas áreas e conhecidas as particularidades das 
obras emergenciais foram definidas as áreas de influenciadas 
pelos impactos que podem ocorrer com o desenvolvimento das 
mesmas.

Áreas de Influência:

Corresponde ao conjunto e todo o espaço onde serão  
implantadas as estruturas e ações emergenciais tais como: Ponte 
LMG-813, Obras Hidráulicas para contenção de sedimentos, 
Estação de Tratamento de Águas Fluviais (ETAF1 e ETAF2), área 
de dragagem do rio Paraopeba, acessos, manejo de água BI-BVI- 
Menezes-II, Estabilização das Barragens BVI e Menezes II, 
desmontagem da Instalação de Tratamento de Minério, Manejo 
do Rejeito e recuperação da área.

Área Diretamente Afetada

!(

!(

!(

!(
!(!(

!(

!( !(

Ponte LMG813

Barreira
Hidráulica (BH0)

Dragagem 
Rio Paraopeba

Desmonte ITM

ETAF 2

Barragem
Menezes II

Barragem
B VI

Dique 02

Estaca
Prancha

Barreira
Hidráulica (BH1)

 ETAF 1

Parque da
Cachoeira

Tejuco

Córrego
do Feijão

Canta-galo
Alberto
Flores

Assentamento
Pastorinhas

Córrego

Fundo

Vila
Ferteco

Corresponde a área na qual os impactos serão mais intensos e as 
atividades efetivas de gerenciamento deverão estar ocorrendo. O 
limite abrange a bacia do ribeirão Ferro-Carvão somada a uma 
faixa de 500 metros no entorno das Obras Emergenciais que se 
darão no rio Paraopeba, adicionando-se a esta área o limite das 
áreas com receptores humanos nas quais haverá geração de 
incômodos relacionados aos aspectos das Obras Emergenciais.

Área de Influência Direta e Área de Influencia Indireta – Á área de 
influencia Direta e indireta corresponde a bacia do Ribeirão Ferro 
Carvão, por se entender que nesta região os impactos do ponto 
de vista biótico serão mais intensos.

Meio Biótico

Compreende o limite geográfico de áreas externas à AID que 
poderão ser afetadas em função das Obras Emergenciais, 
considerando-se que nestas áreas os efeitos serão de menor 
intensidade. Neste sentido, a AII compreende a calha do rio 
Paraopeba e uma faixa de 500 metros ao longo de seu curso até 
Juatuba, em função dos possíveis efeitos da dragagem. Inclui 
também vertentes que drenam para a margem direita do ribeirão 
Casa Branca, considerando possíveis efeitos indiretos dada a 
proximidade das obras de adequação do acesso para Córrego do 
Feijão, à possibilidade de transposição do córrego Samambaia e 
de seu afluente córrego do Feijão para este ribeirão e, também, 
em função do lançamento dos efluentes da ETAF1 em seu baixo 
curso.

Área de Influência Indireta

Meio Físico
Área de Influência Direta

Área diretamente afetada
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LegendaLegenda

SIRGAS 2000 UTM Zone 23S
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Em razão das obras emergenciais estarem localizadas no 
território de Brumadinho, definiu-se este município como Área de 
Influência Direta (AID) do Meio Socioeconômico e Cultural. 
Além da sede os aspectos e impactos mais tangíveis manifestam-
se especialmente nas comunidades vizinhas. Nesse sentido faz-
se necessária pelo menos essa desagregação da AID ao se 
incluir no recorte o Córrego do Feijão, Vila Ferteco, Parque da 
Cachoeira, Pires, Alberto Flores, Tejuco Córrego Fundo, Monte 
Cristo, Canta-Galo, e Casa Branca. Estes territórios serão 
expostos aos processos de circulação de materiais, máquinas e 
veículos, abertura e fechamento de vagas de empregos, dentre 
outros aspectos. 

Meio Socioeconômico
Área de Influência Direta

Nesta área estão inseridos os territórios dos municípios de São 
Joaquim de Bicas e Mário Campos, municípios que se se 
interligam à Brumadinho com a BR 381, principal via de 
comunicação ao núcleo central da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte (Betim, Contagem e Belo Horizonte). Ambos possuem 
economia diversificada e disponibilidade de mão de obra para as 
atividades discorridas nesse licenciamento. Além disso, outro 
aspecto a ser considerado para a inclusão está no fato que estes 
municípios serão também receptores de eventuais migrantes 
sazonais, além de receberem a sobre demanda gerada pela 
saturação dos serviços de Brumadinho. 

Área de Influência Indireta
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Legenda

SIRGAS 2000 UTM Zone 23S

Legenda

Sistema de Coordenadas: 

Área de Influência Direta

Limite Municipal

Sede Municipal

Localidade

Rodovia

Acessos

 do Meio Socioeconômico
Área de Influência Indireta

Área de Influência do Meio Socioeconômico



O presente diagnóstico ambiental foi elaborado considerando-se o cenário pré e pós 
rompimento da Barragem B I da Mina Córrego do Feijão. Ao longo das descrições que tem 
como foco a Área de Estudo, são contextualizadas as características ambientais 
relacionadas à Área Diretamente Afetada, a qual abarca tanto Obras Emergenciais quanto a 
Área Afetada pela mancha de rejeitos.

Diagnóstico Ambiental

Clima e Meteorologia

Os dados obtidos para a área de estudo demonstram que as temperaturas médias mensais 
oscilam entre 17ºC e 22ºC, indicando baixa amplitude térmica. A média anual corresponde a 
20ºC, com registro de máxima temperatura com valor de 32,8ºC (outubro) e de mínima  
correspondente a 7ºC (julho). As temperaturas mais elevadas ocorrem de novembro a março 
com médias superiores a 25º C. As temperaturas mais baixas ocorrem entre maio a agosto e 
as médias podem alcançar 17 ºC, enquanto as mínimas podem chegar próximas a 6º C.

A precipitação total média anual corresponde a 1400mm, volume característico da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte.O período chuvoso se estende de outubro a março, com 
transição no mês de setembro. Enquanto isso, abril corresponde ao mês de transição para o 
período seco, que se estende de maio a agosto.O trimestre mais chuvoso, dezembro-janeiro-
fevereiro, concentra 45% do total de chuvas anuais. 
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Qualidade do Ar A caracterização da qualidade do ar foi realizada com resultados antes e 
após o rompimento da barragem através de três estações de 
monitoramento existentes na região. Abaixo a localização das estações.

SIRGAS 2000 UTM Zone 23S

Sistema de Coordenadas: 

Localidade

Mina

Área Diretamente Afetada - ADA

Área Atingida

Limite Municipal

Monitoramento da qualidade do ar

0 1 2
Km

1:60.000

Legenda
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Partículas Totais em Suspensão

 

(PTS)
Antes

 

Depois

 

1ª máxima

 

2ª máxima

 

3ª máxima

 

1ª máxima

 

2ª máxima

 

3ª máxima

 

PS21 Máximas concentrações

 

75,09

 

65,22

 

56,91

 

137,22

 

132,61

 

123

 

PS26 Máximas concentrações

 

47,38

 

36,01

 

30,61

 

74,25

 

69,17

 

69,12

 

PS28 Máximas concentrações

 

95,68

 

23,68

 

19,58

 

40,74

 

33,69

 

27,03

 

Partículas Inaláveis (MP10)

 

Antes

 

Depois

 

1ª máxima

 

2ª máxima

 

3ª máxima

 

1ª máxima

 

2ª máxima

 

3ª máxima

 

PS21 Máximas concentrações

 

53,52

 

47,13

 

39,22

 

111,65

 

90,35

 

84,65

 

 

Os resultados obtidos pelas estações de monitoramento foram 
comparados aos padrões de qualidade do ar das duas resoluções, pois 
o histórico avaliado abrange o período de vigência da CONAMA 03/90 
e CONAMA 491/18. 

As concentrações apresentaram baixas variações e nenhuma 
amostragem, antes e após o rompimento, ultrapassou o padrão da 
qualidade do ar estabelecido pela CONAMA.

A tabela abaixo apresenta uma comparação das máximas 
concentrações, antes e após o rompimento, considerando o mesmo 
período a fim de realizar uma analise mais real, visto que as 
concentrações avaliadas após a data do rompimento foram obtidas 
durante um período chuvoso (janeiro a abril). 

Para a realização do monitoramento da qualidade do ar, em dois 
pontos de monitoramento foram utilizados os equipamentos 
chamados Amostradores de Grandes Volumes, também 
conhecidos como Hi-Vol. 

Em um terceiro ponto foi utilizado uma estação de monitoramento 
contínuo, conhecido como BAM-1020.

Amostrador de Grandes Volumes
para Partículas Totais em
Suspensão (Hi-Vol). 

Estação automática de qualidade do ar – BAM1020 Met 
One. Fonte: Vale, 2019.

A caracterização da qualidade do ar indicou que as concentrações após o rompimento da barragem  um aumento do nível de poeira, 
porém sem ultrapassagem do padrão da qualidade do ar. Muito provavelmente esse aumento pode estar associado a grande 
movimentação de caminhões e máquinas na área e o próprio rejeito

As estações de monitoramento com amostradores de grandes 
volumes monitoram as partículas mais grossas conhecidas como 
Partículas Totais em Suspensão (PTS) e a estação de monitoramento 
que possui o amostrador contínuo, além do PTS, monitora também as 
partículas mais finas conhecidas como Partículas Inaláveis (Mp10).

resolução CONAMA 03/90 que 

Aestabeleceu os padrões nacionais 
de qualidade do ar durante um 

per íodo de 28 anos fo i  revogada 
recentemente pela Resolução CONAMA  
491 de 19 de Novembro de 2018. 

CONAMA: Conselho Nacional do Meio Ambiente)

Medições para Monitoramento da Qualidade do Ar
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Ruído e Vibração

A caracterização dos níveis 
atuais de ruído e vibração 
ambiental foi realizada em 
seis bairros de Brumadinho 
onde houve ou poderá haver 
incômodo em decorrência 
das obras emergenciais da 
Mina do Córrego do Feijão.

O mapa ao lado mostra os 
l o c a i s  o n d e  f o r a m 
monitorados os níveis de 
r u í d o  e  v i b r a ç ã o  n a 
campanha realizada entre os 
dias 02 e 08 de abril de 2019.

SIRGAS 2000 UTM Zone 23S

Sistema de Coordenadas: 

Localidade

Mina

Hidrografia

Área Diretamente Afetada - ADA

Área Atingida

Ponto de Amostragem de 

Ruído e Vibração

00,81,6
Km

1:40.000

Legenda
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Posicionamento do equipamento no 
Ponto RVLOC 1 – Período diurno (Amplo, 
Abril 2019).

Posicionamento do equipamento no 
Ponto RVLOC 2 – Período diurno (Amplo, 
Abril 2019).

Posicionamento do equipamento no 
Ponto RVLOC 7 – Período diurno (Amplo, 
Abril 2019).

Posicionamento do equipamento no 
Ponto RVLOC 4 – Período diurno (Amplo, 
Abril 2019).

Posicionamento do equipamento no 
Ponto RVLOC 9 – Período diurno (Amplo, 
Abril 2019).

Posicionamento do equipamento no 
Ponto RVLOC 10 – Período diurno 
(Amplo, Abril 2019).

O gráfico  mostra os 
resultados dos níveis 
de ruído encontrados 
em cada local e sua 
comparação com os 
valores de referência 
i n d i c a d o s  n a 
legislação vigente.
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Cenário Atual dos Níveis de Ruído -

 

Leq

 

Cantagalo
 

Córrego
  

do Feijão

 Pires
 

Parque
 

da Cachoeira
 

Alberto Flores
 

Tejuco
 

Área de sítios e Fazendas

 

Área Estritamente Residencial Urbana

 

Área Mista, Predominantemente Residencial

 

Locais onde foram 
realizadas as medições
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Em Córrego do Feijão, embora houvesse atividades ocorrendo 
próximas ao local de monitoramento, os resultados estiveram em 
conformidade com os valores de referência.

Em Canta-Galo os resultados de ruído excederam o limite 
proposto para o local (área de sítios e fazendas) e era possível 
escutar o funcionamento de máquinas e a circulação de veículos 
pesados no acesso de Córrego do Feijão a sede de Brumadinho.

Nos pontos localizados próximos as obras emergenciais da ponte 
na Avenida Alberto Flores (RVLOC 5 em Parque da Cachoeira e 
RVLOC 8 e RVLOC 9 em Alberto Flores), os resultados de ruído 
encontrados foram superiores ao valor de referência utilizado e 
em alguns casos em mais de 10 db(A), o que representa alto 
potencial de causar incômodo aos receptores locais. 

No período diurno as emissões mais importantes eram as obras 
em si e o trânsito de veículos. No período noturno não estavam 
ocorrendo atividades nas frentes de obras e as principais 
emissões foram dos geradores utilizados para iluminação nos 
canteiros.

Em Tejuco os resultados representam a condição atual da área, 
sem influência direta das atividades das obras emergenciais.

Com relação a vibração, todos os resultados estão em 
conformidade com o valor de referência utilizado (2,0 mm/s), não 
chegando a ser perceptíveis ao Homem.

Rochas

A área de interesse está inserida no domínio do Quadrilátero 
Ferrífero, que é composto por um conjunto de rochas resistentes, 
rodeadas por áreas mais baixas, formadas em rochas menos 
resistentes.

O Quadrilátero Ferrífero cobre uma área de 
aproximadamente 7.190 km2, na porção 
central do Estado de Minas Gerais, tendo 
seus vértices representados pelas cidades 
de Itaúna, Itabira, Mariana e Congonhas.

Na área de estudo foram identificados diversos tipos de rochas, 
as quais são ilustradas conforme mapa em sequência.
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Colúvios

Dolomitos

Filitos

Gnaisses e Migmatitos

Itabiritos

Quartizitos
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Legenda Rochas da Área de Estudo
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As principais rochas encontradas foram:

Cangas

As cangas correspondem a fragmentos de itabirito e hematita 
compacta, cimentados por limonita. As cangas são exploradas 
para o uso minerário, em função de seu alto poder econômico 
para exploração.

Colúvios

Correspondem a fragmentos rolados, constituídos de matacões, 
calhaus e seixos de hematita compacta. Ocorrem capeando 
vertentes formando depósitos de rampas.

Dolomitos

Na área de estudo ocorrem em uma pequena porção do território. 
Correspondem a rochas sedimentares, datadas do proterozóico.

Filitos

Estas rochas são frágeis, ou seja, são mais suscetíveis a 
fragmentações pelos processos intempéricos de evolução da 
paisagem. Estão associadas a crista da serra, e se encontram em 
junção a quartzitos, itabiritos e dolomitos.

Itabiritos

Os itabiritos existentes pertencem a formação Cauê. São rochas 
resistentes cuja principal características refere-se ao alto teor de 
ferro existente em sua composição. São rochas cujo  minério de 
ferro é extraído. Identifica-se estas rochas principalmente na 
porção norte da área de estudo nas proximidades da Serra Três 
Irmãos.

Quartzitos

Estas rochas são encontradas nas porções de cimeira da Serra 
do Curral associados a ocorrência da Formação Moeda (Grupo 
Caraça). Correspondem a rochas mais resistentes aos processos 
intempéricos, datadas do Proterozóico. Na área de estudo são 
observadas principalmente na porção norte, em regiões 
declivosas.

Gnaisses e Migmatitos

Correspondem a rochas mais antigas da área de estudo, são 
datadas do Arqueano, mais conhecida como rochas do 
embasamento cristalino. São rochas com alto grau de 
intemperização.  São encontradas principalmente em áreas de 
relevo de Colinas cuja cobertura de solos é bastante espessa.

Relevo

Na área de estudo ocorrem duas unidades principais de relevo, 
uma dominada por colinas e uma dominada pelo contexto da 
Serra dos Três Irmãos. Ambas encontram-se recortadas por 
marcas do trabalho fluvial e por marcas das ações humanas. O 
mapa na sequência ilustra as unidades.

As porções do relevo mais rebaixadas correspondem à 
ocorrência de rochas relativamente menos resistentes, que na 
área de estudo correspondem aos granitos-gnaisse. Nessas 
áreas os o trabalho dos rios auxiliou no rebaixamento, gerando os 
vales, como o do rio Paraobeba e o do ribeirão Ferro-Carvão, bem 
como uma sucessão de colinas. 

A área de colinas, forma de relevo mais suave e arredondada a 
alongada, ocorre em contato com a serra, denominada Serra dos 
Três Irmãos. Esta serra se encontra sustentada pelas rochas 
mais resistentes, como os quartzitos e itabiritos.

Colinas da área de estudo
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Serra Três  Irmãos

Depósito de Rejeito

Relevo Antropogênico

Legenda Relevo da Área de Estudo
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Em ambos os setores principais da paisagem ilustrados no mapa  
percebe-se alterações que foram geradas pela atividade 
humana. Antes do rompimento existiam na área atividades 
minerárias, atividades de plantio, acessos e assentamentos 
humanos que alteravam as condições originais das formas do 
relevo. Depois do rompimento preenchimento do vale dos cursos 
d'água com rejeitos.

Relevo na região serrana, demonstrando alterações no relevo original por meio de
atividade minerária (Cava da Mina Córrego do Feijão).

Relevo 
original

 

Relevo 
alterado

 

 

Córrego do 
Feijão

 

Antiga 
Barragem B I

 

Ocorrência de relevo colinoso, com localidade Córrego do Feijão no centro e área de
rompimento da antiga Barragem B I. Em amarelo exemplos de alterações humanas
no contexto do relevo colinoso.

Solos

O estudo dos solos foi elaborado por meio da avaliação de dados 
secundários obtidos através de banco de dados disponíveis em 
órgãos oficiais e estudos disponibilizados pela Vale. Em adição foi 
realizada uma atividade de campo para identificar os principais 
solos existentes na área de interesse. 

Foi possível identificar a presença de três grandes domínios de 
solos correspondentes aos Latossolos (solos evoluídos), 
Neossolos (solos jovens) e Cambissolos (solos intermediários).

Além disso, também se observa na área de estudo a presença de 
áreas antrópicas, cuja cobertura do solo foi removida/alterada 
para uso urbano ou para uso de atividades minerárias.

Outra importante unidade observada refere-se aos depósitos 
tecnogênicos, ou seja, os depósitos que foram originados após 
rompimento da Barragem B I.

Os principais fatores condicionadores da diferenciação dos solos 
refere-se ao relevo e ao material de origem. Normalmente são 
solos pouco férteis, embora na zona do baixo ribeirão Ferro-
Carvão, nota-se a existência de terras destinadas aos cultivos. 
Grande parte desta área foi afetada pós rompimento da 
Barragem B I. 

Solo da área de estudoColinas na porção sul da área de estudo
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Depósitos originados do rompimento
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Legenda Solos da Área de Estudo
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Caracterização do Rejeito 

A caracterização do rejeito liberado 
pelo rompimento da Barragem B I 
da Mina Córrego do Feijão foi 
realizada por meio dos resultados 
dos ensaios físico químicos e 
ecotoxicológicos realizados pelas 
empresas SGS Geosol e Aplysia 
respectivamente.

Conforme apresentado nos 
relatórios técnicos da SGS Geosol, 
no geral as amostras foram 
classificadas como não perigosa e 
não inerte (AM01 e AM02) e 
também como res íduo  não 
perigoso e inerte (AM03 e Am04).

De acordo com as anál ises 
q u í m i c a s ,  o s  p r i n c i p a i s 
constituintes do rejeito de minério 
de ferro são Ferro, Silício e 
Alumínio, respectivamente, com 
outros componentes minoritários 
inclusive metais em quantidades 
muito pequenas da ordem de ppm 
(partes por milhão) ou ppb (partes 
por bilhão). 

A empresa Aplysia realizou a 
avaliação de periculosidade da 
amostra 04 (AM 04) quanto aos 
critérios ambientais e relacionados 
à saúde humana, ut i l izando 
ensaios ecotóxicológicos, testes 
de patogenicidade, além de 
pesquisa bibliográfica em bancos 
d e  d a d o s  n a c i o n a i s  e 
internacionais.

Pontos de Amostragem para Caracterização do Rejeito 
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A água subterrânea é aquela que fica armazenada nos aquíferos. A água subterrânea volta a 
superfície para formar os cursos d'água por meio de nascentes, tornando a água disponível 
para os diversos usos humanos.

Na área de estudo são encontradas regiões de zonas aquíferas, zonas não aquíferas e zonas 
de aquíferos pobres.  A distribuição é observada conforme figura a seguir:

Localidade

Mina

Hidrografia

Área Diretamente Afetada - ADA

Área Atingida

Área de Estudo

Zona Aquífera

Zona Não Aquífera

Zona de Aquíferos Pobres
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Sistema de Coordenadas: 

O Aquífero é uma rocha 
que permite a circulação 
de água por seus poros e 
fraturas de forma que o 
homem possa aproveitá-
l a  e m  q u a n t i d a d e s 
economicamente viáveis 
p a r a  s u p r i r  s u a s 
necessidades.

Legenda Sistemas Aquíferos
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Recursos Hídricos

A Área de Estudo encontra-se 
inserida no contexto da bacia do rio 
São Francisco (alta bacia), na bacia 
hidrográfica do rio Paraopeba. O 
mapa ao lado apresenta a sub-
bacias do rio Paraopeba dentro da 
área de estudo. O contexto local da 
Área de Estudo encontra-se, em 
sua maior porção, inserida na sub-
bacia do ribeirão Ferro-Carvão, 
onde ocorreu o rompimento da 
Barragem B I da Mina Córrego do 
Feijão.

O ribeirão Ferro-Carvão é um curso de água afluente do rio Paraopeba, 
desaguando pela sua margem direita imediatamente a jusante da localidade 
de Alberto Flores. Neste curso d´água se concentra o efeito mais evidente do 
rompimento na Área de Estudo, e, consequentemente, neste contexto vem 
sendo realizado um maior número de obras emergenciais.

Localidade

Hidrografia

Microbacia do Córrego Laranjeira

Microbacia do Córrego Tijuco

Microbacia do Córrego da Olaria

Microbacia do Córrego do Feijão

Bacia do Rio Paraopeba

Sub-bacia do Ribeirão Casa Branca

Microbacia do Córrego Samambaia

Microbacia do Ribeirão Ferro-carvão

Área de estudo

Área Diretamente Afetada - ADA    

Área Atingida

Limite Municipal
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Qualidade das Águas Superficiais

A caracterização da qualidade 
das águas dos rios da área 
avaliada neste estudo utilizou 
o s  d a d o s  d i á r i o s  d o 
monitoramento realizado pela 
VALE na área do rompimento da 
Barragem B I na Mina do 
Córrego do Feijão. Foram 
escolhidos 19 pontos para 
realizar a caracterização, todos 
p e r t e n c e n t e s  a  b a c i a 
hidrográfica do rio Paraopeba. A 
f igura  a  segu i r  most ra  a 
localização destes pontos. A 
caracterização foi feita por 
regiões, detalhadas a seguir:
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Km

1:150.000

 SIRGAS 2000 UTM Zone 23S

Sistema de Coordenadas:

Qualidade das Águas Superficiais

Hidrografia

Corpo d'água

Área Diretamente Afetada - ADA

Área Atingida

Pontos de amostragem de 

Região 1A

Região 1B

Montante

Controle

Tributário

Bacia Hidrográficas 

do Rio Paraopeba

Legenda
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Região 1A:

Esta região compreende a avaliação dos 
cursos água nos trechos mais próximos à 
área afetada, sendo a região mais crítica 
em relação as mudanças nas caraterísticas 
das águas. Foram avaliados 06 pontos 
localizados nos municípios de Brumadinho 
e Mário Campos/MG., são eles:

PT-11 – ribeirão Ferro-Carvão, próximo ao 
pontilhão ferroviário
PT-12 – ribeirão Ferro-Carvão junto a 
confluência com o rio Paraopeba
PT13 – rio Paraopeba, logo após o ribeirão 
Ferro-Carvão
PT-09 - rio Paraopeba, em Brumadinho
PT-02 - rio Paraopeba, acima da captação 
da COPASA
PT-05 - rio Paraopeba abaixo do local do 
rompimento em Mário Campos (Funil)
A foto abaixo ilustra o rio Paraopeba na 
Região 1A – PT-05

Confluência é o termo utilizado para definir o local 
de encontro de dois ou mais cursos d'água

Região 1B:

Esta região está abaixo da região mais 
crítica denominada 1A e sofre influência 
dos rejeitos oriundos do rompimento da 
Barragem B I. Ela vai do município de São 
Joaquim de Bicas até Juatuba. 
Nesta Região foram coletadas amostras 
em 06 pontos, a saber:

PT-03 – r io Paraopeba, abaixo da 
Barragem BI, próximo a ponte BR-381 em 
Betim
PT-06 – rio Paraopeba, município de Betim 
(Francelino)
PT-14 – rio Paraopeba, próximo da 
termelétrica Igaratermo
PT-48 - rio Paraopeba, acima da captação 
de Juatuba
PT-04 - rio Paraopeba, em Esmeraldas 
(Juatuba)
PT-15 - rio Paraopeba no município de 
Esmeraldas
A foto abaixo ilustra o rio Paraopeba na 
Região 1B – PT15

Nesta região foram avaliados dois pontos 
PT-01 (rio Paraopeba) e PT07 (ribeirão 
Casa Branca).  Esta área está acima da 
área do rompimento da Barragem BI, mas 
devido à proximidade a mancha dos 
rejeitos e as obras emergenciais ela pode 
sofrer alterações na qualidade das águas.
A foto abaixo ilustra o rio Paraopeba na 
Região Montante

Região Controle: 

Área sem influência dos rejeitos oriundos 
do rompimento da Barragem B I. Nesta 
região foram avaliados o ponto no rio 
Paraopeba denominado PT-52 e o ponto no 
córrego do Feijão denominado PT-10. A 
foto abaixo ilustra o rio Paraopeba na 
Região Controle

Região Montante: 
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O diagrama un i f i la r  é  um 
desenho utilizado para fazer 
representação dos cursos 
d'água de uma bacia hidrográfica

Tributário ou afluente são nomes 
dados aos cursos d '  agua 
menores que desaguam em rios 
principais.

Região Tributários do rio Paraopeba

Nesta região foram avaliados tributários ou afluentes do rio 
Paraopeba. Estes cursos d'água não foram afetados pelos 
rejeitos provenientes do rompimento da Barragem B I.

Nesta região foram avaliados 03 pontos: TT-01 (curso d'água 
localizado no município de Betim), TT-02 (ribeirão Sarzedo em 
Mário Campos) e TT-03 (rio Manso, próximo a Brumadinho).

A foto ilustra o rio Manso na Região Tributários do rio Paraopeba.

O digrama unifilar abaixo mostra em forma de 
desenho a localização dos pontos de 
qualidade das águas superficiais utilizados 
neste estudo.
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Resumindo

As análises físico químicas das 
águas  das  c inco  reg iões 
a v a l i a d a s  e v i d e n c i a r a m  
alterações na qualidade das 
águas já existentes na bacia de 
drenagem, como exemplo 
alterações relacionada aos 
parâmetros ferro dissolvido, 
manganês to ta l ,  a lumín io 
d i s s o l v i d o ,  c o l i f o r m e s 
termotolerantes. 

Além das não conformidades 
comuns na reg ião,  fo ram 
identificadas inúmeras não 
conformidades que surgiram 
e/ou que foram potencializadas 
a p ó s  o  r o m p i m e n t o  d a 
Barragem B I. Nas águas sob 
influência do rejeito foram 
detectadas concentrações de 
diversos metais, compostos 
orgânicos, nutrientes, baixos 
níveis de oxigênio além de 
elevadas concentrações de 
sólidos suspensos e altos níveis 
de turbidez.

Se comparando a região 1A 
(mais próxima ao acidente) com 
a reg ião 1B nota-se uma 
diminuição do número de não 
conformidade e decréscimo nas 
concentrações em grande parte 
dos parâmetros. Deve-se isso 
ao efeito da diluição.
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Qualidade das Águas Subterrâneas

Na área de estudo foram 
realizadas campanhas nos 
anos de 2017, 2018 e 2019. 

A figura ao lado ilustra os 
pontos de monitoramento da 
q u a l i d a d e  d a s  Á g u a s 
subterrâneas

Legenda
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Uso das Águas 

Para a avaliação do uso das águas, foi realizada em 16/04/2019 
uma consulta ao banco de dados do IGAM disponíveis em seu 
domínio público na internet.Realizou-se uma avaliação de todas 
as portarias publicadas até a data supracitada. 

Em um segundo momento consultou-se as informações 
disponíveis sobre o uso insignificante da água, ou seja, aqueles 
processos os quais não são necessários a outorga de uso, sendo 
relatados como dispensa de outorga. Os dados obtidos 
correspondem ao banco de dados até dezembro de 2018.

Foram identificados nove outorgas, sendo que após rompimento 
da Barragem B I um processo foi diretamente afetado. Quando se 
avalia os dados de uso insignificante. Identificou-se um total de 74 
processos de uso insignificante da água. 

Ressalta-se que pós-situação de rompimento oito processos de 
uso insignificante sofreram interferência direta com a deposição 
dos rejeitos, todos eles relacionados a captação em corpo de 
água, com finalidade de irrigação e também consumo humano.

Espeleologia

As cavidades ou cavernas da Área de Estudo foram estudadas 
pela empresa Brandt Meio Ambiente. O resultado dos estudos 
demonstraram que por meio da junção de dados já existentes e 
por meio da realização de caminhamentos na área das obras 
emergenciais, bem como por meio de levantamentos de drones, 
a não existência de nenhuma cavidade.

O caminhamento é feito com base no potencial espeleológico, 
elaborado a partir de uma análise de aspectos das rochas, do 
relevo, dos solos e do uso e ocupação do solo favoráveis à 
ocorrência de cavidades por meio do conhecimento acumulado 
dos especialistas nos levantamentos, tais especialistas são  
denominados espeleólogos. Esta análise de potencial 
possibilitou a condução dos trabalhos de campo de forma mais 
coerente, priorizando áreas apontadas como de maior potencial à 
possibilidade de ocorrência de cavidades.

Ponto de Monitoramento FEI 32 Ponto de Monitoramento
FEI 33

Dentre os parâmetros avaliados nos dois pontos, 
apenas Escherichia coli apresentou em uma campanha 
(mar/18 – FEI-33) resultado não condizente com o limite 
estabelecido pela legislação aplicável, no entanto este 
resultado foi considerado uma condição pontual e não 
recorrente. Nenhum outro resultado apresentou valor 
acima do máximo permitido pela legislação.

Os metais pesados alumínio, arsênio, bário, cádmio, 
chumbo, cromo e mercúrio não foram detectados pelo 
método util izado pelo laboratório nas águas 
subterrâneas avaliadas.

Os resultados físico-químicos no ponto FEI-33 foram 
semelhantes nas campanhas pré e pós ruptura da 
Barragem B I. Nenhuma concentração apresentou 
variação importante.

Ambos os pontos se encontram em zona aquífera, 
sendo este um dos sistemas aquíferos mais ricos da 
Área de Estudo.

O Sistema Aquífero Itabirítico não foi afetado pelos 
rejeitos oriundos do rompimento da Barragem B I, no 
entanto, caso seja utilizada a alternativa de disposição 
de rejeitos e resíduos na cava da Mina do Córrego do 
Feijão o mesmo poderá ser contaminado.
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64%

31%

5%

Improvável

Os caminhamentos de prospecção espeleológica já feitos na 
área de estudo no contexto de outros licenciamentos ambientais 
da Vale foram complementados por uma equipe de campo no 
período de 23 a 26 de abril de 2019 e, após sua consolidação, 
obteve-se um total de 110.000 metros de caminhamentos 
efetivos.

Potencial Espeleológico na Área de Estudo.

Fonte: Estudo da Brandt em 2019.

Área de Baixa Ocorrência de Cavidade

Área de Ocorrência Improvável de Cavidade

Fonte: Estudo da Brandt em 2019.

Área de Médio Potencial de Ocorrência de Cavidade

Fonte: Estudo da Brandt em 2019.

Baixo Médio

Fonte: Estudo da Brandt em 2019.

Prospecção Espeleológica na Área de Estudo
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DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO 10

ribeirão Ferro-Carvão está localizado no município de 

OBrumadinho-MG, na porção leste do Quadrilátero 
Ferrífero, que pertence ao complexo montanhoso da 

Cadeia do Espinhaço. Aqui é apresentado um levantamento de 
dados do Meio Biótico, das espécies da flora e da fauna, 
registradas na região próxima ao rompimento da barragem de 
rejeitos BI da Mina Córrego do Feijão. 

INSERIR MAPA CLARO E SIMPLES
PARA RIMA DE LOCALIZAÇÃO

DA ÁREA DA BACIA  

Bacia do Ribeirão Ferro Carvão

Limite Municipal

Hidrografia

Área Atingida

Localidade

Mina
0 3

Km

SIRGAS 2000 UTM Zone 23S

Sistema de Coordenadas: 

Conhecer e analisar as espécies existentes na região 
possibilitará avaliar os impactos que as Obras Emergenciais 
poderão trazer para o meio ambiente.  

As Obras Emergenciais são necessárias para a contenção dos 
rejeitos que vieram do rompimento da barragem pois, se não 
contidos, os impactos ao longo do tempo, poderão ser ainda 
maiores.

Legenda
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Métodos de Levantamento

Levantamento de dados do Meio 
Biótico é uma série de pesquisas 
realizadas numa região para se 
conhecer as espécies da flora e da 
fauna que ali vivem.

Os levantamentos podem ser feitos por meio de pesquisas 
diretas em campo e, por meio de coleta de dados que foram 
levantados anteriormente em outros estudos já realizados.

Este licenciamento, por se tratar de um estudo para obras 
emergenciais e, consequentemente carecer de resultados 
rápidos, trabalhou com os dados de outros estudos realizados na 
região da bacia do Ribeirão Ferro-Carvão e, no município de 
Brumadinho.

Para coletar, transportar ou capturar 
qua lquer  an ima l  s i l ves t re ,  os 
pesquisadores prec isam obter 
licenças para a coleta e captura que 
s ã o  c o n c e d i d a s  p o r  ó r g ã o s 
ambientais. A coleta e captura de 
animais silvestres sem a autorização 
ambiental é crime.

Foram levantados e analisados os dados da flora, dos mamíferos, 
répteis (cobras, lagartos, jacarés e jabutis), anfíbios (sapos, rãs e 
pererecas), aves, insetos e peixes. Também foram levantadas e 
analisadas as Unidades de Conservação e as Áreas de Proteção 
existentes na região. 

DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO10

Foram identificadas nove Unidades de Conservação no 
município de Brumadinho e duas Unidades de Proteção Especial 
sendo uma em Brumadinho e outra em seu entorno.

Unidades de Conservação e Áreas de Proteção Especial são 
áreas protegidas por lei e possuem várias regras para a utilização 
de seu território. Estas unidades são importantes pois têm a 
função de tentar conciliar o desenvolvimento econômico com a 
proteção da natureza. Nessas áreas, muitas vezes é possível 
encontrar uma maior diversidade biológica. 

Resultados

Áreas Protegidas e Unidades de Conservação

Nome da UC Municípios

Parque Estadual da Serra do Rola Moça Belo Horizonte, Brumadinho, Ibirité, Nova Lima

Monumento Natural Mãe D’Água

 

Brumadinho

APA SUL RMBH

 

Belo Horizonte, Brumadinho, Caeté, Ibirité, Itabirito, 

Nova Lima, Raposos, Rio Acima, Santa Barbara.

RPPN Inhotim

 

Brumadinho

RPPN Riacho Fundo I e II

 

Brumadinho

RPPN Sítio Grimpas

 

Brumadinho

RPPN Ville Casa Branca

 

Brumadinho

RPPN Mata do Jequitibá

 

Brumadinho

RPPN Serra da Moeda

 

Brumadinho

APE Rio Manso

 
Bonfim, Brumadinho, Crucilândia, 

APE Catarina
 

Belo Horizonte / Nova Lima

Itatiaiuçu, Rio Manso
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Unidades de Conservação e  Áreas de
Proteção Especial Existentes na região.

Legenda

Área Diretamente Afetada - ADA

Área Atingida

Bacia do Ribeirão Ferro Carvão

Limite Municipal

Unidades de Conservação

Área de Proteção Ambiental - APA

Área de Proteção Especial - APE

Parque Estadual - PAR

Zona de amortecimento do Parque
Estadual Serra do Rola Moça

0 2,5 5
Km

1:125.000

Sistema de Coordenadas: 
SIRGAS 2000 UTM Zone 23S
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Reservas da Biosfera

Entende-se por "Biosfera" os 
r e c u r s o s  n a t u r a i s  q u e 
possibilitam a vida na Terra, 
como o solo, a água e a 
atmosfera. "Reserva" é um 
determinado território onde 
existem recursos naturais 
importantes que devem ser 
conservados. Uma Reserva da 
Biosfera, então, é uma área 
onde pretende-se aliar a 
conservação ambiental e o 
desenvolvimento humano 
sustentável.

O município de Brumadinho está inserido em duas Reservas da 
Biosfera: a Reserva da Biosfera do Espinhaço e a Reserva da 
Biosfera da Mata Atlântica.

Área Diretamente Afetada - ADA

Área Atingida

Bacia do Ribeirão Ferro Carvão

Limite Municipal

Reserva Biosfera da Serra do Espinhaço

Zona Núcleo

Zona de Amortecimento

Zona de Transição

Sistema de Coordenadas: 

0 5 10
Km

1:250.000

SIRGAS 2000 UTM Zone 23S

Legenda
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Áreas Prioritárias para Conservação  

Em 2005, vários pesquisadores através da Fundação 
Biodiversitas fizeram uma série de estudos em Minas Gerais e 
elegeram as principais áreas no Estado que mereciam atenção 
especial para conservação de seus recursos naturais, sua flora e 
a fauna.

A definição de "Áreas Prioritária para 
Conservação" é importante pois ajuda a 
sociedade, as empresas e os governos a 
tomarem decisões sobre o uso do 
território em determinadas regiões.  

O Município de Brumadinho esta inserido em uma área 
selecionada pela Biodiversitas, como  sendo Prioritária para 
Conservação: o “Quadrilátero Ferrífero”. Considerando as 
áreas prioritárias para a conservação da fauna, a Bacia do 
Ribeirão Ferro-Carvão está inserida na área Espinhaço Sul, 
prioritária para a conservação de aves, répteis e anfíbios. 

Para a flora, o município de Brumadinho se localiza em duas 
áreas prioritárias para conservação: o Quadrilátero Ferrífero e 
a Serra da Moeda, sendo a Bacia do Ferro Carvão 
integralmente inserida na área prioritária do Quadrilátero 
Ferrífero.

As "Áreas Prioritárias para Conservação",  
são áreas que possuem grande riqueza 
de espécies e abr igam espécies 
ameaçadas de extinção.

Síntese Avifauna

Herpetofauna Mastofauna

Invertebrados Flora

Bacia do Ribeirão Ferro Carvão

Limite Municipal

Áreas Prioritárias  para Conservação

Alta

Especial

Extrema

Muito Alta

Potencial

Legenda



62

DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO10

Uso do Solo

Legenda

Vegetal e Uso do Solo

em Estágio Inicial

 da Mineração

Localidade

Mina

Hidrografia

Área Diretamente Afetada - ADA

Área Atingida

Área de Estudo

Limite Municipal

Tipologias da Cobertura 

Meio Antrópico

Cultivo

Solo Exposto

Estrada/Acesso

Ferrovia

Area Edificada

Área Urbana

Campo/Pastagem

Sistema de Barragem

Mineração

Meio Natural

Floresta Estacional em 

Floresta Estacional 

Cerrado Strictu Sensu

Campo Rupestre

Corpo d'água

Área Afetada Pela Corrida

de Rejeitos e Detritos

Estágio Médio Avançado

SIRGAS 2000 UTM Zone 23S

Sistema de Coordenadas: 

0 1 2
Km

1:50.000
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Vegetação

Na região de estudo existem diversos tipos de vegetação como 
florestas, cerrados, áreas de pastagens, etc.

Na região da Bacia do Ribeirão Ferro-Carvão, foram registradas 
780 espécies de plantas. Destas 6 são ameaçadas de extinção e 
estão na área do projeto, 132 espécies são endêmicas do bioma 
Mata Atlântica, 20 são endêmicas para o estado de Minas Gerais 
e nenhuma apresenta endemismo local, ou seja, apenas na 
região de Brumadinho. 

Espécies endêmicas da flora são aquelas 
que são encontradas em apenas um 
bioma ou em apenas uma região.

Estudos da Flora

Campos de pastagens

Áreas florestadas

Nos estudos consultados os pesquisadores encontraram 51 
espécies de répteis e 50 espécies de anfíbios no município de 
Brumadinho. Destas, 22 espécies de répteis e 25 espécies de 
anfíbios já foram registradas pelo menos uma vez dentro dos 
limites da bacia do ribeirão Ferro-Carvão. 

Das espécies de répteis e anfíbios registradas em Brumadinho, 
uma serpente (falsa coral) é considerada ameaçada de extinção 
mundialmente e é de potencial ocorrência na área. 

Anfíbios 

Sapo e perereca

Cobra Lagarto

É importante atenção especial, também, com a conservação de 
algumas espécies de répteis e anfíbios encontradas na área do 
estudo por serem espécies raras ou endêmicas. 

Sapo e perereca

Espécies endêmicas da fauna são 
aquelas que vivem em apenas uma 
região ou em um único tipo de vegetação.

Anfíbios (Rãs, Sapos, Pererecas) e Repteis
(cobras, Lagartos, Jabutis e Jacarés)
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Foram encontradas, ainda, cinco espécies de cobras venenosas: 
duas espécies de jararacas, a cobra coral verdadeira, a cascavel 
e uma espécie de cobra cipó que, embora peçonhenta, acidentes 
com as mesmas são raríssimos. 

Os animais venenosos representam um 
risco pois podem causar acidentes 
graves caso ataquem seres humanos ou 
animais domésticos. No entanto, do 
veneno de muitos animais, como das 
cobras por exemplo, são produzidos 
diversos medicamentos e a cura para 
muitas doenças.

Mamíferos

Os pesquisadores descobriram a existência de 53 espécies de 
mamíferos de pequeno, médio e grande porte e, de morcegos, 
nos estudos consultados. Destas, nove espécies encontram-se 
ameaçadas de extinção, sendo todas espécies de mamíferos de 
médio e grande porte. Não foram levantadas espécies de 
mamíferos de pequeno porte ou de morcegos ameaçadas de 
extinção nos estudos consultados.

Das nove espécies ameaçadas, oito foram registradas dentro dos 
limites da bacia do ribeirão Ferro-Carvão (jaguarundi, bugio, lobo-
guará, gato-do-mato-pequeno, jaguatirica, lontra, catitu, onça 
parda). Uma espécie, a raposa-do-campo, foi registrada em 
Brumadinho, mas não dentro dos limites da bacia. Um dos 
principais motivos de ameaça aos mamíferos é a redução ou 
perda de seus habitats. 

Habitat é o ambiente natural em que vive 
um organismo que pode ser uma espécie 
de animal, planta ou outro organismo. É 
onde estes seres vivos podem encontrar 
a l i m e n t o ,  a b r i g o ,  p r o t e ç ã o  e 
companheiros para reprodução. 

Os habitats naturais de muitas espécies de animais vêm sendo 
reduzidos drasticamente ao longo do tempo por causa do 
desmatamento, do fogo da degradação ambiental, dentre outros 
motivos. O macaco guariba ou bugio, o guigó ou sauá e o gambá 
de orelha preta são espécies endêmicas da mata atlântica. 

Os gambás possuem uma extrema 
importância para a natureza pois atuam 
como excelentes dispersores de 
sementes. 

Os estudos consultados apresentaram a existência de uma 
espécie de morcego que se alimenta de sangue, o morcego 
vampiro.

Estes morcegos podem transmitir doenças para os seres 
humanos e para a criação. Contudo, casos de ataques de 
morcegos vampiros (mordidas) em humanos do Sudeste são 
raros.

A maior parte dos morcegos existentes 
não se alimenta de sangue. A maioria se 
alimenta de frutos e insetos, sendo que 
alguns também se alimentam do néctar 
das flores (morcegos-beija-flor). 

Mico estrela Esquilo

Pegada de mão pelada Morcego vampiro
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Aves

Os estudos consultados apresentaram, no total, 325 espécies de 
aves na região. Destas, oito encontram-se ameaçadas de 
extinção. Assim como ocorre com os mamíferos, um dos 
principais motivos da ameaça às aves é a redução de seus 
habitats. Além da perda de seus habitas, uma grande ameaça às 
aves é a caça, principalmente, para criação em gaiolas ou em 
cativeiros ou para servirem de alimento. 

Cinco das oito espécies levantadas nos estudos consultados 
foram registradas no município de Brumadinho, mas não dentro 
dos limites da bacia do Ribeirão Ferro-Carvão (cabeça-seca; 
águia-cinzenta; tesourinha da mata; pixoxó e; o curió). As outras 
três foram registradas nesta bacia (gavião-pega-macaco; gavião-
de-penacho e; o cuitelão).

Também foram encontradas 51 espécies endêmicas sendo, 46 
da Mata Atlântica e cinco do Cerrado.

Muitas aves e muitos mamíferos têm 
como principal causa de suas extinções, 
a caça e a captura para serem criados em 
gaiolas ou em cativeiros ou servirem 
como alimentos. A caça e a captura de 
animais silvestres (animais que vivem na 
natureza) é crime. 

Invertebrados

Os invertebrados, sobretudo os insetos, são importantes 
representantes de espécies nas comunidades das florestas 
tropicais. 

Dentre todos os grupos de animais, o dos 
insetos é o que contém a maior variedade 
de espécies. Os insetos possuem um 
papel fundamental para a natureza. Os 
insetos são os principais alimentos de 
várias aves, anfíbios e de outros animais 
e possuem outras importantes funções, 
como a polinização das flores. 

Nos estudos consultados foram levantadas 196 espécies de 
invertebrados. A maior parte das espécies registradas nestes 
estudos pertence à família das abelhas. As abelhas possuem 
uma importância fundamental na conservação do meio ambiente 
pois são excelentes polinizadores. 

Apesar da grande variedade de insetos, 
poucos estudos existem sobre os 
mesmos.  Ass im,  mu i tos  inse tos 
desaparecem (são extintos) antes 
mesmo de serem conhecidos pelo 
homem. 

Não foram encontrados registros de espécies de invertebrados 
ameaçadas de extinção na bacia do ribeirão Ferro-Carvão. Mas 
no município de Brumadinho foram registradas quatro espécies 
com grau de ameaça, sendo duas espécies de borboletas, uma 
abelha e uma libélula. 

Ariramba Cuitelão

Gavião-carijó Viuvinha
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Borboleta rabo-de-andorinha. 
Foto retirada do artigo Beirão et al. 2012

Libélula. Foto retirada do artigo
Machado 1985

Peixes

Nos estudos consultados, os pesquisadores relataram ter 
encontrado 46 espécies de peixes nos rios e córregos na região. 
Destas 46 espécies, quatro encontram-se ameaçadas de 
extinção sendo que três delas foram registradas na Bacia do 
Ribeirão Ferro-Carvão (duas espécies de cascudinho e um 
bagrinho) e, uma registrada no entorno da bacia (uma espécie de 
bagre).

Nos estudos consultados foram registradas, também, nove 
espécies endêmicas da Bacia do Rio São Francisco. 

Trairão
Gabriel Alkimin Pereira (2017)
Fonte:  Nicho, 2017

Bagre
 Gabriel Alkimin Pereira (2017)
Fonte:  Nicho, 2017

Bagrinho
Gabriel Alkimin Pereira (2017)
Fonte:  Nicho, 2017

Cascudinho
Gabriel Alkimin Pereira (2017)
Fonte:  Nicho, 2017

Espécies endêmicas da biota aquática 
são aquelas que vivem em apenas uma 
bacia hidrográfica ou especificamente 
em determinados corpos de água.
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A
s obras emergenciais estão ocorrendo no município de 
Brumadinho, município da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte (RMBH) que é uma região dotada de mão de 

obra, bens e serviços produtivos variados e infraestrutura social 
capaz de atender aos municípios.

Brumadinho caracteriza-se como um município cuja principal 
atividade produtiva é a mineração. Além disto, possui várias 
áreas de extração de areia que se localizam principalmente ao 
longo do rio Paraopeba e que atende ao mercado metropolitano. 
A sua proximidade com a metrópole faz com que seja importante 
produtor e fornecedor de produtos hortifrutigranjeiros para 
atender ao mercado da RMBH.
  
A proximidade de Brumadinho à capital associada à presença de 
belezas naturais, como as cachoeiras, matas e regiões históricas 
do município, também fazem com que ainda seja alternativa de 
moradia para população que está procurando novas soluções de 
alternativas aos problemas urbanos da metrópole (segurança, 
congestionamentos e poluição), que passam a residir em vários 
condomínios residenciais. 

O principal acesso viário da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte para a sede do município se dá pela rodovia federal 
BR-381 que liga Belo Horizonte a São Paulo, através do 
município de Mário Campos e acessando a MG-040 até 
Brumadinho, este acesso é asfaltado.
 
Outro acesso de Brumadinho para Belo Horizonte é a BR-040, 
rodovia que conecta a capital mineira com o estado do Rio de 
Janeiro. A distância entre Brumadinho e Belo Horizonte 
contabiliza cerca de 70 km. 

A estrada para Alberto Flores (LMG-813) é a principal via para as 
obras emergenciais e, por sua vez, para as localidades e as 
propriedades rurais do seu entorno. 

O Município de Brumadinho

11

Brumadinho

Baldim

Belo
Horizonte

Betim

Brumadinho

Caeté

Esmeraldas

Florestal

Itaguara

Itatiaiuçu

Jaboticatubas

Lagoa
Santa

Mateus
Leme Nova

Lima Rio
Acima

Rio
Manso

Sabará

Santa
Luzia

Este estudo irá apresentar as principais características 
socioeconômicas do município de Brumadinho, entre as quais 
informações sobre a população, a economia, a infraestrutura 
social e seus atrativos turísticos.

Não foram identificadas comunidades remanescentes de 
quilombos, tradicionais ou terras indígenas certificadas, e, 
tampouco, tituladas em um raio de 8 km das obras, conforme 
estabelece a legislação relacionada.

Também é ob je to  do d iagnóst ico a  caracter ização 
socioeconômica das localidades próximas aos locais das obras. 
Estas localidades são: Córrego do Feijão, Parque da Cachoeira, 
Alberto Flores, Pires, Tejuco, Casa Branca, Monte Cristo e Canta-
Galo.

Município de Brumadinho
na RMBH
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Sede Municipal

Localidade

Ferrovia

Rodovia

Acesso

Limite municipal de Brumadinho

Limite Municipal

Acessos a Área de Estudo

Legenda
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A população total de Brumadinho foi prevista em 39.520 pessoas 
para 2018, sendo predominantemente urbana. Destaca-se ainda 
que a esperança de vida ao nascer em Brumadinho é maior que 
em Minas Gerais e Brasil.

Fontes: IBGE, Censos Demográficos de 2010 e PNUD;
Atlas do Desenvolvimento Humano. 2013

Dados Populacionais Pirâmide Etária de Brumadinho – 1970

Pirâmide Etária de Brumadinho – 2010

A composição da população por faixa etária aponta 
que Brumadinho passou por um crescimento 
populacional e por uma alteração na composição 
etária de suas populações residentes, tendo em vista 
que o grupo etário referente à população adulta e 
produtiva, ganha representatividade. 

De modo geral, é notável o estreitamento da base da 
pirâmide etária, indicado redução da taxa de 
natalidade, e alargamento progressivo do topo da 
pirâmide, representativo da redução das taxas de 
mortalidade, aumento da expectativa de vida e 
envelhecimento da população.

Dinâmica Populacional Brumadinho, MG e Brasil

Dados Demográficos Brumadinho Minas Gerais Brasil

População Total 2010 33.973 19.597.330 190.755.799

Estimativa da população 2018 39.520 21.040.662 208.494.900

Participação da população 
urbana na população total 2010

84,3% 85,3% 84,4%

Esperança de Vida ao Nascer
2010

76,4 75,3 73,9
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Dados Econômicos

O comportamento do PIB de Brumadinho, o período entre 2010 e 
2016 foi marcado por períodos de forte aceleração da economia, 
seguido de redução de crescimento, principalmente após 2013. 

Fonte: IBGE. PIB Municipal Anual. 2016.

O gráfico  apresenta a participação percentual dos valores 
adicionados do PIB entre os anos de 2010 e 2016. Percebe-se ao 
longo dos anos o peso do setor industrial na economia de 
Brumadinho, principalmente ligado a indústria extrativa de 
minerais, na medida em que entre 2010 e 2014 o setor 
representou mais de 60% do PIB do município. Em 2015 e 2016, 
houve recuo da participação do setor para ordem dos 45% do PIB 
total. No mesmo período registrou-se a expansão da participação 
do setor de Comércio e de Serviços. 

Fonte: IBGE. PIB Municipal Anual. 2016.

Brumadinho, por conta da presença da indústria extrativa mineral 
apresentou valores do PIB por habitante muito acima das médias 
registradas por Minas Gerais e Brasil.

PIB per capita – 2010 a 2016

Fonte: IBGE. PIB Municipal Anual. 2016

As principais áreas de extração de minerais do município são a 
Mina do Tejuco (mineração Tejucana), a Mina Bocaina, (empresa 
Mineral do Brasil), a mina da MIB (Mineração Ibirité), a Mina Serra 
Azul (Mineração Ipê), a mina da Ferrous e as minas da Vale, Mina 
de Jangada e Mina Córrego do Feijão; estas últimas . Estas 
últimas paralisadas desde o evento de ruptura barragem da Mina 
de Córrego do Feijão.

Já o setor de comércio e serviços é predominantemente varejista, 
composto por empresas de pequeno porte e com baixo potencial 
de competição em relação aos outros municípios da RMBH, 
voltada para o atendimento da população local, bem como a 
implantação de condomínios residenciais e a atividade turística. 
Existem ainda no município quatro agências bancárias (bancos: 
Bradesco, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil), 
localizadas no distrito sede. 

Na área rural de Brumadinho destacam-se as lavouras de cana-
de-açúcar, tomate, mandioca e milho, tangerina, laranja, limão e 
banana. Os principais rebanhos são as criações de bovinos e 
galináceos.Em termos quantitativos houve uma diminuição dos 
estabelecimentos agropecuários em Brumadinho, na medida em 
que em 2006 havia 2.154, reduzindo para 1.663 em 2017, 
predominando as propriedades de até 50 ha.

Fonte: Censo Agropecuário de 2006 e 2017

Área de estudo Brumadinho Minas Gerais Brasil

2010
 

1.335.180
 

351.123.418 3.885.847.000

2011
 

2.026.290
 

369.459.545 4.040.980.609

2012
 

2.055.516
 

378.486.313 4.120.261.143

2013  2.361.603  388.477.455 4.244.247.856

2014  2.184.084  381.509.928 4.267.485.159

2015  1.098.992  356.414.224 4.114.876.435

2016  976.905  345.771.849 3.978.861.380

Área de estudo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Brumadinho
 

39.301
 

58.668
 

58.587
 

64.265
 

58.533
 

29.030 25.458

Minas Gerais
 

17.917
 

18.727
 

19.062
 

18.864
 

18.400
 

17.079 16.467

Brasil  20.371  21.005  21.249  21.112  21.046  20.127 19.307

Grupos de área total

 
Brumadinho

 

2006

 

2017

Total

 

%

 

Total

 

%

Até 50 ha

 

1.622

 

75,3%

 

1.206

 

72,5%

De 50 a menos de 100 ha

 
267

 

12,4%

 

211

 

12,7%

De 100 a 500 ha
 

248
 

11,5%
 

240
 

14,4%

Mais de 500 ha
 

17
 

0,8%
 
6

 
0,4%

Total Geral  2.154  100,0%  1.663  100,0%

!.
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Produto Interno Bruto de Brumadinho – 2010 a 2016

Estabelecimentos Agropecuários segundo
Extrato de Área – 2006 e 2017

Participação Percentual dos Valores
Adicionados do PIB – 2010 a 2016
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Em relação à utilização das terras, entre 2006 e 2017, 
Brumadinho registrou expansão das áreas ocupadas pelos 
estabelecimentos agropecuários. A respeito do uso do solo houve 
grande participação do uso para pastagens.

Fonte: Censo Agropecuário de 2006 e 2017

*A categoria outros abarca Lâmina d'água, tanques, lagos, açudes, área de águas públicas 
para aquicultura, de construções, benfeitorias ou caminhos, de terras degradadas e de 
terras inaproveitáveis

Os empregos formais cresceram até 2014 e a partir deste ano 
apresentou uma redução no seu quantitativo. O município 
contava com 9.252 empregos formais em 2014 e no final dede 
2018 passou a ter 7.531 empregos formais.

Fonte: Ministério do Trabalho -  2017 

Com relação as Finanças, foi analisado o período entre 2013 e 
2018 e Brumadinho apresentou em saldo contábil positivo em 4 
dos 6 anos (apenas 2015 e 2018 apresentaram saldo contábil 
negativo), com uma tendência de queda na receita neste período.

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional; Prefeitura de Brumadinho
(Portal da Transparência) - 2019

Em Brumadinho, entre 2013 e 2018, a cota parte do ICMS foi a 
principal fonte de receitas do município. A CFEM foi a segunda 
principal fonte de arrecadação mais representativa do município, 
mas reduziu significativamente nos anos de 2014 e 2015 e se 
manteve estável após este período até o ano de 2018. A 
importância da CEFEM na arrecadação sinaliza a dependência 
financeira dos cofres públicos do município para com o setor 
minerário. A terceira e a quarta fontes de renda mais relevantes 
são o FPM e o ISSQN. 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional; Prefeitura de Brumadinho
(Portal da Transparência) - 2019

Utilização das terras  
2006  2017

Total
 

%
 

Total %

Lavouras
 

3.164
 

17,0%
 

2.470 12,1%

Matas e/ ou Florestas

 

3.943

 

21,2%

 

5.102 24,9%

Pastagens

 

10.131

 

54,5%

 

11.500 56,2%

Sistemas agroflorestais -

 

área 
cultivada com espécies florestais 
também utilizada

 

para lavouras e 
pastoreio por animais

 

360

 

1,9%

 

315 1,5%

Outros* 982 5,3% 1.078 5,3%

Total Geral 18.580 100,0% 20.465 100,0%

Setor de 
Atividade 

Econômica

 

2010  2011  2012  2013  2014  2015 2016 2017

Administração 
Pública

 

0

 

1

 

0

 

1

 

0

 

0 0 0

Agropecuária, 
Extração 

Vegetal, Caça 
e Pesca

 

233

 
213

 
342

 
244

 
208

 
224 222 214

Comércio

 

1.054

 

1.308

 

1.135

 

1.070

 

1.132

 

1.151 1.129 1.161

Construção 
Civil

 

498

 

620

 

527

 

606

 

1.375

 

720 590 569

Extrativa 
Mineral

 

553

 

816

 

1.945

 

2.086

 

2.107

 

1.378 1.325 1.821

Indústria de 
Transformação

 

321

 

479

 

437

 

449

 

453

 

603 544 578

Serviços

 

2.362

 

2.779

 

2.720

 

2.887

 

2.669

 

2.508 2.461 2.414

Serviços 
Industriais de 

Utilidade 
Pública

0 6 5 5 4 5 6 5

Total Geral 5.021 6.222 7.111 7.348 7.948 6.589 6.277 6.762

11

Receitas e Despesas em Brumadinho -2013 a 2018
(valores ajustados para o real 2010- R$ 1000)

Evolução das Principais Receitas Orçamentárias
em Brumadinho – 2013 até 2018

Empregos Formais - 2010 à 2017

Utilização das Terras – 2006 e 2017
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A t u a l m e n t e ,  a  s e d e  d o  m u n i c í p i o ,  b e m  c o m o  a s 
comunidades/distritos de Aranha, Melo Franco, Conceição de 
Itaguá, Palhano, Piedade do Paraopeba, Coronel Eurico, São 
José do Paraopeba, Marinhos, Parque da Cachoeira são 
atendidas pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais 
(COPASA). 

O Sistema Rio Manso, localizado nos municípios de Brumadinho, 
Rio Manso, Itatiaiuçu, Bonfim e Crucilândia, foi inaugurado em 
1991 e hoje é o maior da COPASA, sendo responsável por 28,3% 
do abastecimento de água da RMBH. O abastecimento de água 
do município provem do Sistema Catarina (13%) e do sistema de 
captação superficial feita no Ribeirão de Águas Claras (87%). 
Nos condomínios instalados no município, é comum a existência 
de sistemas de abastecimento de água próprios, sendo a 
captação realizada através de poços e nascentes.

Infraestrutura Social

Saneamento básico

Aterro Sanitário de Brumadinho.
Fonte: Total Meio Ambiente. 2012 

Aterro Sanitário de Brumadinho.
Fonte: Total Meio Ambiente. 2012 

Educação

As informações do Censo Escolar de 2018 apontam que 
Brumadinho contava com 28 escolas em seu território: 12 na área 
rural (1 estadual, 11 municipais) e 18 na área urbana (3 estaduais, 
21 municipais e 4 privadas).

O município conta também com um instituto de Educação 
Especial (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – 
APAE) na zona urbana e um Centro Educacional Cecília Meirelles 
Maria de Melo Barcelos que oferece Educação Profissional na 
zona rural.

Na distribuição destas unidades de ensino pelo território de 
Brumadinho, Casa Branca, Córrego do Feijão e Tejuco contam 
cada qual, com uma unidade de ensino Municipal que oferta o 
ensino infantil e/ou o ensino de pré-escola e o ensino 
fundamental.

Em relação ao ensino superior, a Faculdade ASA de Brumadinho 
oferece cursos técnicos (enfermagem, hospedagem, informática, 
mecânica, meio ambiente, mineração, segurança do trabalho), 
graduação (administração, ciências contáveis e direito) e pós-
graduação “latu-sensu” (educação infantil e alfabetização, direito 
processual civil aplicado, gestão estratégica de negócios, 
supervisão / coordenação escolar).Em relação à destinação do esgoto é lançado nos 

cursos d'água sem tratamento. No que se refere 
aos resíduos sólidos, houve notória expansão do 
serviço de coleta via serviço municipal, que 
instalou um aterro sanitário no município em 2011. 
Atua no município a Associação de Catadores do 
Vale do Paraopeba (ASCAVAP) responsável por 
coletar o material reciclável.

Fonte: INEP. Censo Escolar. 2018

Em 2018, Brumadinho teve 7.189 alunos 
matriculados, menor valor desde 2010. 
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Número de Matriculas Escolares
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Saúde

Os estabelecimentos públicos de saúde em Brumadinho 
correspondem a 14 Unidades Básicas de Saúde (UBS), a uma 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Valdemar de Assis, uma 
policlínica e o Hospital Municipal João Fernandes do Carmo, que 
oferece atendimento ambulatorial de atenção básica e média 
complexidade e atendimento hospitalar de média complexidade 
por meio do SUS, onde é possível realizar exames hormonais, 
sorológicos, imunológicos e Raio X, além de exames laboratoriais 
básicos. A Tabela abaixo apresenta o quantitativo de 
estabelecimentos de saúde em Brumadinho no mês de fevereiro 
de 2019.

Fonte: Ministério da Saúde.
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. 2019

Foto: UPA de Brumadinho
Fonte: Acervo Amplo

Foto: Unidade de Atendimento Integrado
Distrito de Piedade do Paraopeba,
Brumadinho.
Fonte: Acervo Amplo

Foto: Policlínica Antônio Fernandes
da Silva, Brumadinho.
Fonte: Acervo Amplo

Foto: Hospital de Brumadinho.
Fonte: Acervo Amplo

Cumpre ressaltar que os casos mais complexos, bem 
como outros tipos de exames, são realizados fora do 
município e, para isso, são estabelecidos convênios. 
Desse modo, os exames que necessitam de 
instrumentos mais sofisticados, como Ressonância e 
Tomografia, são realizados em Betim e Belo 
Horizonte.

Fonte: IEF; IEPHA; Inhotim (2019)

Atrativos turísticos

Os principais atrativos turísticos na região dizem 
respeito ao turismo ecológico e de aventura, rural, 
histórico e cultural, contando com circuitos de 
serras, parques, cachoeiras, museus e festividades 
que valorizam a tradição histórica e cultural. Grande 
parte desses atrativos turísticos é também 
reconhecida enquanto patrimônio natural. 

Tipo de Estabelecimento Quantidade

Consultório 49

Centro de saúde/unidade básica de saúde  14

Clínica especializada/ambulatório especializado 9

Unidade de serviço de apoio de diagnose e terapia 8

Farmácia
 

4

Centro de atenção psicossocial - CAPS
 

2

Secretaria de saúde
 

1

Tele saúde
 

1

Central de regulação
 

1

Unidade de vigilância em saúde
 

1

Policlínica

 

1

Hospital geral 1

Pronto atendimento 1

Total Geral 93

Descrição Situação/Proteção

 Parque Estadual da Serra do 

Rola -Moça

 

Unidade de Conservação de 

Proteção Integral (IEF)

 
Serra da Calçada

 

Conjunto Histórico e Paisagístico 

(IEPHA)

 Serra da Moeda
 

Monumento Natural
 

Serra dos Três Irmãos
 

APA Sul RMBH
 

Instituto de Arte 

Contemporânea e Jardim 

Botânico Inhotim

Propriedade Privada 

11

Estabelecimentos de Saúde – 2019 (Fevereiro)

Principais Atrativos Turísticos
Identificados em Brumadinho
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As principais festividades e eventos de ordem cultural, religiosa ou gastronômica que fortalecem o 
turismo regional, bem como a economia de Brumadinho, estão apresentados na tabela abaixo.

Fonte: Brumadinho, (2019)

Além do município de Brumadinho como 
um todo, foram estudadas as seguintes 
localidades que estão próximas às obras 
emergenciais: Córrego do Feijão, Parque 
da Cachoeira, Pires, Alberto Flores, 
Monte Cristo, Casa Branca, Tejuco e 
Canta-Galo. 

De forma geral, as localidades não 
apresentam rede de esgoto e as 
residências lançam seus efluentes 
s a n i t á r i o s  e m  f o s s a s  s é p t i c a s , 
rudimentares ou diretamente em corpos 
hídricos, têm seus resíduos sólidos 
coletados pela prefeitura e encaminhados 
para o Aterro Sanitário municipal e são 
atendidos pela CEMIG, que disponibiliza 
energia elétrica de forma universal na 
região. 

Item Descrição Localização

1 Carnaval

 

2

 

Encontro de Folia de Reis

 

3

 

Festival de Quadrilha Arraial do -
Busca pé

 

4

 

Festividades do Congado e 
Moçambique (Reinado)

 

5

 

Encontro de Motociclistas

6

 

Festa de São Sebastião

 

7

 

Festa de São José

 

Avenida Vigilato Braga, Centro Ponto de 
referência: Avenida Bananal

Rua Itaguá, 1000, Progresso Ponto de 
referência:

 

Quadra Municipal de Esportes

Avenida Inhotim, s/n  Ponto de referência: Praça 
de Eventos Antônio do Carmo Neto

Comunidades Quilombolas de Sapé, Rodrigues, 
Marinhos e Ribeirão Ponto de referência: Distrito 
de São José do Paraopeba

 

Avenida Inhotim, s/n Ponto de referência: Praça 
de Eventos Antônio do Carmo Neto

Av. Barão do Rio Branco, 165, Centro Ponto de 
referência:

 

Rodoviária de Brumadinho

Rua Joaquim Augusto Rodrigues, s/n, São José do 
Paraopeba Ponto de referência: Cemitério de São 
José do Paraopeba

8

 

Jubileu de Nossa Senhora das Mercês

 

Povoado do Tejuco Ponto de referência: Praça da 
Matriz

 

9

 

Jubileu de Nossa Senhora da Piedade

 

Rua dos Passos, s/n, Piedade do Paraopeba Ponto 
de referência:

 

Centro Histórico de Piedade do 
Paraopeba

10

 

Festa de Nossa Senhora da Imaculada 
Conceição

 

Praça Maria Júlia de Sales, s/n - Conceição de 
Itaguá –

 

Ponto de referência: Praça do Brumado

11

 

Festa da Cachaça

 

Povoado de Córrego de Almas Ponto de 
referência:

 

Campo de Futebol

12

 

Brutiquim 

 

- Município de Brumadinho

 

(O evento acontece de forma itinerante por todo o 
município de acordo com os bares e restaurantes 
participantes.)

13

 

Brumadinho Gourmet
Centro de Casa Branca Ponto de 
referência:

 

Praça São Sebastião

14

 

Festa do Feijão

 

Povoado de Córrego do Feijão

15 Festival da Mexerica
Povoado de Melo Franco, s/n, Distrito de Aranha 
Ponto de referência: Igreja de Santa Tereza

16 Festival da Jabuticaba
Praça Padre Agostinho, s/n, Aranha  Ponto de 
referência: Praça do Aranha

 

DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO11

Festividades e Eventos Identificados
na Área de Influência

Caracterização das Localidades
próximas as Obras Emergenciais
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Localidades próximas as Obras Emergenciais

Sede Municipal

Localidade

Rodovia

Acessos

Área de Influência Indireta 

Área de Influência Direta  

Limite Municipal

do Meio Socioeconômico

do Meio Socioeconômico

SIRGAS 2000 UTM Zone 23S
Sistema de Coordenadas: 

0 3 6
Km

1:220.000

11

Legenda
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Córrego do Feijão 

O Córrego do Feijão, em 2018, contava com uma população 
estimada de 483 pessoas na sede e 183 pessoas na área rural. O 
abastecimento de água era realizado através de captação na 
área da Mina Córrego do Feijão da Vale. Esta forma de 
abastecimento foi interrompida pelo rompimento da Barragem I 
da Mina de Córrego do Feijão e atualmente é realizado por 
caminhões pipa disponibilizado pela Vale, tendo em vista que o 
manancial foi afetado pela ruptura da Barragem I da Mina 
Córrego do Feijão. Toda a população está recebendo água 
mineral para cozinhar e beber, também disponibilizada pela Vale.
O comércio é restrito, praticamente, a uma mercearia (Mercearia 
Tote) e alguns restaurantes e bares. Possui escola da Escola 
Municipal Nossa Senhora das Dores e um posto médico. Cabe 
destacar que próximo a este povoado existe um muro de pedra, 
patrimônio arqueológico com registro no IPHAN.

Igreja Nossa Senhora das Dores
Córrego do Feijão - Fonte: Amplo. 2019

Igreja Evangélica
Córrego do Feijão - Fonte: Amplo. 2019

Vista da Unidade Básica de Saúde
do povoado do Córrego do Feijão.
Fonte: Amplo. 2019

Escola Municipal Nossa Senhora
das Dores - Córrego do Feijão.
Fonte: Amplo. 2019

É a comunidade mais próxima à estrutura que se rompeu e 
residências desta localidade foram atingidas pelo rejeito. 
Destacando-se, no âmbito das ações emergenciais 
desenvolvidas para atendimento à comunidade do Córrego do 
Feijão, o Hospital Veterinário, Centro de Triagem e Acolhimento 
(CTA) para os animais impactados e o centro de comando das

Posto de Atendimento Vale Restaurante
Casa Velha no povoado
de Córrego do Feijão
Fonte: Amplo. 2019

Mercearia Tote
Fonte: Amplo. 2019

O bairro Parque da Cachoeira situa-se a aproximadamente quatro 
quilômetros da sede municipal de Brumadinho, sendo planejado e 
inicialmente equipado para ser um condomínio horizontal fechado, 
fica na margem direita do ribeirão Ferro-Carvão e teve parte de sua 
área afetada pelo evento de ruptura da Barragem I da Mina Córrego 
do Feijão. 

O Parque da Cachoeira contava com 762 residentes em 2010 e a 
estimativa de população em 2018 foi de 887 pessoas. Atualmente, o 
Parque da Cachoeira é abastecido pela Companhia de Saneamento 
de Minas Gerais (Copasa), atendido por três poços tubulares 
profundos, incluindo ainda um poço, cuja água não é tratada. Os 
rejeitos da barragem soterraram e destruíram dois poços situados 
na rua Augusto Diniz Murta, inclusive o não equipado, 
remanescendo dois poços em operação, que, de acordo com a 
Copasa, estão atendendo a demanda da localidade. 

Os acessos ao Parque da Cachoeira são realizados pela estrada 
que liga Alberto Flores a Tejuco. Um acesso foi interrompido pelo 
rejeito da Barragem I da Mina de Córrego do Feijão.
Os equipamentos públicos presentes no Parque da Cachoeira se 
resumem a uma Unidade Básica de Saúde, uma praça com campo 
de futebol, pista para caminhada e um pequeno lago central, para 
onde drenam as águas pluviais circundantes. Nesta praça existe 
também um Centro Comunitário, que recebe a associação de 
moradores local. Serviços de educação são atendidos pela escola 
no povoado de Tejuco.

Na localidade está instalado um Posto de Atendimento responsável 
por cadastrar e atender demandas da comunidade, prestar todo 
atendimento necessário após ruptura da barragem. 

operações que abrigou todas as instituições que atuaram e atuam 
no resgate e socorro aos atingidos. Nesta localidade está 
instalado um Posto de Atendimento da Vale.

Parque da Cachoeira
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Centro Comunitário Parque da Cachoeira
Fonte: Amplo, 2019

Lago do Parque da Cachoeira
Fonte: Amplo, 2019

O bairro de Pires pertence à sede municipal de Brumadinho e 
localiza-se na margem esquerda do rio Paraopeba, logo após a 
confluência com o ribeirão Ferro-Carvão.

Foi incluído no estudo porque nas suas proximidades serão 
instaladas estruturas para captação e tratamento de água fluvial 
(ETAF), alocação do depósito temporário de galhadas e de uma 
grande área de disposição de bags de rejeito (geobags).

A estimativa da população para 2018 é de 180 pessoas e não há 
registro de estabelecimento de saúde, tão pouco de educação até 
a data deste estudo. O serviço de abastecimento de água é o 
mesmo da sede municipal e o nível de cobertura é maior do que 
80%.

Rua Yayá Sampaio, desde a sede,
asfaltada e localizada entre o rio
Paraopeba e a linha férrea
Fonte: Amplo, 2019

Vista para o aglomerado urbano de Pires
Fonte: Amplo, 2019

A estimativa da população para o distrito do Tejuco em 2018 é de 
1019 pessoas. Existem acessos desde a sede municipal, Parque 
da Cachoeira, Mário Campos e Casa Branca, sendo que parte 
deste mesmo acesso, passando por dentro da Mina Córrego 
Feijão, está sendo utilizado de forma emergencial ligando Casa 
Branca e Córrego Feijão à sede de Brumadinho. 

A população conta com uma praça, uma igreja católica e três 
igrejas evangélicas, uma academia popular e dois espaços de 
lazer: o campo de Futebol do Juventus Esporte Clube e a quadra 
da escola municipal que é aberta à comunidade de segunda a 
sexta-feira, após às 17 horas, e durante todo o final de semana.

Existe ainda um posto de saúde que oferece serviços do 
Programa de Saúde da Família (PSF) e atendimento em 
especialidades médicas de média complexidade, atendendo 
pessoas das outras localidades próximas, como o Parque da 
Cachoeira, Alberto Flores e Assentamento Pastorinhas e com a 
Escola Municipal Maria Solano Menezes Diniz, que atualmente 
oferece educação para os anos finais e iniciais. Segundo os 
dados do Censo Escolar de 2018, o estabelecimento de ensino 
conta com 98 alunos de educação infantil, 207 aos anos iniciais 
do ensino fundamental e 108 alunos vinculados aos anos finais.
O sistema de abastecimento de água é operado pela Prefeitura 
com captação superficial, localizada abaixo do Pico Três Irmãos 
(Captação Serrote) e Ribeirão Serrinha, sendo aduzida a um 
reservatório com capacidade total de 120m³. 

Registra-se também as comunidades do Assentamento 
Pastorinhas e do Córrego Fundo, localizadas no entorno do 
Tejuco e cuja população sofrerá interferência das obras 
emergenciais, principalmente por utilizarem as mesmas vias de 
acesso e os equipamentos públicos localizados no Tejuco. 

Escola Municipal Maria Solano Menezes
Diniz. Em Tejuco - Fonte: Amplo, 2019

Vista do posto de saúde integrado com
o centro comunitário e Correios
de tejuco - Fonte: Amplo, 2019

Alberto Flores é uma região a menos de cinco quilômetros do 
centro da sede municipal, estando distribuída principalmente ao 
longo da rodovia que leva seu nome (Estrada para Alberto Flores- 
LMG-813), sem apresentar uma centralidade, uma praça ou 
qualquer equipamento urbano. 

11
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Na região de Alberto Flores é aonde o ribeirão Ferro-Carvão 
desagua no rio Paraopeba, sendo então o ponto no qual o rejeito 
da Barragem I da Mina Córrego do Feijão atingiu o rio Paraopeba. 
Além disto, foi onde a Vale construiu a ponte, para reestabelecer a 
ligação do acesso de grande parte do município à sede municipal, 
e a estrutura estaca-prancha.

Visada da margem direita do ribeirão
Ferro-Carvão em Alberto Flores, antes
da confluência com o rio Paraopeba,
após o evento de rompimento dos
rejeitos da Barragem 1, destacando-se
o uso de propriedades para  apoio
das obras emergenciais.
Fonte: Amplo, 2019 

Finalização da instalação do Sistema
de estaca-pranchas - Fonte: Amplo, 2019

Casa Branca

Casa Branca é um bairro de Brumadinho ocupado, em grande 
parte, por condomínios horizontais. Possui uma forte relação com 
o bairro Jardim Canadá (município de Nova Lima) e com Belo 
Horizonte tendo em vista a proximidade com a BR-040. 

A estimativa de população para 2018 foi de 2.316 pessoas. A 
captação de água para Casa Branca é realizada na bacia do 
Ribeirão Casa Branca, e é administrado pela Prefeitura Municipal 
de Brumadinho. São utilizadas as águas de nascentes nas áreas 
de três minas e de um poço profundo e existem dois funcionários 
da Prefeitura, responsáveis pela operação. As nascentes são a 
da Mina de Jangada, a da Mina da Manga e a da Mina Recanto da 
Aldeia.

Em Casa Branca há o registro de um estabelecimento de saúde, 
classificado no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde (CNES), como Unidade Básica (Ministério da Saúde, 
2019) e de uma escola municipal, Carmélia Caruso Aluotto. 
Segundo os dados do Censo Escolar de 2018, o estabelecimento 
presta atendimento para educação infantil (120 matrículas), anos 
iniciais do ensino fundamental (198 matrículas) e anos finais do 
ensino fundamental (186 matrículas).

Unidade Básica de Saúde de Casa Branca
Fonte: Amplo, 2019

Escola Municipal Carmélia Caruso Aluotto
Fonte: Amplo, 2019

Monte Cristo está localizado na estrada que liga a cidade de 
Brumadinho a Tejuco. Esta estrada foi utilizada pela população dos 
distritos de Piedade de Paraopeba e Aranha, pela população de 
Casa Branca e Córrego do Feijão para acessar a sede municipal, 
após a interrupção da ponte em Alberto Flores na LMG-813. Além 
disto, é via utilizada para receber materiais, para os locais das obras 
e para a Mina Córrego do Feijão, vindos da BR 381, principal rodovia 
que liga Belo Horizonte a São Paulo. 

A estimativa de população para 2018 é de 180 pessoas. Seus 
equipamentos públicos são reduzidos e consistem em uma Unidade 
Básica de Saúde (UBS) e uma academia popular. O povoado ainda 
conta com a Igreja Beata Miriam, pertencente ao Setor da Nossa 
Senhora das Mercês.

Canta-Galo está localizado ao sul das obras emergenciais, cerca 
de três quilômetros em linha reta da localidade de Córrego do 
Feijão.

Devido à interrupção temporária da ponte de Alberto Flores e 
também do acesso principal que liga Córrego do Feijão a 
Brumadinho, a estrada que passa por esta localidade passou a 
ser alternativa de acesso à sede municipal de Brumadinho, 
utilizando-se do traçado Canta-Galo-Córrego do Feijão-MIB-
Mina Córrego do Fei jão-Tejuco-Brumadinho. Após o 
reestabelecimento do acesso original entre Córrego do Feijão em 
direção à sede municipal, espera-se que o uso da estrada que 
passa por Canta-Galo volte ao normal.

Canta-Galo trata-se de um pequeno aglomerado, com 
aproximadamente 30 domicílios entre pequenas chácaras que 
desenvolvem vários cultivos como, por exemplo, café, mexerica, 
banana e milho. Existem também lotes e casas.

11
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Casa em Canta-Galo com fazenda sede
ao fundo.
Fonte: Amplo, 2019

Academia popular ao ar livre em
Canta-Galo.
Fonte: Amplo, 2019

As áreas onde se desenvolverão as obras emergenciais são de 
propriedade da Vale ou de terceiros, mas em sua maioria está 
localizada na área ocupada pelos rejeitos da Barragem I da Mina 
Córrego do Feijão.

11

As ruas não possuem calçamento e também não existe comércio, 
posto de saúde ou qualquer outro equipamento urbano além de uma 
academia popular.

Características socioeconômicas
das áreas das obras 
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 prognóstico ambiental da área de inserção das obras 

Oemergenciais para a contenção de rejeitos, tratamento da 
água e reestabelecimento de conexões viárias será 

desenvolvido considerando dois cenários: 

Ÿ Atual: Neste caso já considerando o contexto espacial já 
afetado pelo rompimento da barragem de rejeitos BI da Mina 
Córrego do Feijão, juntamente com a não implantação das 
obras emergenciais.

Ÿ Futuro: Apresentação da área de estudo admitindo-se a 
implantação e operação das estruturas das obras 
emergenciais e ações consideradas nos estudos ambientais.

Situação Atual

A área de inserção das obras emergenciais encontra-se marcada 
pela presença de uma grande massa de rejeitos, espalhada ao 
longo de toda a calha e margens do Ribeirão Ferro Carvão e de 
alguns afluentes que a estes conectam. 

Grandes volumes de rejeitos encontram-se também espalhados 
pela calha fluvial do rio Paraopeba. Esta situação foi derivada do 
rompimento da barragem de rejeito da Mina Córrego do Feijão 
configurando um cenário de fragmentação da paisagem na 
medida que ampliou a distância que antes existia entre as 
manchas de remanescentes de floresta atlântica presentes na 
bacia hidrográfica do Ribeirão Ferro Carvão e seu entorno. 

Principais Características do Cenário Atual

Ÿ A não intervenção na área pressupõe livre ação da água 
de chuva e o desenvolvimento de processos erosivos de 
forma livre, ocasionando erosão.

Ÿ Manutenção das condições biológicas das águas 
(impróprias ao suporte da vida aquática, com os devidos 
reflexos em toda a cadeia trófica).

Ÿ É importante considerar que cursos de água que tiveram 
sua conexão com o Ribeirão Ferro Carvão interrompida, 
assim deverão permanecer por algum tempo, até que 
sua competência erosiva e de transporte de sedimentos 
assegure a restauração de um canal perene e conectado 
ao ribeirão.

Ÿ A manutenção do cenário atual implicaria também no 
arraste da carga de rejeitos alojada na calha fluvial do rio 
Paraopeba e, consequente permanência do impacto 
relacionado à alteração da qualidade de suas águas. 
Esta situação traz consequências de grande monta a 
exemplo do que se observa na atualidade, para o 
desenvolvimento de todo o cotidiano socioeconômico 
que depende das águas do rio Paraopeba.

Ÿ A situação atual com a não execução das obras 
emergenciais pode representar maiores dificuldades 
para a remoção dos rejeitos, implicando na ampliação 
temporal dos impactos derivados das ações de retirada e 
transporte dos rejeitos para a população lindeira exposta 
a estas operações. Isso inclui maior exposição aos 
efeitos decorrentes da alteração da qualidade do ar, 
exposição a ruídos e vibrações e ao convívio com 
condições de tráfego de caminhões na região por um 
período mais longo.

Ÿ O cenário que ora se analisa, representado pela não 
implantação das obras emergenciais ou parte delas, já 
que a restauração de acessos é obrigatória e 
incondicional, se traduz na impossibilidade de, a curto 
prazo, minimizar os impactos sobre o rio Paraopeba, 
especialmente, e na ampliação das dificuldades ou das 
limitações para as operações de remoção e controle dos 
rejeitos espalhados na bacia do ribeirão Ferro Carvão e 
parte da calha do rio Paraopeba.

Ÿ Existência de rejeito modificando a dinâmica ambiental

Ÿ Paisagem fragmentada em função da mancha de rejeito e da 
existência de áreas de mineração.

Ÿ A manutenção do cenário atual pressupõe obstáculo e, 
consequente mudança nos fluxos de alguns grupos de fauna 
estudada na área de inserção das obras emergenciais.

Ÿ A longo prazo a dinâmica natural da área, auxiliada com inputs 
adequados, poderá favorecer o restabelecimento das 
conexões perdidas do ponto de vista biológico tanto terrestres 
como aquáticas. 
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Situação Futura

Conforme apresentado neste EIA as obras emergenciais tem 
como finalidade minimizar o suporte de rejeitos à calha do rio 
Paraopeba e a remoção de grande parte destes que encontram-
se depositados no mesmo. Vale mencionar que a não execução 
das obras emergenciais, em decorrência das exigências 
emanadas dos órgãos que compõem o SISEMA, não possibilita 
considerar que os rejeitos permaneçam na bacia do Ribeirão 
Ferro Carvão. Sua retirada é consenso e a Vale já tem ciência 
dessa obrigação e já se encontra em planejamento e, 
setorialmente, em operação, processos diversos para tal 
demanda.

Principais Características do Cenário Futuro

Ÿ Redução do fluxo de sedimentos do ribeirão Ferro-Carvão e rio 
Paraoapeba, favorecendo sua remoção e tratamento de parte 
do fluxo hídrico.

Ÿ São esperados impactos típicos de grandes obras civis 
associados à geração de ruídos, de vibrações, de trafego 
significativo, de materiais particulados.

Ÿ Interferências ambientais mais expressivas estão previstas 
para ocorrer nas áreas já ocupadas pelo rejeito. 

Ÿ Considerando a natureza da área onde as obras estão sendo 
implantadas, não são esperadas grandes alterações no já 
fortemente impactado meio biótico.

Ÿ No meio socioeconômico, em particular as comunidades como 
a do Córrego Feijão, do Parque da Cachoeira, de Pires, de 
Tejuco e em menor escala, a de Canta-Galo, serão alvos de 
rebatimento dos impactos traduzidos pelos aspectos 
ambientais gerados pela implantação de diferentes frentes de 
obras que se avizinham a estas localidades. 

Ÿ Alteração das condições de vida da população dessas 
localidades, que ora se encontra numa posição de certa 
fragilidade em razão do contexto a que foi exposta e do 
cotidiano ainda de pleno convívio com marcas decorrentes do 
rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão.

Ÿ Exposição das comunidades ao fluxo de pessoas associados 
ao desenvolvimento das obras emergenciais, incrementando 
a insegurança que atualmente permeia o cotidiano da 
população.

Ÿ As obras emergenciais restabelecem as condições de 
circulação nos trechos interrompidos com o rompimento da 
barragem, minimizam o aporte de sedimentos ao rio 
Paraopeba.

Ÿ Conforme assinalado, o prognóstico futuro da área, pelo 
menos no contexto mais geral, deve prever a remoção dos 
rejeitos.

Ÿ Os impactos decorrentes dessa operação são evidentes e 
precisam ser gerenciados. Ao mesmo tempo, partindo-se 
dessa premissa, torna-se possível admitir que, no longo prazo, 
as condições funcionais da área afetada estarão 
materializadas. 

12
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omando-se com referência as atividades realizadas por 

Tmeio das obras emergenciais que já foram descritas neste 
RIMA e as características socioambientais da região, foi 

feita a avaliação dos impactos que podem ocorrer na área 
estudada. Toda a análise foi realizada em um contexto de um 
ambiente alterado em função do rompimento da barragem B I da 
Mina Córrego do Feijão.

Frente a estas considerações, identificou-se que haveriam 
impactos sobre os meios físico, biótico e socioeconômico. Para 
cada um dos impactos são previstos os chamados controles 
ambientais, assim como são previstos os programas de 
monitoramento ambientais, os quais vamos conservar sobre eles 
no próximo capítulo deste RIMA.

VOCE SABIA? Segundo a 
Resolução Conama nº 01 de 
1986 o impacto pode ser 
d e fi n i d o  c o m o  q u a l q u e r 
alteração das propriedades 
físicas, químicas e biológicas do 
meio ambiente, causada por 
qualquer forma de matéria ou 
e n e r g i a  r e s u l t a n t e  d a s 
atividades humanas que, direta 
ou indiretamente, afetam a 
saúde, as atividades sociais, a 
biota, as condições sanitárias do 
meio ambiente e a qualidade 
dos recursos ambientais.

Principais Impactos do Meio Físico

Alterações na qualidade do ar são esperadas em função das 
atividades de remoção, transporte e a destinação dos rejeitos na 
área atingida pelo rompimento da Barragem B I.  O trânsito de 
veículos e equipamentos em locais de solos desnudo e em 
regiões atingidas pelo fluxo de rejeito propiciam no aumento de 
poluentes no ar, podendo gerar desconforto a população 
existente no entorno. Tal impacto está previsto para ocorrer 
durante as etapas de implantação e operação das obras 
emergenciais principalmente.

Alteração da Qualidade do Ar

A alteração dos níveis de ruído e vibração estão previstos para 
ocorrer durante toda a execução das intervenções previstas nas 
obras emergenciais. Tal impacto é originado do funcionamento e 
a movimentação de equipamentos e máquinas, circulação 
intensa de veículos leves e pesados, funcionamento constante de 
geradores a diesel para o fornecimento de energia elétrica, assim 
como da operação das dragas para a retirada de detritos do rio 
Paraopeba.  O aumento dos níveis de ruído e vibração podem 
causar incômodo na população localizada nas proximidades dos 
locais de realização das obras emergenciais.

Alteração dos níveis de ruído e vibração 

Alteração da Qualidade das Águas Superficiais

A alteração da qualidade das águas superficiais ocorre em função 
das atividades necessárias a implantação das obras 
emergenciais. Considerando que a região se insere em um 
contexto de áreas com alta fragilidade ambiental, a alteração da 
qualidade das águas neste caso é positiva uma vez que tende a 
melhorar as características dos cursos d'água que atualmente se 
encontram bastante afetados com o rompimento da barragem B I 
da Mina Córrego do Feijão. 

Alteração da Dinâmica Hídrica Superficial

Alteração da Dinâmica Hídrica Superficial ocorre em função da 
criação de interferências ao escoamento normal das águas em 
funcao da construcao das estruturas hidráulicas no ribeirão 
Ferro-Carvão e em função das atividades de dragagem que 
estarão remobilizando materiais ao longo do vale do Ferro-
Carvão e ao longo da calha do rio Paraopeba. A interferência 
considerada, no entanto, ocorrerá no cenário afetado pelo 
rompimento da Barragem B I, de maneira que as intervenções 
previstas são positivas no âmbito geral, uma vez que contribuem 
para o disciplinamento dos fluxos d'água da bacia, sendo 
importante para controlar a quantidade de sedimentos carreados 
ao rio Paraopeba.

O impacto de Alteração da Dinâmica e da Qualidade das Águas 
Subterrâneas é resultado das possibilidades de movimentação e 
disposição dos rejeitos que serão alvo de remoção nos dois 
quilômetros da calha do rio Paraopeba e depositados nos 
geobags, com tratamento do efluente percolado, e, 
principalmente em função da operação de disposição dos rejeitos 
que serão removidos ao longo do vale do ribeirão Ferro-Carvão 
no interior da cava da Mina Córrego do Feijão. 

Alteração da Dinâmica e da Qualidade das
Águas Subterrâneas
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Principais Impactos do Meio Biótico

Perda de Habitat

Habitat é o ambiente natural em que vive um organismo que pode 
ser uma espécie de animal, planta ou outro organismo. É onde 
estes seres vivos podem encontrar alimento, abrigo, proteção e 
companheiros para reprodução. A perda de habitat vai correr na 
área de estudo pois para a implantação das obras emergenciais 
será necessário suprimir uma área de vegetação nativa de 10,2 
hectares E uma área pequena mas ocorrera num local que já 
sofreu perdas importantes com o rompimento da barragem. 

Perda de Indivíduos da Biota por Atropelamento

O aumento do tráfego rodoviário poderá ocasionar a morte de 
indivíduos da fauna por atropelamento, principalmente em 
acessos que cortam fragmentos florestais. Serão realizadas 
ações especificas orientadas para minimizar a perda de 
exemplares da fauna por atropelamento.

Alteração do ambiente aquático no rio Paraopeba

As obras de dragagem em um trecho de 2 Km no rio Paraopebas 
poderão desprender rejeitos do fundo da calha do rio e, este 
rejeito pode acabar descendo com a correnteza e alterar a 
qualidade da água a jusante. A qualidade da água será 
monitorada com frequência para caso se detecte qualquer 
alteração medidas possam ser tomadas.

13
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Alteração das Pressões sobre Serviços Públicos

Decorre da execução das obras emergenciais, uma vez que 
ocasiona na chegada de um volume considerável de trabalhadores 
diretos e indiretos sejam eles permanentes, temporários ou 
pendulares. Estes trabalhadores podem demandar todo um aparato 
do poder público visto .

Alteração dos Níveis de Emprego
e arrecadação tributária

Este impacto decorre de  tarefas associadas a implantação e 
operação do empreendimento como contratação de mão de obra e 
forncecedores, pagamento de salários e tributos, além da aquisição 
de equipamentos, insumos e serviços os quais geram emprego e 
renda ao município 

Alteração dos Níveis de Conforto da População

As atividades inerentes a efetivação das obras emergenciais, 
emitem ruído e vibração, alteram a intensidade da poeira existente 
no ambiente, assim como intensificação o tráfego de veículos. Todas 
essas características interferem diretamente na população 
alterando os níveis de conforto da mesma.

Alteração do Quadro Nosológico

O aumento populacional causado pelo afluxo de pessoas 
principalmente para Brumadinho poderá implicar no incremento de 
patologias vinculadas às incipientes condições de saneamento, 
somando-se às de natureza endêmica. Nesse sentido, há 
possibilidade do acréscimo dos problemas do quadro de saúde 
existente, vinculado ao aparecimento de novas patologias, ou 
incremento daquelas existentes.

Alteração da Expectativa e Nível de Segurança da
População Frente às Incertezas Geradas pela
Regularização Fundiária 
As obras emergenciais e sua interferência em propriedades 
particulares já impactadas poderão gerar expectativas nos 
proprietários e funcionários vinculados à estas terras, em relação ao 
processo de regularização fundiária. O processo de negociação 
entre os proprietários e a Vale poderá gerar expectativas também 
em proprietários vizinhos.

13

Principais Impactos do Meio Socioeconômico

Alteração do Fluxo de Pessoas

A alteração no fluxo de pessoas ocorre, uma vez que em função das 
obras emergenciais é necessário a contratação de mao de obra e 
também decorre do efeito de atração gerado pela oportunidade do 
desenvolvimento de novos negócios na região. 
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om o intuito de minimizar os impactos originados com a 

Cexecução das obras emergências no território a equipe 
técnica propôs a execução de programas de  ambientais 

objetivando a avaliação periódica das condições ambientais da 
área de estudo.  Nessa perspectiva foram propostos os seguintes 
programas ambientais:

Programas do Meio Físico

Programa de Monitoramento
da Qualidade do Ar 

Este programa objetiva apresentar as diretrizes que possibilitem 
controlar as poeira e gases de combustão por meio de 
procedimentos operacionais e ações específicas. Logo este 
programa visa minimizar a emissão de poeira, controlar as 
emissões de fumaça preta de veículos movidos à diesel assim 
como possibilita a avaliação da qualidade do ar com base na 
Resolução CONAMA nº 491/2018.

Programa de Gestão de Resíduos Sólidos

Este programa objet iva estabelecer e apresentar a 
sistematização das ações que são adotadas na gestão de 
resíduos durante as obras emergenciais, de forma a atender o 
cumprimento dos requisitos legais e normativos aplicáveis.

Programa de Caracterização do Rejeito

Este programa tem como objetivo principal responder a questões 
chave relacionadas a presença dos rejeitos liberados no 
ambiente. Para tanto avalia as condições dos rejeitos por meio de 
amostragens periódicas.

Programa de Monitoramento
da Qualidade das Águas Superficiais

Este programa tem por finalidade acompanhar sistemática e 
periodicamente a avaliação da qualidade das águas, por meio da 
avaliação de parâmetros físico-químicos convencionais aos 
padrões e critérios estabelecidos por legislação específica, e as 
variações desses parâmetros, de modo a fornecer dados e 
informações referente a eficiência dos sistemas de tratamento e 
contenção dos rejeitos instalados. Os resultados revelam a 
evolução e o comportamento dos parâmetros de interesse 
auxiliando nas tomadas de decisões referente a mitigação da 
área, com o intuído de restabelecer os padrões de qualidade das 
águas afetadas. 

Programa de Monitoramento
das Águas Subterrâneas

O programa tem como objetivo monitorar possíveis alterações, 
bem como acompanhar sistemática e periodicamente a 
qualidade das águas subterrâneas, observando eventuais 
variações nos parâmetros monitorados.

Programa de Monitoramento de Efluentes

O Programa de Monitoramento de Efluentes tem como objetivo 
acompanhar e indicar as possíveis alterações na qualidade dos 
efluentes lançados, assegurando a eficiência dos sistemas de 
tratamento dos efluentes líquidos gerados e garantindo a 
adequação da qualidade dos efluentes em relação aos padrões 
ambientais estabelecidos na legislação.

Programa de Gestao Geotécnica

O objetivo deste programa é a avaliação sistemática do 
comportamento das estruturas geotécnicas que integram as 
obras emergenciais, propiciando uma oportuna avaliação de 
riscos em caso de anomalias e o acionamento de ações 
corretivas. 
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Programa de Monitoramento da Fauna Atropelada

Para execução das obras emergenciais que serão ou que estão 
sendo executadas para revitalizar a área afetada pelo 
rompimento da Barragem BI, está previsto o aumento do fluxo de 
veículos em estradas pré-existentes na região, assim como a 
construção de novos acessos, atendendo a demandas da 
comunidade de moradores. Este Programa de Monitoramento da 
Fauna Atropelada estabelece as diretrizes necessárias para 
monitoramento e mitigação de incidentes de atropelamento de 
fauna nas vias de acesso às Obras Emergenciais na região do 
ribeirão Ferro-Carvão.

Plano de Recuperação de Áreas Degradadas

O Plano de Recuperação de Áreas Degradadas tem por objetivo 
estabelecer as diretrizes básicas para restaurar a floresta que foi 
afetada pelo rompimento da Barragem B1. Ele apresenta ainda 
uma priorização de áreas que podem ser restauradas em toda a 
bacia do ribeirão Ferro-Carvão, o que pode contribuir para 
melhorar a conectividade entre fragmentos florestais na bacia, 
considerando critérios paisagísticos, de biodiversidade e de 
recursos hídricos.

Programa de Monitoramento e Controle de
Insetos Vetores
O acúmulo de água em algumas bacias que serão formadas com 
as obras emergenciais poderá se transformar em criatórios de 
insetos vetores como os mosquitos que transmite, a dengue, a 
febre amarela, a leishmaniose, etc. O Programa de Controle de 
Insetos Vetores visa monitorar estes corpos hídricos e, se 
necessário, intervir de forma a não permitir o alastramento de 
mosquitos e epidemias de doenças.

14

Programa de Monitoramento
da Biodiversidade

Programas do Meio Biotico

O Programa de Monitoramento de Biodiversidade irá procurar 
entender como a biota da região do ribeirão Ferro-Carvão se 
relaciona com os impactos negativos decorrentes do rompimento 
da Barragem BI. Ele procura responder a diversas perguntas que 
estão sendo elaborados por um grupo de especialistas das 
universidades, relacionadas aos impactos ambientais sobres 
grupos indicadores específicos, incluído vertebrados e 
invertebrados, terrestres e aquáticos. Sua amplitude permite 
considerar que avaliará também os impactos resultantes das 
obras emergenciais.
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Programas do Meio Socioeconomico

Programa de Comunicação Social

Este programa tem como foco principal disponibilizar um canal de 
comunicação, direto e confiável, entre a população e a Vale. Tal 
mecanismo será utilizado tanto para a orientação das partes 
interessadas a respeito das etapas das obras, quanto apoiar a 
área de Relacionamento com a Comunidade como um canal de 
feedback das impressões da população relativas ao andamento 
das atividades inerentes a esse processo específico.

Programa de Conscientização
Ambiental do Trabalhador

O objetivo geral deste programa é promover a primeira 
abordagem sobre os preceitos da dimensão ambiental nos locais 
das atividades das obras, para a sensibil ização dos 
trabalhadores, trazendo condutas que os permitam não interferir 
e/ou incrementar danos ao meio ambiente e às comunidades.

Programa Sinalização e Controle de Tráfego

Este programa objetivo a implantação de medidas informativas, 
de segurança e sinalização relacionadas ao trânsito de veículos, 
pedestres e máquinas, em área de influência das obras 
emergenciais. 

Programa de Regularização Fundiária

Esse Programa objetiva a negociação e o ressarcimento das 
perdas relativas das superfícies de imóveis necessárias para a 
implementação das obras emergenciais. Este programa busca 
ainda relatar a evolução das regularizações fundiárias que já 
foram efetivadas, além de normatizar as ações e os 
procedimentos a serem adotados para a aquisição das terras e 
pagamento das benfeitorias reprodutivas ou não, diretamente 
atingidas pelas obras emergenciais. Para tanto, este programa 
tem por objetivo tratar as negociações com os proprietários e 
detentores das propriedades.

Programa de Monitoramento Socioeconômico

O programa objetiva captar as possíveis alterações 
socioeconômicas trazidas pelo rompimento da Barragem B I, 
especificamente as oriundas das obras emergenciais as quais 
vislumbram a um contingente de mão de obra no pico das 
atividades que demandam o monitoramento de indicadores 
relativos à saúde, segurança e habitação.
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presente estudo mostrou-se adequado para identificar e 

Oavaliar as interferências ambientais decorrentes da 
implantação e operação das obras emergenciais, 

permitindo a identificação dos impactos já ocorridos (implantação 
de obras já concluídas), daqueles que vão ocorrer (em projetos já 
detalhados, mas não implantados), bem como daquelas 
potencialmente passíveis de manifestação (projetos futuros, 
ainda não detalhados).

A implantação e a operação das obras emergenciais podem ser 
analisadas em três blocos específicos.

O primeiro é representado pelas duas barreiras hidráulicas, a 
cortina de estacas-prancha e o dique 2, as chamadas obras 
hidráulicas, que objetivam a retenção e estabilização da massa 
de rejeitos e, em certa medida, na regularização das vazões do 
ribeirão Ferro-Carvão, de modo a garantir que parte da carga 
sedimentar decorrente do rompimento não alcance a calha do rio 
Paraopeba.

Cabe acrescentar aos objetivos supracitados, aqueles da 
Estação de Tratamento de Efluentes – ETAF 1, destinada ao 
tratamento de parte das águas  do ribeirão Ferro-Carvão, a fim de 
minimizar o fluxo de sedimentos, sobretudo coloides, argilas e 
siltes ao rio Paraopeba, pois permitirá o tratamento de uma vazão 
de até 2 mil metros cúbicos por hora  do citado curso de água.

Conforme é esperado, essa operação terá eficiência plena no 
tratamento das águas do ribeirão Ferro-Carvão durante a  
estação das chuvas menos expressivas, situação que poderá 
perdurar de abril a novembro, correspondente a um período em 
que as vazões do r ibeirão Ferro-Carvão raramente  
ultrapassarão a capacidade instalada da ETAF 1.

No quadrimestre de dezembro a março, vazões superiores à 
capacidade de tratamento da ETAF 1 podem ocorrer com 
frequência, resultando no trânsito de água na bacia do ribeirão 
Ferro-Carvão para o rio Paraopeba sem o devido tratamento.

O segundo bloco de obras emergenciais vincula-se às operações 
de dragagem no trecho de 2 km do rio Paraopeba após a entrada 
do ribeirão Ferro-Carvão neste e o bombeamento do rejeito 
dragado para tratamento e devido armazenamento em geobags 
na fazenda Lajinha.

Esta ação importante objetiva o restabelecimento das condições 
hidrodinâmicas de parte do curso do rio Paraopeba que foi 
amplamente ocupado por espessa camada de rejeitos,  
mobilizados pelo fluxo de lama ao longo do ribeirão Ferro-Carvão. 
Essa operação visa também, minimizar o arraste de sedimentos.

A ação incidirá em um dos trechos de maior degradação 
ambiental causada pelo  acúmulo de rejeitos na calha do rio 
Paraopeba. Neste segundo bloco, inclui-se também as 
operações de armazenamento dos rejeitos dragados em 
Geobags (tubos de geotêxtil), o tratamento do material dragado e 
o tratamento do percolado para posterior  restituição do mesmo 
ao rio Paraopeba. Essa operação ocorrerá na região da fazenda 
Lajinha.

Na abordagem do significado dos impactos ambientais do 
rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, os dois 
blocos de ações são importantes, pois, são destinados a conter 
efeitos deletérios da corrida de rejeitos e detritos nas águas do rio 
Paraopeba. Ao mesmo tempo, essas ações propiciam condições 
para as intervenções de reabilitação das áreas impactadas na 
bacia do ribeirão Ferro-Carvão. Neste sentido, devem ser 
compreendidas, apesar dos impactos negativos de pequena 
monta que geram, como ações de curta duração, que visam 
reverter ou controlar danos derivados da ruptura, confinando 
seus efeitos para permitir os trabalhos de remoção e destinação 
dos rejeitos.

O terceiro bloco de ações é representado por várias estruturas 
predominantemente lineares, como acessos e dutos para o 
manejo de água.

Os acessos inicialmente implantados tiveram como objetivo a 
restituição de algumas ligações viárias, o que inclui aquele que 
liga o povoado de Córrego do Feijão a Brumadinho. Outros estão 
sendo implantados para viabilizar o desenvolvimento das obras 
emergenciais.
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Quanto aos dutos, estes visam o desvio de águas de drenagens 
naturais, interrompendo a conexão destas com o rejeito 
espraiado ao longo do ribeirão Ferro-Carvão. Entre estes cursos 
de água, cita-se o córrego Samambaia que terá suas águas 
bombeadas para bacia hidrográfica do ribeirão Casa Branca, a 
fim de reduzir as vazões que atualmente infiltram nos depósitos 
de rejeitos, restituindo ao rio Paraopeba águas em condições 
adequadas conforme preconiza a legislação aplicável. 

Mesmo reconhecendo o caráter positivo dessa operação, cabe 
ressaltar que qualquer intervenção em cursos fluviais demanda 
autorizações específicas do IGAM.

Com relação aos dutos, merece destaque o segmento previsto 
para conectar águas que aportam a Barragem BVI da Mina 
Córrego do Feijão, remanescente da ruptura da Barragem BI, 
cujas vazões serão transferidas para a Barragem Menezes II 
pertencente à Mina de Jangada. 

A vazão destinada à Barragem Menezes II é estimada em 500 
metros cúbicos hora. Este montante será direcionado para o local 
de captação no córrego Olaria, para abastecimento da Mina da 
Bocaina de propriedade da Mineral do Brasil. 

Da vazão aportada a esta captação, 57 metros cúbicos por hora 
serão utilizados para as operações da Mina da Bocaina e o 
excedente direcionado para a drenagem do córrego Laranjeiras, 
afluente pela margem direita do ribeirão Ferro-Carvão.

É importante destacar que as operações na Barragem Menezes II 
demandam avaliações e acompanhamentos específicos de 
natureza geotécnica, pois se trata de uma das estruturas já 
considerada pela Vale como Zona de Atenção (fevereiro de 
2019).

Como analisado no decorrer do EIA, o rompimento da barragem 
de rejeitos da Mina Córrego do Feijão gerou um cenário que 
demandou a necessidade de intervenções emergenciais com 
foco na mitigação de grandes impactos socioambientais.

As obras emergenciais  previstas mostram-se coerentes com os 
resultados  esperadas. A localização de cada estrutura e sua 
operação foi previamente apresentada e discutida com órgãos 
intervenientes na tomada de decisão.

Reuniões para referendar tais obras resultaram na relocação de 
algumas estruturas para que seus impactos fossem minimizados 
frente à população vizinha ou para que tivessem melhor 
eficiência.

Restrições ao tráfego no bairro Pires e o afastamento de diques 
ou barreiras do bairro Parque da Cachoeira também foram 
questões prontamente acatadas para o desenvolvimento das 
obras emergenciais. Do mesmo modo, para grande parte das 
operações de tráfego decorrentes da retirada do rejeito, propôs-
se a desmobilização do ramal ferroviário da Mina Córrego do 
Feijão e sua conversão em acesso de apoio às obras para 
caminhões de grande porte. Esse acesso elimina as 
interferências que poderiam ocorrer nos acessos dos povoados  
de Córrego do Feijão e Canta-Galo à sede de Brumadinho.

Os impactos de natureza biológica foram apontados em capítulo 
específico e não se mostram como limitantes ao desenvolvimento 
das obras emergenciais. Apesar da constatada redução de 
habitat em decorrência da supressão vegetal necessária ao 
desenvolvimento das obras, esta é assimilável pelo meio, pois 
ocorre de forma difusa e em pequena proporção nas diferentes 
frentes de obras consideradas neste estudo.

De todo modo, nas diferentes frentes de obras, as tarefas 
geradoras de ruídos e de emissões atmosféricas, bem como a 
circulação de caminhões, lindeira aos fragmentos florestais, 
devem ser aquelas de maior importância para a fauna e a flora, 
traduzindo-se na necessidade de minimização dos impactos que 
possam dessas derivar.

Trata-se de um cenário a ser acompanhado, visto que a 
instalação e a operação de algumas obras emergenciais já estão 
em curso. Encontram-se também em andamento os impactos 
destas decorrentes tais como ruídos e vibrações e geração de 
poeiras, bem como ações para a sua mitigação como a 
umectação de vias.

No contexto dos impactos relacionados ao meio biótico merece 
destaque o cenário a ser gerado com a operação das barreiras 
hidráulicas. 
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Suas bacias de acumulação de água ou reservatórios 
temporários podem, nos intervalos entre uma situação de 
acumulação hídrica e outra, propiciar ambientes aptos ao 
desenvolvimento de insetos vetores de doenças de veiculação 
hídrica ou de incômodos para as populações vizinhas a estes 
locais. 

Comunidades como o bairro Parque da Cachoeira e opovoado de 
Córrego do Feijão são locais em que o acompanhamento desse 
aspecto deverá ser permanente, mesmo considerando as ações 
de mitigação previstas para que não haja o desenvolvimento 
desses ambientes nos reservatórios das barreiras filtrantes.

Com relação aos impactos de natureza socioeconômica, cabe 
destacar também que os incômodos decorrentes da alteração da 
qualidade do ar e das alterações dos níveis de ruídos podem 
merecer maior e permanente atenção. 

Tal realidade decorre do cenário estabelecido de vizinhança da 
população com ao massa espalhada de rejeitos no entorno de 
áreas tipicamente urbanas, bem como pelas operações de 
manejo e destinação desse material, ação que demanda uso 
intenso de máquinas para escavação, caminhões para seu 
transporte com potencial influência nas comunidades já citadas.

Em relação ao contexto fundiário identificado na área de 
intervenção das obras emergenciais, alguns terrenos deverão ter 
sua situação regularizada o mais brevemente possível, 
eliminando impactos de expectativas de negociação, 
especialmente a proprietários já fortemente afetados com o 
rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão. 

Além dos destaques desta conclusão, cabe reiterar a 
necessidade de implementar o conjunto de programas apontados 
para mitigar, controlar ou compensar os diferentes impactos 
identificados neste estudo. 

Neste EIA discutiu-se também o Programa de Reabilitação das 
Áreas Afetadas pelo espalhamento dos rejeitos e mostra duas 
possibilidades de abordagem relacionadas ao uso futuro da área 
degradada na bacia hidrográfica do ribeirão Ferro-Carvão. 

Apesar de explicitar as vantagens e desvantagens de cada uma 
das alternativas consideradas, vale salientar tratar-se de 
cenários preliminares sobre os quais, em momento oportuno 
deve-se iniciar a primeira discussão junto à população de 
Brumadinho sobre o destino da área em questão.

Uma das alternativas considera a possibilita de retirada máxima 
dos rejeitos espalhados na bacia do ribeirão Ferro-Carvão, 
prevendo para seu futuro o restabelecimento das condições 
naturais da área, com destaque para o retorno da vegetação 
original compatível com o bioma Mata Atlântica, mesmo nos 
locais marcados pelo uso antrópico antes do rompimento da 
barragem de rejeitos. 

Nesta situação, os remanescentes de Mata Atlântica teriam 
conexões potencializadas, haveria a recuperação da dinâmica 
fluvial do ribeirão Ferro-Carvão e seus afluentes, além da 
possibilidades de usos da área que não comprometam a 
qualidade ambiental da área frentes aos esforços de reabilitação 
empenhados.

Outra alternativa apresentada seria a da possibilidade da retirada 
parcial de rejeitos e um processo de reabilitação focando a 
restituição natural de parte da área e a locação de estruturas de 
uso público, em conformidade com as definições emanadas da 
comunidade de Brumadinho envolvida na discussão, a respeito 
do futuro da bacia do ribeirão Ferro-Carvão.

Ambos os cenários preliminares apresentados mostram-se 
viáveis em termos de sua exequibilidade, mas a sua evolução 
dependerá do pleno envolvimento dos principais grupos de 
interesse dentro de um processo que deverá ocorrer ao seu 
devido tempo.
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