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2.7. Metodologia de avaliação de impactos adotada no contexto do 
rompimento das barragens B1, B4 e B4-A
Conforme explicitado na apresentação deste capítulo, a caracterização socioambiental do ce-
nário pós-rompimento tem um escopo temporal e espacial bem definido, que subsidia o proces-
so de identificação e avaliação dos impactos. 

Considerando o escopo temporal da caracterização socioambiental, qual seja de janeiro de 
2019 (imediatamente após rompimento) até março/abril de 2020, este capítulo 2 aborda tam-
bém o período chuvoso de 2019/2020 quando ocorreram as inundações do rio Paraopeba. 
Salienta-se que as inundações das margens do rio Paraopeba já ocorriam no cenário pré-rom-
pimento, sendo um processo natural da dinâmica fluvial da bacia, mas que, devido à presença 
de traços de rejeito misturados a água e sedimentos na calha do rio, neste capítulo 2 é avaliado 
como um aspecto indutor de impactos.

A abordagem metodológica de avaliação de Impactos do Rompimento utilizada neste docu-
mento é denominada avaliação ex-post de impactos. O texto que segue fornece os conceitos e 
etapas metodológicas aplicadas para identificar, descrever e avaliar os impactos causados pelo 
rompimento das barragens B1, B4 e B4-A. 

2.7.1. Conceituando a avaliação ex-ante e ex-post de impactos
A avaliação de impactos ambientais surgiu a partir da publicação e aprovação do National 
Environmental Policy Act (NEPA), em 1969, nos Estados Unidos. Segundo Sánchez (2013), 
desde então o conceito e aplicação têm se prestado a inúmeras interpretações, com definição 
descrita em diversas publicações (Munn, 1975; Horberry, 1984; Moreira, 1994; Gilpin, 1995; 
Glasson et al., 1999; Leduc & Raymond, 2000; Morgan, 2012, apud Sánchez, 2013). Neste 
projeto aplica-se a definição da International Association for Impact Assessment - IAIA (2009), 
como “o processo de identificação, previsão, avaliação e mitigação dos efeitos relevantes – bio-
físicos, sociais e outros – de propostas de desenvolvimento antes de as decisões fundamentais 
serem tomadas”. Em outras palavras, a avaliação de impactos ambientais aplica-se comumen-
te ao procedimento de identificação de futuras consequências de uma intervenção plane-
jada. Esta perspectiva de avaliação que se aplica antes da tomada de decisão é caracterizada 
como avaliação ex-ante.

Numa evolução do conceito de Avaliação de Impactos Ambientais (AIA), estabeleceu a avalia-
ção ex-post de impactos, que é aplicada para projetos aprovados (na fase pós-tomada de de-
cisão), implantados, ou na fase de pós-implantação (follow-up), quando se revisita a avaliação 
de impactos ambientais prévios, avaliam-se os dados dos monitoramentos e eventualmente 
coletam-se dados primários para verificar a efetividade das ações de mitigação, ou ainda após 
algum acontecimento, seja no âmbito de projetos, de políticas ou de desastres (Vanclay et al., 
2015), com o objetivo de validar ou redesenhar decisões já tomadas. A aplicação desse tipo 
de avaliação em casos de rompimento de barragens pode ser encontrada em casos recentes, 
como o da barragem em Magadan, na Rússia (Glotov et al., 2018), Los Frailes, na Espanha, e 
Mt. Pollen, no Canadá (Armstrong, Petter & Petter, 2019). 

A avaliação de impactos ex-ante compara a situação atual – delimitada por meio de um diag-
nóstico – com a projeção de uma situação futura, com e sem o empreendimento analisado 
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(prognóstico ambiental). A avaliação ex-post de impactos compara a situação atual, ou seja, 
aquela deflagrada após o acontecimento analisado, com aquela que se supõe ter existido 
antes do acontecimento analisado, por meio um diagnóstico pretérito (Figura 2.7-1). A diferen-
ça entre as duas é que a avaliação ex-ante ocorre antes da tomada de decisão (e qualquer 
intervenção) e tem como objetivo subsidiá-la, ao passo que a avaliação ex-post ocorre após 
a tomada de decisão, ou de um evento específico (como o rompimento de uma barragem), 
e tem como objetivo analisar novos impactos e propor medidas de correção ou reparação. É 
importante caracterizar que o rompimento das barragens é o evento que determina o marco 
temporal entre a situação atual (pós-rompimento) e anterior (pré-rompimento), numa perspec-
tiva de avaliação ex-post.

Figura 2.7-1 – Diferença entre avaliações ex-ante e ex-post de impactos.
A avaliação ex-ante, a partir principalmente de dados coletados no presente, analisa intervenções futuras e planejadas.  
A avaliação ex-post, a partir de dados do passado, anterior à ação impactante, analisa impactos que já ocorreram, que estão 
ocorrendo e que podem ocorrer no futuro, baseado no cenário presente.

Elaboração: Arcadis, 2020.

A avaliação de impactos ex-post foi recomendada por duas publicações da IUCN no contexto 
do rompimento da barragem de Fundão em Mariana (Sánchez et al., 2018; 2019). Assim, a 
avaliação de impactos apresentada neste documento é focada nos efeitos adversos do rom-
pimento das barragens, bem como nos efeitos adversos do rompimento que se somaram aos 
fatores de degradação pretéritos.

2.7.2. Conceituando gestão adaptativa
Casos de desastres como de rompimento de barragens estão intrinsecamente carregados de 
incertezas, devido à lacuna de dados para se estabelecer o diagnóstico pretérito ou a carac-
terização pós-rompimento (Sánchez et al., 2018). A incerteza está relacionada a uma situação 
de “conhecimento incompleto, imprevisibilidade ou não há um único entendimento do processo 
a ser gerenciado” (Neri, 2013; WWF, 2002). Portanto, a descrição dos impactos e, consequen-
temente, de seus atributos deverá ser revista regularmente a partir da análise de novos dados 
e informações.

Como maneira de suprir as necessidades das diversas áreas temáticas, será aplicada ges-
tão adaptativa, que, a partir de elementos de incerteza, complexidade e imprevisibilidade do 
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sistema, abarca a necessidade de prover aprendizagem experiencial e governança mais ampla 
das ações ao longo do tempo. Assim, por meio de diversos programas de mitigação, controle 
e monitoramento ou estudos complementares, irá se aprimorar a análise de impactos ao longo 
do tempo.

A gestão ambiental deve ser aplicada constantemente, por parte dos executores das ações 
de reparação, tendo como foco avaliar cotidianamente as ações e verificar a ocorrência da 
redução dos impactos associados à ação de mitigação. No entanto, num processo de gestão 
adaptativa, é necessária governança, em que sejam estruturadas as interfaces entre os diver-
sos atores (Vale, consultorias, Sisema, MPE-MG, demais interessados). E. considerando que 
é necessário tempo de maturação das ações de reparação, preconiza-se que a avaliação seja 
revisitada anualmente, observando-se os resultados dos programas de prevenção, mitigação, 
reparação e compensação, por meio de indicadores estabelecidos para que sejam tomadas 
decisões e novas ações sejam propostas, mantendo, remodelando ou cessando as anteriores. 
Essa periodicidade pode ser flexibilizada, para componentes cuja resposta pode ser mais rápi-
da, por exemplo, a menor periodicidade para remoção de rejeitos, cujas ações são dinâmicas 
e imediatas, em contraponto à recuperação da biodiversidade, que poderá levar anos ou déca-
das para a percepção de resultados efetivos.

No processo de gestão adaptativa, é importante que componentes que tenham interface se-
jam avaliados conjuntamente , aplicando a avaliação ad hoc (julgamento de especialista), com 
base na capacidade de especialistas analisarem os resultados obtidos. Como aplicação de 
gestão adaptativa, incluindo as contribuições do Sisema, do MPE-MG e da Aecom em 2020, o 
Capítulo 2 foi reestruturado incorporando as recomendações e sugestões dos demais atores, 
com ajustes do Plano de Reparação de acordo com os valores estabelecidos pela sociedade, 
conforme amplamente discutido em Ehrlich & Ross (2015).

Na prática, o processo de gestão adaptativa se dará por meio da análise técnica dos resultados 
de indicadores e metas estabelecidas em cada um dos programas de reparação previstos no 
Capítulo 3 do Plano de Reparação. Em função da complexidade, do volume e da extensão dos 
dados e informações já gerados e que serão coletados, a gestão adaptativa deverá ser supor-
tada por uma plataforma digital. Esta deverá demonstrar a relação entre as áreas temáticas, 
os impactos identificados, os indicadores estabelecidos, as metas definidas, os programas de 
reparação e seu status de realização, conforme indica o guia para identificar prioridades e indi-
cadores para monitoramento da restauração de florestas e paisagens desenvolvido pelo World 
Resources Institute – WRI (FAO & WRI, 2019).

2.7.3. Demais conceitos adotados 
Antes de detalhar os métodos utilizados na identificação, descrição e avaliação da importância 
dos impactos, destacam-se alguns dos conceitos utilizados neste estudo baseado em Sánchez 
(2013), Vanclay et al. (2015) e Morrison-Saunders (2018). Para uma descrição completa dos 
conceitos utilizados no Plano de Reparação do Rio Paraopeba, é apresentado um glossário no 
início do Capítulo 2.

• Baseline: conjunto de dados de base – neste caso, em momento passado – que constitui 
um ponto de referência, juntamente com outros valores de referência, em relação aos quais 
as situações pós-rompimento podem ser comparadas.
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• Degradação ambiental: qualquer alteração adversa dos processos, funções ou compo-
nentes ambientais ou alteração adversa da qualidade ambiental.

• Componente: quaisquer elementos do ambiente físico, biótico, social, econômico e cultu-
ral ou quaisquer processos ou relações consideradas importantes para avaliar os impactos 
individuais ou cumulativos.

• Aspecto: elementos das atividades que podem interagir com o meio ambiente. Um aspecto 
ambiental é inerente a uma atividade, ocorrendo independentemente das características 
socioambientais locais, ou seja, da presença de um receptor. No contexto do plano da re-
paração, a atividade refere-se aos rompimentos das barragens.

• Impacto ambiental: alteração da qualidade ambiental que resulta da modificação de pro-
cessos naturais ou sociais provocada por ações humanas.

• Impacto social: alteração das condições de vida de sociedades (comunidades, famílias 
ou coletividades) a partir de mudanças dinâmicas em um ou vários de seus componentes.

• Impacto cumulativo: impactos que se acumulam ou se interagem no tempo ou no espaço 
e resultam de uma combinação de efeitos decorrentes de diversas ações.

• Atributo de um impacto: característica ou propriedade de um impacto que é usada para 
descrevê-lo.

• Área de estudo: área geográfica definida preliminarmente à avaliação de impactos, na 
qual são realizados os levantamentos de dados primários ou secundários para fins do diag-
nóstico anterior e posterior ao rompimento. Essa área pode variar de acordo com as neces-
sidades de cada componente ambiental ou social analisado.

• Área de influência: área geográfica ou física, definida após a avaliação dos impactos, que 
permite estabelecer a área na qual os impactos são detectáveis ou sobre a qual se fazem 
sentir os impactos. Deste modo, incluem-se não só a superfície terrestre, mas também 
o funcionamento de quaisquer ecossistemas, zonas atmosféricas e bacias hidrográficas 
e todos os grupos sociais, incluindo indivíduos, comunidades, empresas, organizações e 
agências governamentais.

2.7.4. Processo de identificação, descrição e avaliação do grau de importância 
dos impactos 
A avaliação foi composta por quatro etapas (Figura 2.7-2): (i) identificação dos impactos decor-
rentes do rompimento da barragem B1 e o consequente rompimento das barragens B4 e B4-A; 
(ii) descrição dos impactos identificados por meio de atributos; (iii) avaliação da importância 
desses impactos; e (iv) avaliação do grau de resolução de medidas.
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Figura 2.7-2 – Etapas do processo de identificação e avaliação dos impactos causados pelo 
rompimento das barragens B1, B4 e B-A.

 

1. Identificação 
dos impactos

• Análise da relação 
de causa e efeito

2. Descrição 
dos impactos

• Descrição dos atributos 
dos impactos

3. Avaliação 
do grua de 
importância 

• Critérios para 
definição da 
importância dos 
impactos

4. Avaliação 
do grau de 

resolução dos 
impactos

• Reavaliação do grau de 
importância em função 
das medidas de 
reparação

Elaboração: Arcadis, 2020.

O texto que segue apresenta a abordagem metodológica de cada uma dessas etapas. 

2.7.4.1. Etapa 1: Identificação dos impactos
A avaliação ex-post de impactos no Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do rio 
Paraopeba foi realizada por meio da análise da relação de causa e efeito entre as pressões in-
duzidas pelo rompimento das barragens e as condições dos componentes ambientais e sociais 
pretéritos da bacia do rio Paraopeba. Em outras palavras, a caracterização da degradação ob-
servada foi analisada pela comparação entre os cenários pré e pós-rompimento (Figura 2.7-3), 
conforme recomenda a Feam por meio da Nota Técnica 2/FEAM/DOCUMENTACAOB1/2019. 
Neste sentido, para o desenvolvimento do Capítulo 2, as informações analisadas e sistema-
tizadas no Capítulo 1 foram fundamentais para o estabelecimento das relações causais na 
identificação dos impactos.
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Figura 2.7-3 – Esquema teórico do processo de degradação ambiental e respectiva avaliação.

 

 

Figura 2.7-3 – Esquema teórico do processo de degradação ambiental e respectiva 
avaliação. 

 
Elaboração: Arcadis, 2019, baseado em Sánchez (2013). 
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Elaboração: Arcadis, 2019, baseado em Sánchez (2013).

Assim, além de comparar os cenários, a identificação dos impactos também se baseou 
no método hipotético dedutivo, conforme recomendado pela Feam por meio da Nota 
Técnica 2/FEAM/DOCUMENTACAOB1/2019. Por este método, são levantadas hipóteses 
de impactos potenciais, ou seja, aqueles que poderão ser confirmados ao longo do tempo, 
com base em levantamentos a serem realizados em estudos e programas de monitoramen-
to propostos no Capítulo 3 do Plano de Reparação. A formulação de hipóteses foi baseada 
na analogia com casos similares (especialmente o rompimento da barragem de Fundão), na 
experiência dos membros da equipe (em particular contando com a contribuição dos consul-
tores máster) e no emprego conjunto do raciocínio dedutivo e indutivo, conforme sugerido 
por Sánchez (2013).

O nível de agregação dos impactos utilizado neste documento está relacionado ao nível de 
detalhamento dos dados obtidos que compuseram os diagnósticos pré e pós-rompimento de 
cada área temática. Conforme esclarece Sánchez (2013) e WWF (2002), há de se considerar 
que, com o avanço da execução do Plano de Reparação, os impactos identificados poderão 
ser mais bem detalhados e individualizados. Portanto, os enunciados e conteúdos dos impac-
tos poderão ser revisados toda vez que houver uma evidência ou nova informação sobre a 
ação causal do impacto.

Segundo observado em Sánchez et al. (2018) e Duarte & Kakinami (2018), para se proceder 
à identificação dos impactos, deve-se considerar o conhecimento dos componentes socioam-
bientais, ter informações consistentes que permitam uma boa compreensão da ação que causa 
o impacto, incluir o conhecimento de avaliações de processos conhecidos e similares, verificar 
a possibilidade de ocorrência de impactos cumulativos e promover a interação de impactos 
entre os diferentes componentes. Esse processo pode ser conduzido pelo método chamado 
avaliação ad hoc (julgamento de especialista), baseado “na capacidade de especialistas em 
emitirem estimativa sobre a probabilidade de ocorrência, a extensão espacial e temporal, e 
mesmo a magnitude de certos impactos ambientais” (Sánchez, 2013, p. 313).
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A avaliação ad hoc foi realizada por uma experiente equipe multidisciplinar de mais de 100 
profissionais vinculados à Arcadis, ressaltando a participação de consultores máster, e é o 
que dá robustez e efetividade ao planejamento e futura execução do Plano de Reparação 
Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba. Além dessa equipe, participou também a equipe 
da Vale, bem como foram realizadas oito reuniões técnicas (entre os dias 25 de maio e 26 de 
junho de 2020) com participação de representantes do Sistema Estadual de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos de Minas Gerais (Sisema) e do Ministério Público Estadual de Minas Gerais 
(MPE-MG), assessorado pela empresa Aecom. Tais reuniões técnicas foram pautadas por ofí-
cios e notas técnicas com comentários e recomendações sobre os impactos descritos pelas 
diversas áreas temáticas, bem como comentários sobre a abordagem metodológica adotada.

A identificação de impactos é um mecanismo pelo qual se descrevem as consequências de 
uma ação humana, de modo a demonstrar as relações de causa e efeito (ou nexo causal) entre 
as pressões induzidas por ação humana e o estado dos componentes ambientais e sociais. 
Observa-se que a matriz de impactos não é exaustiva, sendo passível de revisões, conforme 
preconiza o conceito de gestão adaptativa, apresentada acima.

Em particular, frisa-se que o diagnóstico pretérito (Capítulo 1), ainda que tenha sido feito com o 
objetivo de buscar o máximo de informações disponíveis sobre a bacia, não pode ser conside-
rado exaustivo, uma vez que a coleta de dados e informações foi realizada, em grande parte, 
com base em levantamento de dados secundários, sem a formalização de coleta sistematizada 
e regular. As principais fontes de dados do diagnóstico pretérito são ações e monitoramentos 
realizados pela Vale S/A para a área de operação do Complexo da Mina Córrego do Feijão, 
estudos ambientais vinculados a processos de licenciamento ambiental na região (Siam/Feam, 
Supram, Ibama), bancos de dados públicos (como Igam, Ministério da Saúde, IBGE, CPRM, 
Ministério do Meio Ambiente, ICMBio), referências bibliográficas (livros, artigos científicos, dis-
sertações e teses) e imagens de satélite para análise do uso e ocupação do solo e análise de 
paisagem.

Para o desenvolvimento do Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba, 
trabalhou-se com a premissa de que a coleta de dados será constante desde a data do rompi-
mento das barragens, quando se começou a execução de ações emergenciais, e que aumen-
tará com a implementação de novas ações previstas no Plano. Conforme definido nas reuni-
ões técnicas com o Sisema, o MPE-MG e a Aecom, para esta versão do Plano de Reparação 
foram considerados os dados obtidos até março de 2020, para o meio físico – ou seja, um 
ano hidrológico –, e abril de 2020, para o meio biótico, considerando o Plano de Supressão de 
Vegetação nº 12. Os dados e informações apresentados neste Capítulo 2 devem ser atualiza-
dos periodicamente, permitindo que a matriz de impactos seja revisitada e atualizada, de acor-
do com as lições aprendidas ao longo do tempo, imprimindo uma gestão adaptativa, conforme 
conceituado anteriormente.

Os resultados dos diversos programas de mitigação, controle e monitoramento propostos po-
derão demonstrar a identificação de novos impactos que, com os dados e conhecimento sobre 
a situação atual (até abril de 2020), não puderam ser identificados. Este processo de análise 
de impacto também foi utilizado no caso do rio Tisza (WWF, 2002).

Diversos métodos podem ser utilizados para o processo de identificação de impactos. No Plano 
de Reparação seguiu-se a recomendação de Sánchez et al. (2018) no contexto do rompimento 
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da barragem de Fundão, em Mariana-MG, com a utilização da cadeia pressão-impacto-esta-
do-resposta, de modo a comparar as características do estado pretérito da bacia e as carac-
terísticas modificadas pelo rompimento das barragens. Em outras palavras, compararam-se os 
cenários pré e pós-rompimento, de acordo com cada área temática, permitindo identificar os 
impactos que já estão ocorrendo, os impactos certos ou efetivos.

A coleta sistemática e periódica de dados previamente selecionados, pelo monitoramento dos 
indicadores, é atividade fundamental para uma governança ambiental mais efetiva (Morrison-
Saunders & Arts, 2004; Marshall et al., 2005; Dipper, 1998). Sob essa perspectiva, é apontada 
a necessidade de garantir a transparência no processo de registro periódico e comunicação 
dos indicadores de qualidade ambiental (Prado Filho & Souza, 2004, Sánchez & Gallardo, 
2005), e estes dados, coletados com rigor técnico, devem ser efetivamente utilizados no pro-
cesso de tomada de decisão, bem como na aprendizagem da interação com o ambiente, e não 
somente visando conformidade ambiental (Dias Silva et al., 2017).

As premissas metodológicas para avaliação das possíveis interações entre impactos de diver-
sas fontes que se somam em um mesmo componente, denominados impactos cumulativos, ou 
novos impactos que emergem da relação entre impactos, definidos como sinérgicos (Duarte & 
Kakinami, 2018), são apresentados no item 2.12, “Avaliação de impactos cumulativos e sinér-
gicos”. Esses impactos serão apresentados por meio de análises que aplicam as boas práticas 
internacionais e têm como base as principais etapas metodológicas apresentadas pelo IFC 
(2013) e Sánchez (2020). 

2.7.4.2. Etapa 2: Descrição dos impactos 
Os impactos foram descritos de modo a demonstrar as consequências do rompimento das bar-
ragens, bem como os mecanismos pelos quais se estabelece a relação de causa e efeito entre 
os aspectos do rompimento e os componentes ambientais e sociais impactados. A descrição 
de cada impacto procurou evidenciar como o rompimento das barragens afetou os componen-
tes ambientais e sociais analisados. Ressalta-se que os dados e análises dos diagnósticos 
pretérito e pós-rompimento foram utilizados para embasar a descrição de cada impacto.

Como forma de homogeneizar, dar clareza e permitir uma compreensão de cada impacto, os 
impactos foram também descritos por meio de atributos. Foram utilizados os atributos preco-
nizados na Resolução Conama 1/1986, amplamente utilizados em estudos ambientais, como 
abrangência, reversibilidade e duração (Erickson, 1994; Glasson et al., 2005). Os atributos 
demonstram as características intrínsecas dos impactos e, assim, ajudam na compreensão de 
como ocorrem no tempo e no espaço, mas não foram utilizados para dimensionar o grau de 
importância do impacto.

Destaca-se que, por orientação da Vale S/A, neste estudo, não foi sistematizada a avaliação do 
atributo “natureza”, uma vez que todos os impactos decorrentes dos rompimentos tratados no 
Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba são negativos. 

Durante as reuniões técnicas sobre o Capítulo 2 do Plano entre maio e junho de 2020, que 
envolveram servidores do Sisema e representantes do MPE-MG, assessorados pela Aecom, 
foi sugerido que o atributo “probabilidade”, que se refere ao grau de incerteza acerca da ocor-
rência de impacto, fosse substituído pela classificação de impactos efetivos e potenciais. A 
nomenclatura foi sugerida por representantes do Instituto Estadual Florestas (IEF), sendo: (i) 
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efetivos, quando não há incerteza sobre a ocorrência de um impacto – são aqueles impactos 
que já ocorreram ou estão ocorrendo; e (ii) potenciais, quando sua manifestação ainda não 
foi comprovada, mas não pode ser desprezada – são aqueles impactos futuros ou incertos 
que deverão ser confirmados por meio dos planos e programas propostos. A organização de 
apresentação dos impactos segue a estrutura recomendada, sendo descritos primeiramente os 
efetivos, seguidos pelos potenciais.

No Quadro 2.7-1 são descritos os cinco atributos adotados na descrição dos impactos causa-
dos pelo rompimento das barragens e inundações ocorridas no período chuvoso de 2019/2020.

Quadro 2.7-1 – Descrição dos atributos da avaliação de impactos.
Atributos dos impactos

Ordem: trata-se da fonte ou aspecto causador do impacto (Sanchez, 2013). Atributo analisado conforme 
cadeia de causa e efeito apresentada no item 2.8.

Direto: impactos que decorrem de um ou mais aspectos gerados pelo acontecimento analisado; resulta de 
uma simples relação de causa e efeito.

Indireto: resulta de uma relação secundária ou de quando é parte de uma cadeia de reações; são aqueles 
impactos que decorrem de impactos diretos.

DIRETO ou 
INDIRETO

Escala espacial: relacionado à abrangência espacial do impacto (Sánchez, 2013). Seguindo o princípio da 
precaução, para os impactos em que não se conheça sua distribuição, serão assumidas as delimitações 
de escalas mais conservadoras.

Local: impactos cuja abrangência se restringe aos limites da região da sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão 
e/ou sub-bacia do ribeirão Casa Branca ou município do Brumadinho. São impactos que apresentam 
área de influência em escala local, mapeáveis e delimitáveis, em áreas que não ultrapassam os limites da 
região estabelecida.

Regional: impactos cuja abrangência ultrapassa os limites dos impactos locais, mas se restringindo à 
região da bacia do rio Paraopeba e reservatório da UHE Três Marias. São impactos que apresentam área 
de influência em escala regional, mapeáveis e delimitáveis, em áreas que não ultrapassam os limites da 
região estabelecida.

Difusa: impactos cuja abrangência ultrapassa os limites da escala regional, podendo ser mapeáveis ou 
não.

LOCAL, 
REGIONAL ou 
DIFUSA

Prazo: manifestação temporal do início do impacto (adaptado de Sanchez, 2013).

Curto prazo: começa a ocorrer simultaneamente ao aspecto que o induz.

Médio ou longo prazo: começa a ocorrer com certa defasagem em relação ao aspecto que o gera.

Foi adotado médio prazo para impactos que ocorrem em até doze meses após o início da ação impactante, 
e longo prazo, para impactos que começam a ocorrer após um ano.

CURTO, MÉDIO 
ou LONGO

Reversibilidade: capacidade do ambiente afetado retornar ao seu estado anterior (adaptado de Sanchez, 
2013). Este atributo tem relação com a resiliência do receptor do impacto, isto é, sua capacidade de 
suportar alterações.

Reversível: quando cessada a ação, ou implantada uma ação corretiva, o componente ambiental ou social 
afetado retorna às condições originais ou semelhantes àquela que estaria estabelecida caso o impacto não 
tivesse ocorrido.

Irreversível: quando o componente ambiental ou social afetado não retorna às condições originais ou 
similares, caracterizando, assim, impactos não mitigáveis em sua totalidade ou em parte.

REVERSÍVEL ou 
IRREVERSÍVEL

Duração: temporalidade do impacto, relacionada ao tempo que o impacto permanece ou dura no ambiente 
após cessados os aspectos que o induziram (Sanchez, 2013). 

Temporário: são aqueles que só se manifestam durante uma ou mais fases do projeto e que cessam 
quando termina essa fase. São impactos que cessam quando acaba a ação que os causou, como a 
degradação qualidade do ar devido à emissão de poluentes atmosféricos.

Permanente: representam uma alteração de um componente do meio ambiente ou para efeitos práticos, 
uma alteração que tem duração indefinida, como a degradação da qualidade do solo causada por 
impermeabilização devido à construção de um centro comercial e de um estacionamento; são impactos 
que permanecem depois que cessa a ação que os causou. 

TEMPORÁRIO 
ou 
PERMANENTE

Elaboração: Arcadis, 2020.
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Sobre a avaliação de cumulatividade ou sinergia, este plano aplica a metodologia preconiza-
da em Sánchez (2020), IFC (2013) e praticada pelo Ibama (2012). Portanto, não devem ser 
tratadas como atributos de impactos, não sendo, portanto, suficiente a análise binária que in-
dica se o impacto é cumulativos/sinérgico ou não. Tais características devem ser avaliadas de 
acordo com as boas práticas internacionais, por meio do processo de Avaliação de Impactos 
Cumulativos (AIC) (item 2.12, “Avaliação de impactos cumulativos e sinérgicos”). Sendo assim, 
e considerando as reuniões realizadas em maio e junho de 2020 com a Sisema, o MPE-MG 
e a Aecom, está em andamento estudo específico para avaliação de impactos cumulativos, 
que, entre os processos de trabalho, avaliará a forma de incidência do impacto, verificando se 
a degradação causada pelo rompimento se soma e/ou se interage com os impactos de obras 
emergenciais, medidas compensatórias, de contrapartida ou outras atividades relevantes na 
bacia do rio Paraopeba.

2.7.4.3. Etapa 3: Critérios para avaliação do grau de importância dos impactos 
Após a identificação dos impactos, é necessário atribuir a importância ou significância dos im-
pactos, com a finalidade de valorar, classificar ou hierarquizar os impactos. Ressalta-se que, 
no contexto de desastres ambientais, como o rompimento das barragens, essa hierarquização 
não exime a necessidade integral de reparação de todos os impactos. Portanto, independente-
mente do grau de importância de cada impacto, todos deverão ser reparados.

O grau de importância dos impactos é uma relação entre a magnitude (ou tamanho e inten-
sidade) do impacto e a sensibilidade do receptor do impacto (Figura 2.7-4). Portanto, quanto 
mais alta é a magnitude do impacto, isto é, a capacidade de modificação do meio pela fonte 
do impacto, e quanto maior é a sensibilidade do receptor do impacto, mais alto será o grau de 
importância deste.

Figura 2.7-4 – Apresentação teórica do conceito de grau de importância.
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Magnitude é o tamanho, intensidade ou extensão do impacto, podendo ser estimada de modo 
quantitativo ou qualitativo. Portanto, magnitude é a estimativa quantitativa ou qualitativa da 
intensidade do impacto sobre a sensibilidade do componente (Sánchez, 2020; Glasson et al., 
2015). A análise de magnitude considera o tamanho de um impacto em relação às condições 



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba
Capítulo 2 – Caracterização socioambiental pós-rompimento e avaliação de impactos  

Volume 4 – Avaliação de Impactos

 11

sociais e/ou ambientais estabelecidas no diagnóstico pretérito (Glasson et al., 2005). Foi es-
tabelecida escala de três níveis para demonstrar o tamanho do impacto, sendo classificado 
como de magnitude grande, média ou pequena (Quadro 2.7-2). Conforme recomendado por 
Sánchez (2013), sempre que possível, a magnitude deve ser quantitativa e ser comparada ao 
padrão legal da literatura ou ao estado pretérito do componente. Para tanto, a classificação dos 
impactos contou com a análise dos dados levantados e apresentados no Diagnóstico Pretérito 
(Capítulo 1) e na Caracterização Socioambiental Pós-Rompimento (Capítulo 2 – Volume 2 e 3).

A análise da magnitude segue a seguinte ordem de definição:

1. Comparação com o padrão legal estabelecido, a exemplo de padrões de qualidade da 
água, do ar, do solo etc.

2. Comparação entre os cenários pré e pós-rompimento, com base nas informações do 
Diagnóstico Pretérito (Capítulo 1) e da Caracterização Socioambiental Pós-Rompimento 
(Capítulo 2), a exemplo do status de fragmentação da paisagem antes e depois do 
rompimento.

3. Avaliação ad hoc, baseada na experiência dos técnicos sêniores, por meio da comparação 
e da extrapolação com casos semelhantes e de levantamento bibliográfico.

Ressalta-se que, independentemente da classificação de magnitude atribuída ao impacto iden-
tificado, todos deverão receber tratativas de reparação, dado o contexto que os gerou.

Quadro 2.7-2 – Escala da magnitude do impacto.
Magnitude do impacto

Quando o impacto ultrapassa valores de referência estabelecidos pela legislação, ou quando altera grande 
parte do componente analisado em relação ao cenário pré-rompimento, ou ainda quando, segundo a literatura 
ou a avaliação da equipe técnica, o impacto seja considerado de grande magnitude. São impactos com grande 
capacidade de alterar o componente que afetam.

Grande

Quando o impacto eventualmente ultrapassa os valores-limite de referência estabelecidos pela legislação, 
mas na maior parte do tempo encontra-se dentro dos limites. Ou ainda quando comparados os cenários pré 
e pós rompimento, ou, conforme descrito em literatura ou na avaliação da equipe técnica, identifica-se que o 
componente analisado foi pouco alterado. São impactos com média capacidade de alterar o componente.

Média

Quando o impacto não ultrapassa valores de referência estabelecidos pela legislação, mas demonstra incremento 
de degradação em relação ao cenário pré-rompimento. Quando o impacto apresenta alteração pouco significativa 
do componente ambiental ou social, em comparação com o cenário pré-rompimento, em referência da literatura 
ou análise da equipe técnica. São impactos com baixa capacidade de alterar o componente que os afeta. 

Pequena

Elaboração: Arcadis, 2020.

O outro parâmetro para definição de importância do impacto é a sensibilidade do componente, 
associado à sua suscetibilidade em sofrer mudanças decorrentes da ação impactante. A sen-
sibilidade pode ser associada à disponibilidade do componente afetado no meio e à valoração 
dada pela sociedade; por exemplo, componentes legalmente protegidos refletem a avaliação 
social de serem mais sensíveis.

Dadas as diferentes formas de atribuição de sensibilidade aos componentes dos diferentes 
meios, para a análise da sensibilidade de cada meio (biótico, físico e socioeconômico) consi-
deraram-se as referências de sensibilidade intrínsecas a seus componentes.

A classificação da sensibilidade ou valor do componente afetado foi definida como alta, média 
ou baixa seguindo estes critérios: 
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1. Para componentes do meio físico: foram considerados os limites legais, a abundância ou 
escassez, a sensibilidade do componente afetado relacionando-o aos processos de degra-
dação pretéritos; ou seja, quanto mais fontes de impactos a que o componente já estava 
submetido (conforme descrito no Capítulo 1), maior é a vulnerabilidade do componente 
para sofrer novos impactos. A sensibilidade também foi relacionada à relevância social do 
componente afetado, isto é, ao uso que a sociedade faz dele.

2. Para componentes do meio biótico: a sensibilidade foi analisada considerando a relevância 
ecológica ou a vulnerabilidade do componente atingido, que está relacionado ao risco de 
perda iminente e reflete uma insubstitubilidade ao longo do tempo; por exemplo, listas com 
status de ameaça em nível regional (estado de Minas Gerais), nacional ou global, ou o grau 
de proteção do ecossistema (IAIA, 2018). Foram avaliados ainda os remanescentes bioló-
gicos (quando conhecidos) na área de estudo, a abundância ou escassez do componente, 
a capacidade de resiliência descrita em literatura e a suscetibilidade do componente atingi-
do, ou seja, quão impactado o componente estava antes do rompimento.

3. Para componentes do meio social, econômico e cultural: a sensibilidade foi analisada con-
siderando os marcos dos direitos humanos e fundamentais, a vulnerabilidade social das 
populações atingidas, bem como as dimensões contidas em indicadores sociais como IVS, 
IDHM e Índice Firjan (longevidade, renda, educação, acesso a trabalho, bens e serviços), 
ou seja, quanto mais alta é a vulnerabilidade social da população, maior é sua sensibili-
dade a novos impactos. Também foram considerados parâmetros econômicos, como PIB 
e Valores Adicionados Brutos (VAB). Além dos indicadores consolidados, também foram 
avaliadas a capacidade de resposta da comunidade a mudanças bruscas, considerando 
aspectos de tradicionalidade e dependência da comunidade dos recursos naturais atingi-
dos (IFC, 2012). Por fim, do ponto de vista do patrimônio cultural, foi considerado o status 
de proteção de bens culturais. Com a análise da magnitude da ação e da sensibilidade do 
componente ambiental ou social afetado, pode-se obter um resultado de natureza conclu-
siva, que aponta o grau de importância dos impactos.

A importância do impacto é o resultado de sua classificação qualitativa, que resulta da combi-
nação entre magnitude e sensibilidade. Esta classificação está intrinsecamente relacionada ao 
contexto em que o caso analisado se insere. Neste documento, o resultado da avaliação do 
grau de importância resultou em elevado, moderado ou reduzido (Quadro 2.7-3). Ressalta-se 
que, decorrente das alterações provocadas pelos rompimentos, o grau de importância reduzido 
ou moderado do impacto implica igualmente a necessidade de implementar ações de repara-
ção. Assim, o grau de importância pode auxiliar na priorização de ações de reparação.

Quadro 2.7-3 – Grau de Importância ou significância dos impactos.

Grau de importância do impacto
Magnitude do impacto

Pequena Média Grande

Sensibilidade 
do 
componente 
afetado

Baixa Reduzido Reduzido Moderado

Média Reduzido Moderado Elevado

Alta Moderado Elevado Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba
Capítulo 2 – Caracterização socioambiental pós-rompimento e avaliação de impactos  

Volume 4 – Avaliação de Impactos

 13

A descrição e a classificação dos impactos são apresentadas em ordem sequencial por área 
temática, tal qual feito para os Capítulos 1 e Caracterização Pós-Rompimento, de modo a con-
tribuir para a estrutura e sequência do documento apresentado.

2.7.4.4. Etapa 4: Critérios para avaliação do grau de resolução de medidas 
De forma associada, é possível indicar as medidas de reparação, que compreendem o con-
junto de ações e/ou procedimentos a serem empregados na atenuação dos impactos. Para a 
definição dessas medidas, foram aplicados os princípios da hierarquia de mitigação (Figura 
2.7-5), que estabelece a sequência para se tratar os impactos potenciais e efetivos de um em-
preendimento/atividade, sendo inicialmente evitados e, então, definidas as ações de redução 
ou minimização.

Figura 2.7-5 – Hierarquia da mitigação. 

Fonte: Sánchez, 2013.

Quando as ações de redução estão esgotadas, aplicam-se as ações de reparação e correção 
e, por fim, definem-se as medidas de compensação para os impactos adversos que não podem 
ser mitigados (IFC, 2012). Nos rompimentos das barragens, as ações para evitar e minimizar 
foram superadas no momento do rompimento, e grande parte dos impactos deve receber tra-
tativas de reparação/correção ou compensação.

Porém, seguindo a premissa de que existem impactos efetivos e potenciais, será avaliado se 
os impactos potenciais podem ser evitados ou minimizados, seguindo a hierarquia de mitiga-
ção. Na Figura 2.7-6 são apresentados os princípios de priorizar medidas de reparação.
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Figura 2.7-6 – Prioridades de ações de reparação da bacia do rio Paraopeba.

 

Evitar
• Evitar a ocorrência de impactos potenciais, se possível. 

Minimizar

• Minimizar os impactos causados
• Reduzir perdas sociais e econômicas

Corrigir

• Restaurar os ecossistemas afetados e as condições biofísicas, processos ecológicos e 
serviços ecossistêmicos

• Reparar as condições das infraestruturas afetadas 
• Recuperar áreas atingidas e promover sua ressignificação 

Compensar 
• Compensar os impactos que não puderam ser reparados ou corrigidos

Fonte: Adaptado de Duarte & Kakinami (2018); Arcadis, 2019.

Serão exigidas uma ou mais medidas para reparar o impacto causado, bem como para li-
dar com as incertezas associadas a sua identificação e avaliação, para ponderar a eficácia 
(Sanchez et al., 2019). Entende-se por eficácia o alcance dos objetivos pretendidos por meio 
das ações planejadas. Assim, dependendo da eficácia das medidas de reparação planejadas, 
associa-se um grau de resolução (Quadro 2.7-4). Evidencia-se, dessa forma, a importância de 
quantificar, sempre que possível, e monitorar a eficácia das medidas propostas.

De modo complementar, são propostas diversas medidas de monitoramento e/ou avaliações 
complementares pautadas no método hipotético-dedutivo, como recomenda a Nota Técnica 
2/FEAM/DOCUMENTACAOB1/2019, quando a ocorrência do impacto é potencial. O grau de 
importância do impacto é apresentado na matriz com e sem o grau de resolução das medidas 
de mitigação, controle ou reparação.

Quadro 2.7-4 – Grau de resolução de ações e medidas propostas.
Grau de resolução: poder de atenuação de impactos adversos

Alta resolução: em situações nas quais é possível eliminar ou reduzir significativamente a intensidade do 
impacto. A ação de mitigação é reconhecida como boa prática e é amplamente utilizada, pois já foi aplicada 
com sucesso em situações similares.

Forte

Média resolução: em situações nas quais é possível reduzir a intensidade do impacto. A medida é 
reconhecida como boa prática, mas não foi aplicada em contextos similares, acarretando incerteza ao 
sucesso das ações, pois sua aplicação não é generalizada. 

Intermediário

Baixa resolução: a medida não tem possibilidade de reduzir significativamente o impacto ou ainda não 
se sabe se a medida é capaz de reduzir significativamente a intensidade do impacto. Trata-se de uma 
inovação ou uma medida que tem pouca aplicação prática. 

Fraco

Elaboração: Arcadis (2020), baseado em Sanchez et al. (2019).

Conforme acordado durante as reuniões técnicas, realizadas entre os dias 25 de maio e 26 de 
junho de 2020 com diversos atores (Sisema, MPE/-MG), o grau de importância foi reavaliado 
após a indicação do grau de resolução de medidas de cada impacto.

Dessa forma, o grau de importância do impacto, que resultou da combinação entre magnitu-
de e sensibilidade do componente, foi reavaliado segundo o grau de resolução de medidas 
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(Quadro 2.7-5). Ressalta-se que o grau de resolução das medidas deve ser acompanhado 
por monitoramento via indicadores, de modo a garantir que as medidas alcancem os objetivos 
planejados.

Quadro 2.7-5 – Grau de importância ou significância dos impactos após a implementação de 
medidas de reparação.

Grau de importância do 
impacto pós-medidas

Grau de resolução de ações e medidas propostas
Forte Intermediário Fraco

Grau de 
importância do 
impacto antes 
das medidas

Reduzido Reduzido Reduzido Reduzido
Moderado Reduzido Moderado Moderado

Elevado Moderado Elevado Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

Para sintetizar o processo de identificação e avaliação de impactos, apresenta-se uma matriz de 
impactos que consolida todos os impactos identificados nesta versão do Plano de Reparação 
(provenientes do rompimento das barragens e do período chuvoso 2019/2020). O modelo des-
ta matriz (Figura 2.7-7) demonstra a relação dos impactos com os aspectos que os induziram. 
Na matriz também é possível verificar os componentes afetados, bem como sua sensibilidade e 
a magnitude de cada impacto. Finalmente, as cores verde, amarela e vermelha indicam o grau 
de importância dos impactos sem considerar o grau de resolução de medidas.

Figura 2.7-7 – Modelo conceitual da matriz de impactos apresentada.
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Figura 2.7-7 – Modelo conceitual da matriz de impactos apresentada. 

 
 

Após a apresentação da matriz de impactos, apresentam-se as áreas de influência dos 

impactos de cada meio (físico, biótico e socioeconômicos), conforme solicitação feita 

durante as reuniões técnicas com diversos atores (Sisema e MPE/-MG). Para tanto, as 

áreas de influência de cada impacto foram sobrepostas de modo a compor um mapa de 

área de influência para cada meio, e a descrição dessas é apresentada no tópico XXXX 

– Área de influência por meios.  

Antes de adentrar a descrição de cada impacto efetivo ou potencial, apresenta-se o 

processo de identificação dos impactos.  

Elaboração: Arcadis, 2020.

Após a apresentação da matriz de impactos, apresentam-se as áreas de influência dos im-
pactos de cada meio (físico, biótico e socioeconômicos), conforme solicitação feita durante as 
reuniões técnicas com diversos atores (Sisema e MPE/-MG). Para tanto, as áreas de influência 
de cada impacto foram sobrepostas de modo a compor um mapa de área de influência para 
cada meio, e a descrição dessas é apresentada no item 2.11, “Áreas de influência”.

Antes de adentrar a descrição de cada impacto efetivo ou potencial, apresenta-se o processo 
de identificação dos impactos.
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2.8. PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS
O processo de identificação dos impactos foi baseado na análise de causa-efeito, para es-
tabelecer a relação de deflagração dos impactos. Relação de causalidade pode ser definida 
como uma relação lógica de causa e efeito entre uma ação e o ambiente. A identificação dos 
impactos decorre do estabelecimento da cadeia de ações e reações que culminam em uma 
determinada modificação da qualidade de um componente ambiental e/ou social.

De acordo com Sánchez (2013), é possível trabalhar a análise dos efeitos provocados por uma 
ação a partir de um ponto de vista sistêmico, em que a resposta do meio a essa determinada 
ação externa ao sistema ambiental depende do estado em que tal sistema se encontra no mo-
mento em que a ação é exercida. Neste caso, a resposta do meio pode ser descrita em termos 
de impactos ambientais e sociais. Desse modo, foram estabelecidos os encadeamentos de 
impactos decorrentes do rompimento da barragem de rejeitos B1, B4 e B4-A, por meio da iden-
tificação de cinco aspectos indutores de impactos sobre os componentes ambientais e sociais. 

2.8.1. Descrição dos componentes afetados
Os componentes são quaisquer elementos do ambiente físico, biótico, social, econômico e 
cultural ou quaisquer processos ou relações consideradas importantes para avaliar impactos. 
Conforme apresenta o item 2.7, “Metodologia de avaliação de impactos adotada no contexto 
do rompimento das barragens B1, B4 e B4-A”, a avaliação da importância de um impacto é 
resultado da combinação entre os atributos de magnitude e sensibilidade, onde, este último, 
retrata a sensibilidade intrínseca do componente impactado (Sánchez, 2013). 

Ao todo, 28 componentes foram impactados pelos impactos do rompimento das barragens, 
sendo 15 impactos relacionados à ao meio físico, 27 ao meio biótico, 33 ao meio socioeconô-
mico e cultural, e seis aos serviços ecossistêmicos. 

Neste sentido, o Quadro 2.8.1-1 apresenta a descrição dos componentes afetados pelos impac-
tos do rompimento, que subsidiam a classificação da justificativa do atributo sensibilidade ao 
longo da descrição e avaliação do grau de importância de cada impacto presente no item 2.9.

Quadro 2.8.1-1 – Descrição dos componentes afetados.
Componente Descrição

Relevo

Este componente representa aquilo que Guerra & Guerra (2008) definiram como a “diversidade de 
aspectos da superfície da crosta terrestre, ou seja, o conjunto dos desnivelamentos da superfície do 
globo”. O relevo pode ser descrito pelas suas formas, materiais constituintes e processos atuantes, sejam 
eles emersos ou submersos.

Solo
É a camada da superfície terrestre constituída por minerais, matéria orgânica, água e ar; com 
profundidade até os limites da rocha original; formado em função de fatores como ação do clima e de 
organismos vivos, do relevo, do tempo histórico e do material de origem.

Recursos 
minerais

São substâncias naturais inorgânicas, classificados em metálicos e não metálicos, de valor comercial, 
passíveis de indicação e medição em reservas.

Água subterrânea
Componente que representa a água armazenada no subsolo, em terrenos e formações geológicas 
chamadas aquíferos, responsável cuja função natural é alimentar o fluxo de base dos rios.

Água superficial
Componente que representa a água que não penetra no solo e se acumula na superfície, escoa e 
dá origem a rios, riachos, lagoas e córregos (ANA, 2020) e que pode ser avaliado tanto em termos 
qualitativos quanto quantitativos. Apresenta grande relevância social em função de seus usos múltiplos. 
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Componente Descrição

Sedimentos
É o material particulado formado pela ação das águas e dos ventos sobre os solos e as rochas, 
susceptível ao transporte pela ação das chuvas e dos rios e à deposição em decorrência das condições 
do corpo hídrico receptor.

Ar

Elemento da atmosfera em que sua qualidade é o produto da interação de um conjunto de atividades, 
dentre os quais possuem fatores, tais como a topografia, uso e ocupação do solo e as condições 
meteorológicas, favoráveis ou não à dispersão dos poluentes atmosféricos.

A qualidade do ar é avaliada para determinar o nível de concentração de um grupo de poluentes 
universalmente consagrados como indicadores, selecionados devido à sua maior frequência de 
ocorrência na atmosfera e aos efeitos adversos que causam ao meio ambiente. São eles: material 
particulado (poeira), dióxido de enxofre (SO2), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrogênio (NOx), 
hidrocarbonetos (HC) e ozônio (O3) (FEAM, 2020).

Pela concentração de um poluente atmosférico, mede-se o grau de exposição dos receptores (seres 
humanos, outros animais, plantas, materiais) como resultado final do processo de lançamento desse 
poluente na atmosfera a partir de suas fontes de emissão e suas interações na atmosfera do ponto de 
vista físico (diluição) e químico (reações químicas) (Cetesb, 2018)

Biota aquática

Componente que agrega os elementos da biodiversidade que compõem os ecossistemas aquáticos. 
Compreende as comunidades hidrobiológicas compostas pelo fitoplâncton, zooplâncton, perifíton, 
macroinvertebrados bentônicos, macrófitas aquáticas e ictiofauna. Abrange também os habitats aquáticos 
utilizados por essas comunidades hidrobiológicas.

Fauna silvestre

Compreende os animais pertencentes às espécies nativas e exóticas, de hábito terrestre ou semiaquático, 
em qualquer fase do seu desenvolvimento e que vivem naturalmente fora de cativeiro, bem como 
seus ninhos, abrigos e criadouros naturais constituindo seu habitat. O componente agrega os grupos 
taxonômicos de vertebrados terrestres (anfíbios, répteis, aves e mamíferos terrestres e voadores) e 
alguns grupos taxonômicos de invertebrados terrestres bioindicadores (abelhas, formigas, borboletas, 
besouros e cupins, além de insetos vetores).

Vegetação nativa
Componente que agrega as formações vegetais naturais e suas respectivas fitofisionomias, incluindo a 
distribuição na paisagem e a estrutura fitossociológica. Compreende também a composição taxonômica 
de espécies da flora.  

Áreas protegidas 
e de interesse 
para conservação

Componente que agrega as áreas protegidas por lei, voltadas para a conservação dos recursos naturais, 
incluindo unidades de conservação, áreas de preservação permanente, reservas legais e áreas de 
proteção especial. Também compreende áreas que, embora não tenham proteção legal, são importantes 
para a conservação e uso sustentável dos recursos naturais, incluindo as áreas prioritárias para a 
conservação da biodiversidade e as reservas da biosfera. 

Fauna doméstica

Compreende os animais que, por meio de processos tradicionais e sistematizados de manejo e/ou 
melhoramento zootécnico, tornaram-se domésticos, apresentando estreita dependência do homem. 
A fauna doméstica é protegida pela Declaração Universal dos Direitos dos Animais, da qual o Brasil é 
signatário.

Cadeia produtiva 
da mineração

Trata da atividade da indústria extrativa mineral e seu conjunto de etapas consecutivas, ao longo das 
quais há algum tipo de transformação, até a constituição de um produto final. A cadeia produtiva mineral 
inclui: as atividades de extração, transporte, processamento de minérios, transformação mineral e 
comercialização do produto final.

Qualidade de vida
Envolve o bem estar espiritual, físico, mental, psicológico e emocional, além das relações sociais, 
familiares e comunitárias. Envolve também direitos humanos e fundamentais como o acesso à água, à 
saúde, à educação, à habitação, ao saneamento básico, à mobilidade e outras circunstâncias da vida.

Uso da terra
Relaciona-se às atividades realizadas em determinada extensão de terra ou em determinado ecossistema 
para a obtenção de produtos e benefícios, por meio do uso dos recursos disponíveis. Refere-se, então, às 
funções socioeconômicas desempenhadas em dado território.

Patrimônio 
privado

Refere-se a bens materiais privados, móveis e imóveis, com exceção dos meios de produção.

Abastecimento 
público de água

Trata de sistemas públicos de abastecimento de água e compreende as atividades de captação, 
tratamento e distribuição de água para as várias atividades das áreas urbanas, sendo um direito básico e 
fundamental.

Administração 
pública

Compreende as atividades que, por sua natureza, são comumente realizadas pela Administração Pública 
e, como tal, são essencialmente não-mercantis, compreendendo a administração geral (o executivo, o 
legislativo, a administração tributária etc., nas três esferas de governo) e a regulamentação e fiscalização 
das atividades na área social e na vida econômica do país; as atividades de defesa, justiça, relações 
exteriores etc.; e a gestão do sistema de seguridade social obrigatória.
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Componente Descrição

Comércio e 
serviços

Compreende as atividades do setor terciário da economia, envolvendo comércio, transporte, alojamento, 
alimentação, informação, comunicação, atividades financeiras, de seguros, imobiliárias, administrativas, 
educação, saúde humana, serviços sociais, artes, cultura, esporte, recreação e serviços domésticos. 
No presente estudo, as atividades do âmbito da administração pública, defesa e seguridade social são 
tratadas separadamente no componente Administração pública.

Patrimônio 
cultural 
acautelado

Compreende os bens culturais são acautelados (protegidos) pela legislação federal, estadual e/
ou municipal. Este componente abrange os bens arqueológicos, sendo que os bens/vestígios/sítios 
arqueológicos que são reconhecidos como bens do patrimônio cultural brasileiro de acordo com os artigos 
20, 215 e 216 da Constituição de 1988 e Lei Federal 3.924/1961. Este componente engloba os bens 
culturais imateriais (manifestações culturais, saberes, ofícios, modos de fazer, lugares) reconhecidos de 
acordo com o Decreto Federal 3.551/2000.

Patrimônio 
cultural não 
acautelado

Corresponde aos bens culturais de valor pessoal e/ou coletivo que podem ter sido impactados em 
decorrência do rompimento das barragens. Estes bens não estão sob a proteção legal das esferas 
federal, estadual e municipal na forma de tombamento ou inventário.

Paisagem natural
O componente é uma conjunção de diversos outros componentes, como vegetação nativa, água 
superficial e relevo que possuem aspectos culturais através da conexão com as comunidades locais 
(relações topofílicas).

Serviços de 
provisão

São os bens e produtos obtidos dos ecossistemas, tais como culturas agrícolas, criação de animais, 
pesca, aquicultura e fornecimento de água. Essa categoria de serviço apresenta uma estreita relação com 
a aquisição de alimentos de forma autônoma por seus beneficiários. 

Serviços de 
regulação

Estão relacionados a capacidade dos ecossistemas em controlar ou modificar os estoques e fluxos de 
material e energia, abrigarem fauna silvestre, tais como regulação de doenças e pragas, polinização e 
dispersão de sementes e regulação dos fluxos de água. 

Serviços culturais

São fornecidos pelas paisagens constituídas por singulares formações geológicas e unidades 
geomorfológicas detentoras de grande beleza cênica, permeadas por uma rede hidrológica superficial 
e subterrânea, que configuram como de interesse de lazer e turismo, além da presença de sítios 
arqueológicos, bens culturais

Indústria

Compreende as atividades do setor secundário da economia, envolvendo as indústrias extrativas, 
de transformação, setor de eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e 
descontaminação. No presente estudo, a indústria extrativa mineral é tratada separadamente no 
componente Cadeia produtiva da mineração.

Economia
Trata da dinâmica econômica local, regional, nacional e seus fluxos, como variações dos níveis de 
produção, de massa salarial, do volume de capital monetário circulante, da circulação de mercadoria e 
valores, de custos, alterações de condições macroeconômicas, entre outros.

Demografia
Trata das dinâmicas populacionais por meio da organização de dados e informações referentes às 
estruturas sociais e aos deslocamentos humanos.

Elaboração: Arcadis, 2020.

2.8.2. Descrição dos aspectos indutores de impactos
Considera-se aspecto indutor de impacto, um elemento inerente a uma atividade que pode 
interagir com o ambiente, ocorrendo independentemente das características socioambientais 
locais, ou seja, da presença de um receptor, conforme descreve a metodologia de avaliação 
de impacto. Antes de descrever os encadeamentos e as relações que deflagram os impactos, 
apresenta-se uma breve descrição dos aspectos indutores: (i) Arraste e deposição de rejeitos; 
(ii) Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos; (iii) Suspensão de 
material particulado na atmosfera; (iv) Mudança repentina nas condições de vida; (v) Chuvas 
extremas 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba

2.8.2.1. Arraste e deposição de rejeitos
O rompimento da Barragem B1 resultou no extravasamento de um volume aproximado de 9,72 
Mm3de rejeitos. Em razão da energia cinética induzida pelo fluxo de rejeitos que se formou, 
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houve a incorporação de outros materiais durante o processo de arraste destes e rompimen-
to consequente das barragens B4 e B4-A, cujo detalhamento é apresentado no item 2.2. 
Caracterização do Rompimento das Barragens B1, B4 e B4-A. Estima-se que o volume de 
material depositado na sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão e no rio Paraopeba seja de aproxi-
madamente 10,47 mm3.

O aspecto de arraste e deposição de rejeitos está relacionado ao processo de extravasamento 
dos rejeitos no momento do rompimento e posterior deposição ao longo da sub-bacia do ribei-
rão Ferro-Carvão até as proximidades de sua confluência com o rio Paraopeba. Os depósitos 
decorrentes do rompimento são denominados tecnogênicos, constituídos principalmente pelos 
rejeitos acumulados e, secundariamente, pelos solos, depósitos aluviais e coluvionares, ve-
getação suprimida, estruturas a jusante da mineração como escritórios, almoxarifados, pera 
ferroviária e estruturas interceptadas (edificações civis) ao longo dos cursos d’água associados 
ao espraiamento de rejeitos e resíduos.

O arraste e deposição desse grande volume de material ocorreu em um curto espaço de tempo 
e com alta energia cinética, causando supressão e transporte de estruturas e elementos da 
paisagem a jusante da barragem B1.

2.8.2.2. Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos 
O aspecto carreamento de sedimentos, rejeitos, resíduos e/ou efluentes líquidos, é um proces-
so mais lento que o arraste e deposição de rejeitos, com menor volume de material transporta-
do e com baixa energia cinética envolvida.

Esse transporte ocorre pela ação das águas pluviais e/ou fluviais e tende a se manifestar en-
quanto os materiais (sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos) não estiverem conti-
dos ou enquanto ainda não tiverem sido removidos e transportados para um ambiente controla-
do; ou até que ocorra uma estabilização do sistema ambiental onde esses foram depositados. 
A implementação de estruturas como barreiras de estabilização de calha; barreiras hidráulicas; 
diques; cortina metálica de estaca prancha após o rompimento, visou conter e minimizar este 
processo de carreamento para o rio Paraopeba.

O carreamento de resíduos e efluentes líquidos está associado às características intrínsecas 
dos equipamentos e das estruturas atingidas, considerando-se seu porte, sua localização, o 
tipo de efluente que continham e a forma como o rompimento os danificou. Desde janeiro de 
2019 esses equipamentos e estruturas afetadas vêm sendo removidos e dispostos em ambien-
tes controlados, com vistas a cessar o contato dos resíduos e efluentes com o ambiente. 

Portanto, esse aspecto tende a ser controlado com o avanço da execução das ações de 
Gerenciamento de Rejeitos e Resíduos carreados pelo Rompimento da Barragem B1 e do 
Plano Diretor de Obras Emergenciais. 

2.8.2.3. Suspensão de material particulado na atmosfera
Com o rompimento das barragens B1, B4 e B4-A houve o escoamento de rejeito úmido a jusan-
te das mesmas, cuja fase seca pode ser dispersada por meio da suspensão de material parti-
culado provocado por agentes externos, como por exemplo ação eólica. Portanto, o aspecto de 
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suspensão de material particulado na atmosfera se dá de duas formas: pelo impacto e choque 
da massa de rejeito e detritos no momento do rompimento com obstáculos físicos na área im-
pactada, sejam estruturas da Vale, edificações civis, o próprio solo e relevo, vegetação, dentre 
outros; e pelo arraste eólico do material ressuspendido na área da mancha de rejeitos. 

No primeiro caso, o fenômeno se dá em intervalo curto de tempo, atrelado ao momento do rom-
pimento, enquanto no segundo, a ressuspensão do material pode ocorrer a partir do material 
depositado no vale do ribeirão Ferro-Carvão. No segundo caso, após a deposição dos rejeitos 
oriundos do rompimento das barragens B1, B4 e B4-A, especialmente na sub-bacia do ribei-
rão Ferro-Carvão e entorno, e sua secagem, observa-se que a movimentação de máquinas e 
veículos também contribui para a dispersão atmosférica de particulados do rejeito e/ou solo, 
provocando processos atmosféricos que podem implicar em maior pressão na bacia aérea.

Assim, a suspensão de material particulado na atmosfera é o aspecto que induz as alterações 
da qualidade do ar, e consequentemente, os potenciais efeitos à saúde humana pela exposição 
de poluentes atmosféricos.

2.8.2.4. Mudança repentina nas condições de vida
Tão imediatamente quanto o arraste e deposição de rejeitos, ocorre o aspecto de Mudança 
repentina nas condições de vida que atingiu o tecido social de forma indelével. Os sentimentos 
vivenciados ao estrondo do rompimento das barragens em Brumadinho anunciaram mudanças 
que se seguiriam rápida e ininterruptamente, atingindo pessoas em diferentes papéis sociais: 
indivíduos, famílias, moradores, trabalhadores, munícipes, ativistas, voluntários. 

As condições de vida abarcam elementos que contribuem para o bem-estar físico e espiritual 
dos indivíduos na sociedade. A mudança repentina dessas condições desestrutura, em graus 
distintos, a vida como era, causa traumas, medos, inseguranças, sentimentos e sensações 
antes não existentes ou não percebidos como tais. Essa mudança atinge muito diretamente as 
pessoas que vivem ou viviam nas áreas onde houve a deposição e a passagem dos rejeitos, 
como nas localidades Córrego do Feijão e Parque da Cachoeira, em Brumadinho. Do mesmo 
modo que a pluma decorrente do rompimento atinge os agrupamentos sociais localizados em 
outros municípios, ao longo da calha do rio Paraopeba, a jusante de Brumadinho. Os efeitos da 
mudança repentina nas condições de vida permanecem no tempo e no espaço, e é considera-
da um aspecto indutor de impactos.

2.8.2.5. Chuvas extremas 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba
As chuvas extremas registradas no período chuvoso de 2019/2020, bem como as consequen-
tes inundações nas planícies fluviais do rio Paraopeba influenciaram o comportamento do ma-
terial proveniente do rompimento das barragens na calha do rio. 

O elevado volume pluvial registrado neste período, em especial no início do ano de 2020, 
provocou aumento de vazão do rio Paraopeba e consequentemente do transporte de material 
em suspensão, o qual pode estar associado aos processos naturais do rio Paraopeba e seus 
afluentes e/ou aos rejeitos decorrentes do rompimento das barragens. Os efeitos das inunda-
ções tendem a apresentar menor intensidade à medida que se afastam das proximidades da 
sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão. 
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Não pode ser desconsiderado, ainda, o potencial do rejeito depositado no rio Paraopeba favo-
recer o aumento das áreas inundáveis, especialmente no trecho até a área urbana do municí-
pio de Brumadinho. 

Como o processo de inundações nas margens do rio Paraopeba já ocorria no cenário pré-rom-
pimento, sendo natural da dinâmica fluvial da bacia, passou a ser considerado um aspecto in-
dutor de impacto, devido à presença de traços de rejeitos nas águas e sedimentos deste curso 
d’água. O processo de inundação não é passível de ser controlado e seus efeitos associados 
ao rompimento serão sentidos enquanto for observada alteração da qualidade da água super-
ficial e sedimentos. 

2.8.3. Apresentação da cadeia de causa e efeito
Ressalta-se que é a justamente a cadeia de causa e efeito que determina o atributo “ordem” 
dos impactos. Os impactos diretos são aqueles que resultam em cadeia simples e por isso 
decorrem diretamente dos aspectos indutores. Os impactos indiretos decorrem de cadeias 
causais complexas quando há uma reação secundária em relação ao aspecto ou quando é 
parte de uma cadeia de reações também denominado de impacto secundário, podendo ser 
de primeira, segunda ou de enésima ordem, de acordo com a situação na cadeia de reações. 

A apresentação da cadeia de causa e efeito é realizada de acordo com os cinco aspectos in-
dutores de impactos. Esse formato de apresentação das relações em cadeia se deu em função 
da complexidade de relações, de modo a trazer clareza e coesão ao texto. Importante ressaltar 
que um mesmo impacto direto pode ser deflagrado por um ou mais aspectos. Assim como, um 
mesmo impacto indireto pode resultar de mais de uma relação causal sendo resultado de vá-
rios impactos diretos ou indiretos. Portanto, no texto que segue, um impacto pode ser descrito 
em mais de uma relação de causa e efeito, tendo sido deflagrado por mais de um aspecto. 
Sendo assim, a simples soma da quantidade de impactos nas diversas relações causais cita-
das ao longo do texto não resulta na soma de impactos identificados e apresentados na matriz. 

As 420 relações de causa e efeito entre os cinco aspectos, os 36 impactos de ordem direta e os 
45 impactos indiretos são apresentadas no Anexo 95. O texto que segue apresenta uma breve 
descrição dessas relações de acordo com os aspectos que as geraram. 

2.8.3.1. Arraste e deposição de rejeitos
Em consequência ao rompimento das barragens B1, B4 e B4-A, o arraste e deposição de rejei-
tos deflagrou 32 impactos de forma direta. Esses 32 impactos, por sua vez, deflagraram outros 
44 impactos indiretos.

Imediatamente após o extravasamento dos rejeitos, o arraste e deposição do mesmo induziu 
a uma reconfiguração do terreno e da rede hidrográfica, promovendo a Perda de camadas 
superficiais do solo e alteração das características físicas do solo, a Mudança das característi-
cas do relevo, a Alteração das características morfodinâmicas dos cursos d’água, que levou à 
Intensificação dos processos erosivos e Assoreamento de corpos hídricos. 

Esses impactos promoveram, por consequência, a descaracterização da paisagem, que de-
flagram outros como Esgarçamento das relações topofílicas, que por sua vez leva ao impacto 
de Interferência/interrupção do patrimônio cultural imaterial e Alteração da identidade cultural. 
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Estes impactos indiretos, relacionados às alterações na paisagem natural, irão interferir na 
percepção e compreensão da paisagem pelas pessoas e comunidades atingidas.

O impacto direto de Redução da Qualidade da água superficial, deflagra outros 12 impactos in-
diretos, relacionados ao aspecto de arraste e deposição de rejeitos. Destes destacam-se aque-
les relacionados aos ecossistemas aquáticos, que associados ao impacto de Assoreamento 
de corpos hídricos, Alteração da qualidade dos sedimentos e a Perda de áreas úmidas, defla-
graram a Alteração da composição e Estrutura das Comunidades Hidrobiológicas, Aumento de 
efeitos de toxicidade e bioacumulação na biota aquática, Redução da capacidade de autode-
puração dos cursos d’água, Redução da heterogeneidade ambiental e Redução da qualidade 
do habitat de espécies terrestres e semiaquáticas.

Ainda em consequência do impacto direto da Redução da qualidade da água observa-se a 
Restrição do acesso à água, que leva a outros impactos indiretos, como o Aumento da deman-
da de águas subterrâneas, Alteração do balanço hídrico superficial da bacia do rio Paraopeba 
e Redução da segurança alimentar. 

Outros impactos indiretos deflagrados pela Redução da Qualidade da água superficial se re-
lacionam a Insegurança relacionada às inundações, Paralisação da captação de água no rio 
Paraopeba para abastecimento público, Aumento na incidência de doenças de veiculação hídri-
ca e Desabrigo e injúria de animais domésticos. No que diz respeito à impactos econômicos, a 
Redução da qualidade da água superficial leva aos impactos indiretos de Prejuízos ao setor in-
dustrial de uso intensivo de água, Prejuízos ao setor agrosilvopastoril e aquicultura, Prejuízos à 
cadeia produtiva do turismo, Alteração nos níveis de arrecadação fiscal, Alterações no setor de 
comércio e serviços e Arrefecimento da economia e alterações nos níveis de emprego e renda.

Com o rompimento das barragens, os rejeitos se depositaram sobre os solos da sub-bacia do 
ribeirão Ferro-Carvão provocando a Alteração das características químicas do solo. Este é con-
siderado um impacto de ocorrência direta que resulta em impactos indiretos de Desregulação 
fisiológica de indivíduos da flora, Restrição do uso de áreas produtivas e tem potencial de de-
flagar Efeitos de toxicidade e bioacumulação em indivíduos de Fauna Silvestre. 

O arraste e a deposição de rejeitos provocaram, de forma direta, a Perda de áreas produtivas 
e de animais de produção, levando ao Esgarçamento das relações topofílicas, e a Perturbação 
das atividades rotineiras e aumento do incômodo à população, que levam ao Comprometimento 
da qualidade e da garantia do direito à educação, à Pressão sobre serviços públicos, à Alteração 
nas despesas públicas, Alteração nos níveis de arrecadação fiscal, Alterações no setor de co-
mércio e serviços e ao Arrefecimento da economia e alterações nos níveis de emprego e renda.

Os habitat aquáticos também foram impactados com a perda direta pelo arraste e deposição 
de rejeitos e consequente Perda de indivíduos da ictiofauna, que leva aos impactos indiretos 
de Alteração da composição e estrutura da ictiofauna. Estes impactos, por sua vez, estão 
associados a Redução dos estoques pesqueiros. Do mesmo modo, o arraste e deposição de 
rejeitos causou impactos diretos sobre o habitat terrestre por meio da Redução da cobertura 
vegetal que deflagrou 8 impactos indiretos, em componentes de todos os meios. Dentre os im-
pactos indiretos, a Fragmentação da cobertura vegetal e o Aumento do efeito de borda, levam 
a impactos secundários como Redução do fluxo gênico em espécies vegetais, contribuindo 
para impactos sobre serviços ecossistêmicos como Redução da polinização e dispersão de 
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sementes e Aumento da incidência de doenças relacionadas à fauna sinantrópica. Além disso, 
a Redução da cobertura vegetal causa impactos indiretos sobre componentes e processos 
ecológicos faunísticos, como a Perda de habitat terrestre, Redução da permeabilidade faunís-
tica, e Alteração da composição e estrutura das comunidades terrestres.

A fauna silvestre e doméstica também foi diretamente impactada pelo arraste e deposição de 
rejeitos, conforme evidenciado pelos impactos de Injúria de indivíduos da fauna silvestre, Perda 
de indivíduos da fauna silvestre, que potencialmente levam à Alteração da composição e estru-
tura das comunidades terrestres, podendo culminar no Aumento da incidência de doenças re-
lacionadas à fauna sinantrópica, Redução da polinização e dispersão de sementes e Redução 
do fluxo gênico em espécies vegetais. Sobre a vegetação nativa o arraste e deposição de 
rejeitos provocou a Perda de indivíduos da flora, a Perda de indivíduos da flora de espécies 
ameaçadas e protegidas por lei e a Perda de banco de sementes. 

As áreas protegidas também foram diretamente afetadas e assim foram identificados os impac-
tos deflagrados de forma direta pelo arraste e deposição de rejeitos: Interferência em áreas de 
interesse para a conservação, Interferência em áreas de Reserva Legal, além da Interferência 
em Áreas de Preservação Permanente (APP) e Interferência em Unidade de Conservação (UC).

Observou-se também que o arraste e deposição de rejeitos induziu a Perda de Patrimônio 
Arqueológico, Perda de patrimônio cultural material e a Perda de patrimônio particular, dada 
existência de sítios arqueológicos e bens culturais materiais edificados na trajetória percorrida 
pelo volume de rejeito extravasado na sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão. Do mesmo modo, 
observou-se a Perda de moradia, desalojamento e desabrigo da população e a Perda de áreas 
produtivas e de animais de produção. 

Outros impactos diretos decorrentes do arraste e disposição de rejeitos incidiram sobre a in-
fraestrutura da região atingida como: a Destruição de dois poços profundos no Parque da 
Cachoeira, a Interrupção de acessos e aumento no fluxo de veículos e do tempo de trajeto 
nas vias remanescentes, a Interferência no serviço de transmissão de energia elétrica, a I 
Interrupção da captação de água da empresa Mineral do Brasil no córrego Ferro-Carvão e a 
Interrupção das Atividades Minerárias. Esses impactos, por sua vez, deram origem a impactos 
indiretos, como Prejuízos ao setor industrial mineral, Alterações nas despesas públicas, poden-
do deflagrar Alterações no setor de comércio e serviços.

A Figura 2.8.3-1 apresenta a cadeia de causa e efeito dos impactos gerados pelo aspecto de 
arraste e deposição de rejeitos, demonstrando a forma de desencadeamento dos impactos 
diretos e indiretos.
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Figura 2.8.3-1 – Cadeia de causa e efeito dos impactos gerados pelo aspecto de arraste e 
deposição de rejeitos.
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2.8.3.2. Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos 
O aspecto indutor denominado carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes lí-
quidos causou 13 impactos diretos, que por sua vez, deflagraram outros 35 impactos indiretos. 

O carreamento de sedimento, rejeitos, resíduos e/ou efluentes deflagrou de forma direta a 
Redução da Qualidade da Água Superficial, culminando em diversos impactos indiretos asso-
ciados a biota aquática e a fauna silvestre, como Aumento de efeitos de toxicidade e bioacumu-
lação na biota aquática, Alteração da composição e Estrutura das Comunidades Hidrobiológicas 
e Efeitos de toxicidade e bioacumulação em indivíduos de Fauna Silvestre. A Redução da 
Qualidade da Água Superficial também deflagrou outros impactos indiretos como a Paralisação 
da captação de água no rio Paraopeba para abastecimento público e Restrição do Acesso à 
Água. 

Além de efeitos sobre as águas superficiais, o carreamento de rejeitos, resíduos e/ou efluentes, 
também pode provocar Alterações da qualidade das águas subterrâneas em função do poten-
cial de contaminação dos solos e águas subterrâneas por metais e outros compostos químicos 
decorrentes da presença de sedimentos. 

A Restrição do acesso à água decorre dos impactos sobre os recursos hídricos superficiais e 
subterrâneos, que associados geram o Aumento da demanda de águas subterrâneas, Alteração 
do balanço hídrico superficial da bacia do rio Paraopeba, Perturbação das atividades rotineiras 
e aumento do incômodo à população, Esgarçamento das relações topofílicas, Interferência/
interrupção do patrimônio cultural imaterial, Prejuízos ao setor agrosilvopastoril e aquicultura, 
Prejuízos ao setor industrial de uso intensivo de água e Redução da segurança alimentar.

O carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos interferiu também em 
Áreas de Preservação Permanente (APP) e em demais áreas de interesse para a con-
servação. Do mesmo modo, observou-se este aspecto induziu a Interrupção das Atividades 
Minerárias, a Perda de patrimônio cultural material (histórico, arquitetônico e pessoal e a Perda 
de Patrimônio Arqueológico.

A Figura 2.8.3-2 apresenta a cadeia de causa efeito dos impactos gerados pelo aspecto de 
carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos, e/ou efluentes líquidos, demonstrando a forma 
de desencadeamento dos impactos diretos e indiretos.
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Figura 2.8.3-2 – Cadeia de causa e efeito dos impactos gerados pelo aspecto de carreamento de 
sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos.
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2.8.3.3. Suspensão de material particulado na atmosfera
A suspensão de material particulado na atmosfera induziu apenas um impacto de ordem direta, 
culminando em outros seis impactos indiretos. 

A Alteração da qualidade do ar foi deflagrada diretamente pela suspensão de material particula-
do na atmosfera, promovendo a Perturbação das atividades rotineiras e aumento do incômodo 
à população, além de provocar o potencial Aumento na incidência de doenças respiratórias, 
que pode deflagrar uma Pressão sobre serviços públicos, Alteração nas despesas públicas e 
Perturbação das atividades rotineiras e aumento do incômodo à população.

Em particular, o impacto de Perturbação das atividades rotineiras, associados a esse e ou-
tros aspectos também promove o Comprometimento da qualidade e da garantia do direito à 
educação. 

A Figura 2.8.3-3 apresenta a cadeia de causa efeito dos impactos gerados pelo aspecto de 
suspensão de material particulado na atmosfera, demonstrando a forma de desencadeamento 
dos impactos diretos e indiretos.
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Figura 2.8.3-3 – Cadeia de causa e efeito dos impactos gerados pelo aspecto de suspensão de 
material particulado na atmosfera.
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2.8.3.4. Mudança repentina nas condições de vida
O aspecto de mudança repentina nas condições de vida gerou dois impactos diretos e que, 
associados a outros impactos, deflagram outros 14 impactos indiretos. 

O primeiro impacto refere-se à Ocorrência de sofrimento social e aumento de problemas psi-
cológicos e psicossociais, relacionado as consequências das perdas acumuladas, tanto mate-
riais, objetivas e contabilizáveis, quanto aquelas que não podem ser mensuradas, pois são do 
plano afetivo, subjetivo e sensível. 

As decorrências indiretas desse impacto são: o Esgarçamento das relações topofílicas, por 
conta das alterações dos modos de vida das pessoas e consequentemente das práticas cul-
turais que conferem a identidade cultural aos indivíduos e às comunidades; a Alteração da 
dinâmica demográfica; o Comprometimento da qualidade e da garantia do direito à educação; 
a Pressão sobre serviços públicos, que necessariamente foram e são mobilizados para o aten-
dimento às diversas demandas.

O segundo impacto deflagrado diretamente em função da Mudança repentina nas condições 
de vida é a Interrupção de acessos e aumento no fluxo de veículos e do tempo de trajeto 
nas vias remanescentes. Com o rompimento, a região conhecida como Córrego do Feijão foi 
soterrada por rejeitos, bloqueando total ou parcialmente diversos acessos, promovendo, por 
consequência,  Prejuízos à cadeia produtiva do turismo, Alteração nas despesas públicas, 
Alterações no setor de comércio e serviços, Comprometimento da qualidade e da garantia do 
direito à educação, Perturbação das atividades rotineiras e aumento do incômodo à população 
e Pressão sobre serviços públicos.

A Figura 2.8.3-4 apresenta cadeia de causa efeito dos impactos gerados pelo aspecto de mu-
dança repentina nas condições de vida, demonstrando a forma de desencadeamento dos im-
pactos diretos e indiretos.
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Figura 2.8.3-4 – Cadeia de causa e efeito dos impactos gerados pelo aspecto de mudança repentina 
nas condições de vida.
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2.8.3.5. Chuvas extremas 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba
A ocorrência de chuvas extremas e inundações do rio Paraopeba deflagraram sete impactos 
diretos, culminando em outros 27 impactos indiretos. 

As Chuvas extremas 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba, assim como o Arraste e de-
posição de rejeito e o Carreamento de sedimento, rejeitos, resíduos e/ou efluentes, desen-
cadearam impactos diretos de Redução da qualidade da água superficial e de Alteração na 
qualidade dos sedimentos. Isso ocorreu devido ao aumento da vazão do rio Paraopeba, com 
consequente ressuspensão de sedimento depositado no leito fluvial contendo partículas de 
rejeitos e movimentação de material em suspensão em função do arraste hidráulico. 

O período chuvoso bem como as inundações decorrentes interferiu também em áreas de pre-
servação permanente (APP), em áreas de interesse para a conservação, em áreas de reser-
va legal e em unidade de conservação (UC), devido ao extravasamento das águas do rio 
Paraopeba com presença de traços de rejeitos. Além disso, deflagrou novos impactos um 
ano após o rompimento das barragens, como a Alteração das características do solo nas áreas 
inundadas e o potencial Aumento das áreas inundáveis.

O impacto direto e potencial de Aumento das áreas inundáveis leva à impactos indiretos de 
Restrição do uso de áreas produtivas, Indisponibilidade do uso da terra nas áreas lindeiras 
ao rio Paraopeba, Insegurança relacionada às inundações e, potencialmente, ao Aumento na 
incidência de doenças de veiculação hídrica. Esses impactos indiretos, por sua vez, levam à 
Perturbação das atividades rotineiras e aumento do incômodo à população, a Pressão sobre 
serviços públicos, a Prejuízos ao setor agrosilvopastoril e aquicultura e a Redução da seguran-
ça alimentar.

A Figura 2.8.3-5 apresenta a cadeia de causa efeito dos impactos gerados pelo aspecto chuvas 
extremas de 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba, demonstrando a forma de desencade-
amento dos impactos diretos e indiretos.
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Figura 2.8.3-5 – Cadeia de causa e efeito dos impactos gerados pelo aspecto de chuvas extremas 
2019/2020 e inundações do rio Paraopeba.
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2.9. DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DO GRAU DE IMPORTÂNCIA DOS 
IMPACTOS
Neste item são apresentados cada impacto do rompimento das barragens, seguindo a meto-
dologia de avaliação de impactos apresentada no item 2.7. Foram identificados 81 impactos 
causados pelo rompimento, sendo 65 impactos efetivos e 16 impactos potenciais.

Os impactos são apresentados de acordo com a separação entre impactos efetivos e po-
tenciais, onde: (i) impactos efetivos são aqueles quando não existem incertezas sobre sua 
ocorrência, aqueles que já ocorreram e/ou ainda estão ocorrendo; (ii) impactos potenciais são 
aqueles cuja sua manifestação ainda não foi comprovada, incertos, com ocorrência potencial. 

Os impactos efetivos são apresentados no item 2.9.1 (do item 2.9.1.1 ao 2.9.1.65), enquanto 
os potenciais no item 2.9.2. (do item 2.9.2.1 ao 2.9.2.16), sendo ordenados conforme as áreas 
temáticas apresentadas na caracterização socioambiental pós-rompimento dos Volumes 2 e 
3: geomorfologia, solos, recursos minerais, recursos hídricos subterrâneos e superficiais, sedi-
mentos, ar, biota aquática, biota terrestre, áreas protegidas, socioeconomia, patrimônio cultural 
e serviços ecossistêmicos.

Os 81 impactos identificados impactaram 28 componentes que foram apresentados no item 
2.8.1, sendo sete componentes do meio físico, quatro do meio biótico, 14 do meio socioeco-
nômico e cultural, e três sobre serviços ecossistêmicos. Dos 81 impactos, 15 são relacionados 
aos componentes do meio físico, 27 do meio biótico, 33 do meio socioeconômico e cultural, e 
seis impactos sobre serviços ecossistêmicos. 

No que diz respeito aos atributos de descrição e avaliação da importância do impacto, cada 
atributo é classificado e justificado ao longo da descrição e avaliação dos impactos. Do total 
de 81 impactos, observa-se que 62 impactos têm grau de importância elevado, 16 moderado 
e três reduzido. O Anexo 96 apresenta o quadro síntese de todos os 81 impactos e seus atri-
butos, enquanto o item 2.10 apresenta a matriz dos impactos do rompimento das barragens.
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2.9.1.1. Mudança das características do relevo

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto(s) indutor(es)
• Arraste e deposição de rejeitos; e

• Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos.

Componente afetado Geomorfologia

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2019.

Conforme poderá ser observado na descrição deste impacto, o extravasamento do rejeito da 
barragem B1 ao longo da sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão alterou as características mor-
fométricas das vertentes e causou a supressão de parte significativa da planície fluvial deste 
ribeirão, sendo assim um impacto efetivo, como poderá ser observado por meio de uma série 
de registros apresentados ao longo da descrição do impacto.

2.9.1.1.1. Impacto nas vertentes
Diante da alta quantidade de energia, a massa de rejeitos afetou diferentes compartimentos 
geomorfológicos, como os canais fluviais principal (ribeirão Ferro-Carvão) e seus afluentes, as 
planícies fluviais e as baixas vertentes.

As baixas vertentes afetadas estão concentradas, sobretudo, na porção a montante e ao longo 
dos canais afluentes nos quais a massa de rejeitos realizou um movimento remontante (back-
flooding), localizados principalmente nos Trechos 1 e 2, mas também no Trecho 3, conforme 
definidos no item 2.5.1 – Geologia e Geomorfologia. As vertentes nas confluências com afluen-
tes do ribeirão Ferro-Carvão também foram afetadas.

Nesse sentido, as variáveis morfométricas de declividade e curvatura das vertentes foram mo-
dificadas em maior ou menor quantidade conforme as características do setor. A declividade foi 
afetada no sentido de uma redução dos maiores gradientes no contato entre o setor de vertente 
e de planície, que em alguns trechos era marcado por rupturas ou transições mais abruptas. 
Nesse sentido, a área da mancha de rejeitos tendeu a promover uma homogeneização das 
declividades nos locais de anterior contato entre a planície e a base das vertentes, tornando-as 
menos acentuadas. Tal comportamento pode ser observado na Tabela 2.9.1.1-1, em que se 
verifica um incremento nas áreas de baixa declividade, de até 2° e de 2° a 6°, respectivamente. 
Consequentemente, as áreas de baixa vertente e com morfologias mais suaves sofreram maior 
impacto, verificando-se redução de área da classe de 6° a 10°.

Por outro lado, a passagem dos rejeitos criou patamares, barras e áreas de acúmulo de rejeitos 
(e rejeitos misturados aos solos e sedimentos), sobretudo na planície fluvial, que passaram a 
representar rupturas com elevada declividade, concentradas sobretudo a montante, no Trecho 
1, próximas à área da barragem rompida. Nos Trechos 2 e 3, onde predominou o processo de 
deposição do rejeito, são menos numerosas tais rupturas, que dão lugar a uma homogeneiza-
ção das declividades.
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Tabela 2.9.1.1-1 – Classes de declividade e as respectivas áreas ocupadas no interior da mancha 
de rejeitos.

Classe (°) Área pré-ruptura** 
(ha)

% Área pós-ruptura** 
(ha)

% Diferença* 
(ha)

Até 2 112,76 38,5 124,79 42,6 +12,0

De 2 a 6 66,93 22,8 78,32 26,7 +11,4

De 6 a 10 44,06 15,0 30,92 10,5 -13,1

De 10 a 15 26,51 9,0 21,85 7,5 -4,7

De 15 a 20 15,42 5,3 14,14 4,8 -1,3

De 20 a 25 12,76 4,4 8,94 3,0 -3,8

De 25 a 30 6,67 2,3 6,21 2,1 -0,5

De 30 a 45 7,67 2,6 7,67 2,6 0,0

Acima de 45 0,36 0,1 0,31 0,1 -0,1
*Valor positivo indica o incremento de área em relação ao estado pré-ruptura, e o negativo indica redução. 
**Pré-rompimento: levantamentos de 2012 e 2016. Pós-rompimento: levantamentos de 26 de janeiro de 2019. 
Elaboração: Arcadis, 2019.

A Figura 2.9.1.1-1 exemplifica tal homogeneização no Trecho 2 da mancha de rejeitos, apre-
sentando as classes de declividade antes e após o rompimento das barragens. É possível 
observar como foi impacta não apenas a planície, mas a baixa vertente também, com redução 
da área ocupada por planície, sobretudo nas confluências da rede hidrográfica e ao longo dos 
primeiros quilômetros dos afluentes do ribeirão Ferro-Carvão.

O impacto nas baixas vertentes resulta, ainda, na alteração das direções preferenciais de es-
coamento dos fluxos hídricos superficiais, ou seja, na tendência a concentração ou dispersão 
do escoamento superficial, avaliado por meio da metodologia das feições mínimas do relevo 
(Colângelo, 1996) (Figura 2.9.1.1-2).

Na área da mancha de rejeito, é possível observar aumento significativo nas áreas com ten-
dência a dispersão dos fluxos hídricos superficiais, de 57 ha, acompanhada de um decréscimo 
nas áreas de tendência a concentração e de transição (neutras), de 32,9 ha e 24,1 ha, respec-
tivamente (Tabela 2.9.1.1-2).
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Figura 2.9.1.1-1 – Impacto nas declividades do terreno na bacia hidrográfica do ribeirão Ferro-
Carvão.

Legenda A: Situação pré-ruptura; B: Situação pós-ruptura, com as curvas de nível da situação pré-ruptura. Em vermelho, setas 
indicando a extensão das baixas vertentes existentes pré e após os rompimentos. 
Fonte: Vale (2016, 2019). Elaboração: Arcadis, 2019.
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Figura 2.9.1.1-2 – Impacto nas morfologias das vertentes, com base na metodologia das feições 
mínimas do relevo.

Legenda: A: Situação pré-rompimento (levantamento de 2012 e 2016); B: Situação pós-rompimento (levantamento de 26 de janeiro 
de 2019). Fonte: Vale (2016, 2019). Elaboração: Arcadis, 2019.
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Tabela 2.9.1.1-2 – Classes de declividade e as respectivas áreas ocupadas no interior da mancha 
de rejeitos.

Domínio Fluxo resultante Área pré-ruptura 
(ha) % Área pós-ruptura 

(ha) % Diferença* 
(ha)

Dispersão

Hiperdispersor 5,23 1,8 30,79 10,5 +25,56

Mesodispersão Longitudinal 9,30 3,2 16,71 5,7 +7,42

Mesodispersão radial 15,24 5,2 10,98 3,7 -4,26

Hipodispersor 0,38 0,1 28,70 9,8 +28,31

Transição Transição (neutro) 123,28 42,0 99,15 33,8 -24,13

Concentração

Hipoconcentrador 17,14 5,8 8,11 2,8 -9,03

Mesoconcentração 
longitudinal

118,08 40,3 4,49 1,5 -113,59

Mesoconcentração radial 0,87 0,3 64,35 21,9 +63,48

Hiperconcentrador 3,67 1,3 29,93 10,2 +26,26
Legenda: *Valor positivo indica o incremento de área em relação ao estado pré-ruptura, e o negativo indica redução. 
Elaboração: Arcadis, 2019.

Esses dois impactos aliados podem significar uma tendência ao desenvolvimento de processos 
erosivos, tendo em vista a tendência da rede hidrográfica de entalhar novamente o vale e re-
baixar o nível de base local, para compatibilizá-lo com o nível de base regional. As declividades 
acentuadas, por sua vez, representam possíveis locais de instabilidade que podem dar lugar à 
ocorrência de movimentos de massa e solapamento de margem, representando a remobiliza-
ção do rejeito depositado e novo impacto na geomorfologia fluvial.

Quando combinadas às morfologias hiperconcentradoras de fluxos hídricos superficiais, delimi-
tadas a partir da metodologia de feições mínimas do relevo, tais declividades acentuadas po-
dem se tornar ainda mais instáveis, tendo em vista a concentração do escoamento superficial 
nessas morfologias e a tendência ao encharcamento e saturação do solo. As morfologias hi-
perconcentradoras representam, ainda, locais preferenciais ao acúmulo de água, aumentando 
o tempo de residência da água nestes locais. Esta condição pode resultar no incremento ainda 
maior da velocidade de escoamento superficial, podendo ocasionar fluxo superficial, processos 
de erosão laminar mais intensos e, consequentemente, a remobilização do rejeito depositado.

A orientação das vertentes na área da mancha de rejeitos e entorno também sofreu alterações, 
ainda que estas sejam aparentemente pouco significativas. A configuração do relevo prévia à 
ruptura contava com diversas áreas totalmente planas (categoria denominada flat, sem orien-
tação), que correspondiam às áreas da planície fluvial (que não compõem o sistema vertente) 
e às áreas do remanso das barragens de rejeito. Na situação pós-rompimento da barragem, 
as vertentes apresentaram uma ligeira reconfiguração, redirecionando essas áreas planas no 
sentido noroeste, norte e oeste, orientação característica da sub-bacia hidrográfica do ribeirão 
Ferro-Carvão por condicionamento estrutural.

2.9.1.1.2. Impacto na planície fluvial
A planície fluvial foi suprimida em praticamente toda a sua extensão, dado o caminho percor-
rido pela onda de rejeitos, ao longo do talvegue do canal fluvial e extrapolando as margens 
plenas deste. Foram suprimidos aproximadamente 74,6 ha de planície fluvial, dos 88,8 ha exis-
tentes antes da ruptura, restando apenas 14,2 ha – uma redução de 84% da área da planície 
fluvial (Figura 2.9.1.1-3).
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Figura 2.9.1.1-3 – Impacto de supressão de planície fluvial na bacia hidrográfica do ribeirão Ferro-
Carvão.

Legenda: Imagem de Satélite Pleiades, de 29 de janeiro de 2019, com transparência.
Elaboração: Arcadis, 2019.

Um aspecto importante é que a deposição da massa de rejeitos ao longo da bacia do ribei-
rão Ferro-Carvão resultou no acúmulo de espessa camada de sedimentos, com espessuras 
variadas ao longo do caminho dos rejeitos e da planície fluvial. Essa camada representa um 
novo nível de base local. Nesse sentido, os processos erosivos que operam com o objetivo, em 
suma, de rebaixar o relevo para obter uma forma plana e nivelada em relação ao nível de base 
regional – no caso, o rio Paraopeba – terão nova superfície para entalhar. Assim, a tendência 
do processo é que ocorra entalhamento progressivo do canal fluvial, com remoção e transporte 
do material e conformação de níveis terraceados nos locais anteriormente atingidos pela mas-
sa de rejeitos e não removidos pela ação erosiva.

A formação de tais terraços é uma possível tendência, porém cabe destacar que outros fatores 
devem ser considerados, como a interação com a cobertura vegetal e a hidrodinâmica dos 
afluentes do ribeirão Ferro-Carvão. 

2.9.1.1.3. Descrição do impacto
Trata-se de um impacto de natureza negativa, posto que promoveu alterações nas caracterís-
ticas morfométricas do relevo e, consequentemente, alterou as condições de funcionamento 
deste ambiente. É um impacto direto, pois o rompimento das barragens resultou no transporte 
de rejeitos, que ocasionou a supressão da planície fluvial do ribeirão Ferro-Carvão e a altera-
ção das vertentes de seu entorno.
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Quanto à escala espacial, trata-se de um impacto local, posto que está restrito à sub-bacia do 
ribeirão Ferro-Carvão na área ocupada pela mancha de rejeitos. É, ainda, um impacto de curto 
prazo, já que ocorreu imediatamente após o rompimento das barragens, e permanente, pois, 
mesmo quando cessada a fonte causadora do impacto, tende a permanecer no meio, a não ser 
que medidas de recuperação sejam implementadas.

É reversível, ainda que as características naturais da planície fluvial e das vertentes não se-
jam totalmente restabelecidas. As medidas de recuperação previstas deverão reparar o relevo 
afetado.

Quadro 2.9.1.1-1 – Atributos do impacto Mudança das características do relevo.
Atributos de descrição do impacto

Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Direto Reversibilidade Reversível

Escala espacial Local Duração Permanente
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.1.4. Avaliação do impacto
A magnitude do impacto é classificada como média, devido à intensidade das mudanças no 
relevo da sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão, sendo que houve redução de 84% da extensão 
da planície fluvial e modificação das variáveis morfométricas e vertentes, bem como grande 
acúmulo de rejeitos na paisagem. Também contribui para esta avaliação o impacto visual sobre 
o atributo de beleza cênica da região e sobre as relações da população do entorno com aquele 
local, que serão devidamente detalhados em outros impactos.

A classificação da sensibilidade do componente ambiental foi média, posto que ainda houve a 
preservação de áreas semelhantes no seu entorno.

O grau de importância deste impacto é moderado, resultando da combinação de magnitude 
grande e sensibilidade média.

Quadro 2.9.1.1-2 – Grau de importância do impacto Mudança das características do relevo.
Avaliação do grau de importância do impacto

Magnitude Média

Sensibilidade ou valor do componente Média

Grau de importância do impacto Moderado

Elaboração: Arcadis, 2020.

As medidas de reparação deste impacto estão previstas para dois programas, sendo um com 
característica de intervenção sobre os terrenos e outro com objetivo de monitoramento dessas 
ações de restauração dos terrenos. 

No primeiro grupo estão as ações do Plano Diretor de Obras Emergenciais, que se concentram 
na gestão dos rejeitos extravasados. Convém indicar que estas ações já se encontram em 
curso. No segundo grupo, estão contidas as ações do Programa de Avaliação da Restauração 
dos Terrenos, parte integrante do PRAD e cuja finalidade é monitorar a eficiência das ações de 
restauração dos terrenos quanto a sua proximidade com a situação anterior da bacia.
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Destaca-se, portanto, que as medidas propostas possuem alto grau de resolução, pois as 
ações do Plano Diretor de Obras Emergenciais podem fazer as condições dos terrenos voltar 
a condições semelhantes às anteriores ao evento; e as ações de monitoramento executadas 
no Programa de Avaliação da Restauração dos Terrenos são reconhecidas como boas práticas 
para o monitoramento de reservatórios, ainda que pouco aplicadas em situações semelhantes 
a estas.

Quadro 2.9.1.1-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Mudança das características do 
relevo.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas
Implantação de estruturas de estabilização e disposição temporária dos 
rejeitos

Plano Diretor de Obras 
Emergenciais

Remoção dos rejeitos

Segregação e classificação dos rejeitos

Transporte até as estruturas de armazenamento e de disposição 
temporária e final

Execução de ações de reconfiguração dos terrenos

Programa de Avaliação da 
Restauração dos Terrenos

Elaboração dos procedimentos de avaliação da restauração das formas 
do relevo, dos processos geomorfológicos instaurados e dos materiais 
presentes nos terrenos

Adoção de técnicas construtivas de proteção do solo (sistemas de 
contenção, drenagem, revegetação e outros)

Proposição de melhorias/complementações nas ações de 
reconfiguração dos terrenos realizadas

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Forte

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

Conforme abordado anteriormente, o impacto está restrito à sub-bacia do ribeirão Ferro-
Carvão, na área ocupada pela mancha de rejeitos, e desta forma sua área de influência está 
representada no Mapa 2.9.1.1-1.
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2.9.1.2. Alteração das características morfodinâmicas dos cursos 
d’água

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto(s) indutor(es)
• Arraste e deposição de rejeitos; e

• Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos.

Componente afetado Geomorfologia

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2019.

Este impacto é efetivo, pois os rejeitos extravasados da barragem B1 ocasionaram a supres-
são do ribeirão Ferro-Carvão e de trechos menores de alguns de seus efluentes. Este proces-
so está amplamente registrado no item 2.5.1, “Geologia e geomorfologia”, sendo descrito em 
detalhes adiante.

As mudanças na morfologia dos canais fluviais estão relacionadas à alteração do regime fluvial 
em decorrência da ruptura. Essa alteração pode ser consequência de diversos fatores, como 
mudança na quantidade de energia em relação à condição original, resultando em padrões dis-
tintos de drenagem e na alteração da sinuosidade do canal, e alterações do regime de remoção 
e deposição dos sedimentos, reconfigurando áreas com barras de sedimentos, ilhas e a forma 
do canal fluvial.

O sistema fluvial geralmente apresenta uma condição de equilíbrio com o sistema geomorfoló-
gico, expressa na geometria hidráulica (vazão, forma, largura e profundidade, carga sedimen-
tar e declividade do canal) e no perfil longitudinal dos canais fluviais. Assim, o curso e as carac-
terísticas do canal fluvial são projetados para otimizar a energia utilizada para escoamento da 
água e do material transportado por ele. Nesse sentido, alterações na quantidade de energia 
– ou seja, no volume de água ou de material a ser transportado – terão respostas diretamente 
na geometria de sua seção transversal (largura e profundidade), em seu padrão e em seu perfil 
longitudinal (Stevaux & Latrubesse, 2017).

A geometria da seção transversal do canal fluvial, expressa por largura, profundidade e de-
clividade do curso d’água, tem relação direta com a quantidade de energia transportada por 
ele. Schumm (1969) defende matematicamente, por meio de uma equação, que o aumento na 
quantidade de material transportado resulta diretamente no aumento da largura, da declividade 
e da amplitude dos meandros dos canais, e na redução da sinuosidade e da profundidade.

Em relação ao padrão dos canais fluviais, as mudanças resultantes de atividades antrópicas 
de impacto significativo, como o rompimento de barragens de rejeitos de minério, comumente 
resultam na obtenção de um novo padrão, em especial retilíneo ou entrelaçado (braided), da-
das as novas condições de energia do sistema fluvial, decorrentes da quantidade de material 
aportado (Stevaux & Latrubesse, 2017; Benito et al., 2001; Schumm, 1969). Benito et al. (2001) 
verificaram a ocorrência deste impacto no caso do rompimento da barragem de rejeito de mi-
nérios de Aznalcollár, na Espanha, ocorrido em 1998. Os autores verificaram que a quantidade 
de material aportado aos rios Agrío e Guardiamar, após o rompimento, levou à diminuição da 
sinuosidade do canal e a maiores trechos com padrão retilíneo.
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Foi observado na bacia hidrográfica do ribeirão Ferro-Carvão impacto na morfologia dos canais 
fluviais. A morfologia do canal do ribeirão Ferro-Carvão foi afetada em termos do padrão do 
canal fluvial, que se tornou, em alguns trechos, mais retilíneo, reduzindo sua sinuosidade, e em 
outros pontos adquiriu um padrão entrelaçado (braided), comum aos canais fluviais impactados 
por atividades antrópicas com a liberação de grande quantidade de sedimento e, portanto, com 
grandes cargas sedimentares aportadas e transportadas pelo canal.

Observou-se também que alguns dos afluentes do ribeirão Ferro-Carvão, como os córregos 
Samambaia, da Olaria e Laranjeiras, além de diversos tributários sem denominação e de menor 
ordem hierárquica fluvial, foram impactados em seu trecho de jusante, próximo à confluência 
com o ribeirão Ferro-Carvão, pela entrada da massa de rejeitos em um movimento remontante 
(canal acima), efeito denominado na literatura de back-flooding (Benito et al., 2001).

O córrego Samambaia foi impactado por aproximadamente 750 metros em seu trecho de ju-
sante, com a ascensão da massa de rejeitos, além do completo assoreamento de uma barra-
gem anteriormente existente na confluência com o ribeirão Ferro-Carvão. A massa de rejeitos 
ascendeu cerca de 14 metros nesse trecho, em sentido de montante, e ocupou uma largura de 
até 250 metros.

O curso d’água sem denominação, de terceira ordem fluvial, localizado entre a confluência do 
córrego Samambaia e do ribeirão Ferro-Carvão, e tributário do antigo corpo d’água existente, 
teve seu trecho de jusante impactado por aproximadamente 1.030 metros. Nesse afluente, a 
massa de rejeitos ascendeu por cerca de 7 metros, ocupando uma largura de até 100 metros. 
Esse trecho de confluências coincide com um dos pontos que foi segmentado da estrada Córrego 
do Feijão, no trecho próximo ao acesso ao bairro do Córrego do Feijão (Figura 2.9.1.2-1).

Figura 2.9.1.2-1 – Impacto de back-flooding nos cursos principais da bacia hidrográfica do ribeirão 
Ferro-Carvão.

Legenda: A: Impacto no córrego Samambaia e afluente sem denominação, em adição aos corpos d’água suprimidos. B: Impacto 
nos córregos Laranjeiras, Tijuco (afluente do Laranjeiras) e da Olaria. Hidrografia pré-ruptura sobreposta à imagem de Satélite 
Pleiades, de 29 de janeiro de 2019. Setas em amarelo apontando o sentido do fluxo da onda de rejeitos. 
Elaboração: Arcadis, 2019.
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Um pouco mais a jusante, duas estruturas de mineração (barragens de rejeitos) foram afetadas, 
e a massa de rejeito transportou-se cerca de 700 m a montante de curso d’água de terceira or-
dem fluvial e seus afluentes. A largura da área ocupada pelos rejeitos supera os 190 metros, e 
a cota atingida pela massa foi de 15 metros acima da área da planície do ribeirão Ferro-Carvão.

Na confluência com os córregos da Olaria e Laranjeira, a massa de rejeitos percorreu cerca 
de 350 m ao longo do primeiro, e aproximadamente 1.010 m em relação ao segundo, afetando 
quase a totalidade da planície fluvial desses dois canais. A diferença entre os trechos afetados 
de ambos se deu pela característica e pela posição das confluências com o ribeirão Ferro-
Carvão (Figura 2.9.1.2-1B). Nesse trecho, a massa de rejeitos ascendeu por cerca de 14 m ao 
longo do córrego Laranjeiras, e 13 m ao longo do córrego da Olaria, espraiando-se por uma 
largura de aproximadamente 100 m.

Próximo à área da barragem rompida, um afluente de segunda ordem, que percorria planície 
fluvial alveolar, foi também afetado em seu trecho de jusante, em extensão de aproximadamen-
te 700 m. Neste trecho, a massa de rejeitos ascendeu cerca de 15 m e distribuiu-se com uma 
largura de 150 m, suprimindo a planície e pequeno corpo d’água (Figura 2.9.1.2-2).

Figura 2.9.1.2-2 – Impacto de back-flooding em afluente do ribeirão Ferro-Carvão.

Legenda: A: Configuração fluvial do afluente antes da ruptura, sobreposto à imagem de satélite Worldview-2 de 2014. B: Rede 
hidrográfica prévia sobreposta à imagem de Satélite Pleiades, de 29 de janeiro de 2019. Setas em amarelo apontando o sentido 
do fluxo da onda de rejeitos e a largura ocupada pelo material. 
Elaboração: Arcadis, 2019.

A ocorrência do back-flooding possui relação com a forma de propagação da massa de rejeitos, 
principalmente no setor de montante da bacia hidrográfica do Ferro-Carvão, onde a hidrografia 
é mais encaixada. Nesse sentido, a alta energia com a qual o fluxo de rejeitos se move após 
sua liberação pela ruptura da barragem faz o curso d’água receptor buscar alternativas para 
dissipação da energia, visando a máxima eficiência (Huang & Nanson, 2004). Uma das manei-
ras é espraiar-se lateralmente, em uma dinâmica de leque aluvial. Entretanto, diante da grande 
quantidade de energia e material, abranger apenas as margens e a planície fluvial do canal 
principal não é suficiente para dissipá-la, de modo que o material que chega na sequência 
pressiona o material anteriormente depositado e o direciona vertente acima no talvegue dos 
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afluentes. A energia é grande a ponto de vencer a força do fluxo da água dos próprios canais 
fluviais, impulsionando a massa para montante, no sentido contrário ao fluxo natural.

Essa dinâmica pode ser verificada, sobretudo, no trecho de montante da bacia hidrográfica, no 
qual a rede hidrográfica é mais encaixada e onde ocorrem planícies fluviais restritas. Assim, 
nesse trecho, concentram-se as áreas com maior ocorrência de extravasamento da massa dos 
rejeitos ao longo do talvegue dos afluentes (back-flooding), tendo em vista se tratar do local 
possível para dissipação de energia do canal.

A morfologia do ribeirão Ferro-Carvão também sofreu mudanças significativas. Esse curso 
d’água apresentava um canal único anteriormente à ruptura, com padrão essencialmente retilí-
neo no trecho de montante, onde se encontrava mais encaixado no vale fluvial, a ligeiramen-
te meandrante no setor de jusante. Logo após o rompimento da barragem, o ribeirão Ferro-
Carvão passou a apresentar um padrão entrelaçado (braided) na maior parte de seu curso, 
diante do novo regime fluvial, de alta energia, resultante da ruptura da barragem; do transporte 
de grande quantidade de materiais; e do alto grau de saturação dos rejeitos, que durante o 
processo de desidratação dos mesmos resultou em fluxos d’águas mais abundantes. Entre os 
múltiplos canais são formadas ilhas e barras centrais, denotando um novo regime de deposição 
(Figura 2.9.1.2-3).

Figura 2.9.1.2-3 – Impacto na morfologia do ribeirão Ferro-Carvão – desenvolvimento de padrão 
entrelaçado.

Legenda: Hidrografia pré e pós-ruptura sobrepostas à imagem de Satélite Pleiades, de 29 de janeiro de 2019. 
Elaboração: Arcadis, 2019.

Os canais entrelaçados são caracterizados por um ambiente dinâmico e predominantemente 
agradacional. As barras laterais e centrais formadas pela deposição dos canais entrelaçados 
são caracterizados normalmente por carga de fundo cujo canal não foi capaz de transportar 
(Riccomini & Coimbra, 1993). Os múltiplos canais formados nesse padrão são muito ativos, 
com intensa migração lateral. Na bacia hidrográfica do ribeirão Ferro-Carvão foi possível ob-
servar, logo após o deslocamento da massa de rejeito, tal característica, ao longo da área com 
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os canais entrelaçados, identificada como área ativa dos canais fluviais, sobretudo no setor 
de jusante. Esse trecho está sujeito a migração lateral dos canais e reestruturação do arranjo 
fluvial, e ocupa área de 64,32 ha.

As mudanças na morfologia dos canais fluviais resultam na alteração dos índices morfomé-
tricos, como sinuosidade, comprimento do canal fluvial e seu perfil longitudinal. A compara-
ção entre os índices morfométricos obtidos antes da ruptura e após é apresentada na Tabela 
2.9.1.2-1.

Tabela 2.9.1.2-1 – Comparativo entre os índices morfométricos obtidos para a rede hidrográfica 
na bacia do ribeirão Ferro-Carvão pré e pós-rompimento das barragens.

Variável morfométrica Pré-ruptura Pós-ruptura
Comprimento do canal* 13,35 km 12,56 km

Índice de Sinuosidade do ribeirão 
Ferro-Carvão (Is)

1,68 (v.a.) 1,57 (v.a.)

Gradiente médio do ribeirão 
Ferro-Carvão

2,17°
1,63 (média simples);  
1,56 (média ponderada);  
3,95 (desvio-padrão).

Densidade de drenagem (Dd)** 3,62 km/km² 3,79 km/km²
Legenda: *Algumas abordagens consideram a área ativa dos canais entrelaçados como um único canal fluvial, tendo em vista se 
tratar de área sob a mesma dinâmica. No presente caso, considerou-se o canal de maior calibre como o canal principal (ribeirão 
Ferro-Carvão). **Para cálculo da densidade de drenagem, considerou-se um único canal fluvial no trecho de padrão entrelaçado, 
utilizando o canal de maior calibre como o canal principal (ribeirão Ferro-Carvão). v.a.: Variável adimensional.
Elaboração: Arcadis, 2019.

O perfil longitudinal do canal fluvial em condições naturais não se apresenta suscetível a even-
tos episódicos, de curto prazo, levando longo tempo para se alterar e ajustar às novas condi-
ções do sistema fluvial (Stevaux & Latrubesse, 2017). No caso de mudanças no sistema como 
resultado de ações antrópicas, como o rompimento de uma barragem, os ajustes no perfil 
longitudinal apresentam variação temporal distinta, rapidamente refletindo sua nova condição, 
o que reconfigura profundamente a geometria hidráulica do canal. 

No presente caso, a ruptura da barragem resultou em uma homogeinização das declividades, 
sobretudo ao longo do Trecho 3, reduzindo a quantidade de desníveis e apresentando um 
padrão mais contínuo, em função da deposição da espessa camada de rejeitos ao longo do 
vale fluvial e do assoreamento das barragens de rejeito existentes a jusante das barragens 
B1, B4 e B4-A. Algumas descontinuidades permanecem no perfil, em comparação com o perfil 
longitudinal do ribeirão Ferro-Carvão na situação pré-ruptura, tendo em vista a manutenção da 
barragem B6, nesse curso d’água a montante, e a existência de descontinuidades litológicas 
(Figura 2.9.1.2-4). 

Não se observam grandes alterações no formato do perfil, com tendência côncava, ainda que 
com uma ligeira redução. Cabe destacar, no entanto, que a comparação entre os dois perfis 
deve ser vista com cautela, tendo em vista que os dados apresentam algumas diferenças im-
portantes – como a resolução distinta dos modelos digitais de terreno (MDT) utilizados para 
extração das informações de altitude e declividade e a inexistência de MDT no trecho de cabe-
ceira do ribeirão Ferro-Carvão –, que resultam no início do perfil pós-ruptura em uma altitude 
mais baixa, que não corresponde à cabeceira, e, portanto, em curso d’água com menor exten-
são quando comparado ao anterior. Ou seja, a observação da figura deve levar em conta esses 
fatores ao realizar a comparação visual.
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De qualquer maneira, a tendência é que o perfil longitudinal do ribeirão Ferro-Carvão se mo-
difique constantemente no futuro, tendo em vista que o vale fluvial onde ocorreu a deposição 
da camada de rejeitos será paulatinamente escavado pelo trabalho dos canais fluviais, pelas 
obras emergenciais e pela remoção dos rejeitos. Nesse sentido, a tendência é que o perfil 
longitudinal reflita, gradativamente, o restabelecimento ou novo equilíbrio obtido pelo ribeirão 
Ferro-Carvão.

Figura 2.9.1.2-4 – Comparativo entre os perfis longitudinais do ribeirão Ferro-Carvão pós-ruptura.

Legenda: A: situação pré-ruptura; B: situação pós-ruptura. Em tracejado vermelho, rupturas de declividade em comum entre os 
cenários pré e pós-ruptura.
Elaboração: Arcadis, 2019.
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Por fim, em relação aos corpos d’água existentes previamente na bacia hidrográfica do ribeirão 
Ferro-Carvão, foram suprimidos aproximadamente 31,7 ha, predominantemente ao longo do 
curso do ribeirão Ferro-Carvão, mas também em alguns de seus afluentes. Dos 48,3 ha exis-
tentes antes da ruptura das barragens, restaram 16,6 ha, uma redução de 66% da área total.

2.9.1.2.1. Descrição do impacto
Trata-se de um impacto de natureza negativa, posto que a dinâmica do ribeirão Ferro-Carvão 
foi totalmente alterada, suprimindo sua capacidade de suporte aos processos ambientais que 
se desenvolviam a partir deste curso d’água. É um impacto direto, pois foi ocasionado direta-
mente pelos rejeitos extravasados pelo evento de rompimento.

É um impacto com escala espacial local, posto que está restrito à sub-bacia do ribeirão Ferro-
Carvão, em específico a área da mancha de rejeitos. É um impacto de curto prazo, pois foi 
ocasionado imediatamente após o evento. Também é classificado como permanente, porque 
não se encerra mesmo cessando a ação que o causa.

O impacto foi classificado, ainda, como irreversível, pois as características morfodinâmicas 
dos cursos d’água afetados foram completamente alteradas. Apesar das medidas de repa-
ração propostas visarem o retorno da funcionalidade dos cursos d’água, as características e 
funções ecológicas originais não serão plenamente restauradas.

Quadro 2.9.1.2-1 – Atributos do impacto Alteração das características morfodinâmicas dos cursos 
d’água.

Atributos de descrição do impacto
Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Direto Reversibilidade Irreversível

Escala espacial Local Duração Permanente
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.2.2. Avaliação do impacto
A magnitude do impacto foi considerada grande, considerando-se a supressão do canal do 
ribeirão Ferro-Carvão e os impactos no rio Paraopeba, ainda que em um trecho pequeno deste 
curso d’água.

A classificação da sensibilidade do componente ambiental foi média, posto que ainda houve a 
preservação de áreas semelhantes no seu entorno.

O grau de importância deste impacto é elevado, resultando da combinação de magnitude 
grande e sensibilidade média.

Quadro 2.9.1.2-2 – Grau de importância do impacto Alteração das características morfodinâmicas 
dos cursos d’água.

Avaliação do grau de importância do impacto
Magnitude Grande

Sensibilidade ou valor do componente Média

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.
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Para este impacto, estão sendo propostas medidas de reparação em dois programas. No Plano 
Diretor de Obras Emergenciais estão previstas ações de retirada e gestão dos rejeitos na sub-
-bacia do ribeirão Ferro-Carvão. O Programa de Requalificação dos Leitos dos Cursos d’Água 
contém ações para a devolução das condições naturais dos cursos d’água.

Cabe apontar que as ações do Plano Diretor de Obras Emergenciais já estão em andamento, 
enquanto para o Programa de Requalificação dos Leitos dos Cursos D’Água estão sendo de-
senvolvidas ações no sentido de caracterizar as condições anteriores do ribeirão Ferro-Carvão 
e estabelecer os critérios de requalificação.

Destaca-se, portanto, que as medidas propostas possuem alto grau de resolução, pois as 
ações do Plano Diretor de Obras Emergenciais resultarão em retirada dos rejeitos dos canais 
fluviais e promoverão a restauração dos canais fluviais da sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão; 
enquanto as ações do Programa de Requalificação dos Leitos dos Cursos d’Água podem tra-
zer os cursos d’água afetados a condições semelhantes às observadas antes do rompimento 
das barragens.

Quadro 2.9.1.2-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Alteração das características 
morfodinâmicas dos cursos d’água.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas
Execução de ações de dragagem

Plano Diretor de Obras 
Emergenciais

Definição das estruturas de armazenamento e disposição temporária

Remoção dos rejeitos

Segregação e classificação dos rejeitos

Transporte até as estruturas de armazenamento e disposição 
temporária

Avaliação das ações de dragagem

Programa de 
Requalificação dos Leitos 
dos Cursos d’Água

Elaboração dos procedimentos de enriquecimento de leitos

Elaboração dos procedimentos de requalificação e estabilização das 
margens

Elaboração dos procedimentos de monitoramento da recolonização dos 
leitos

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Forte

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

Conforme abordado anteriormente, o impacto é localizado, estando restrito aos cursos d’água 
da sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão e ao rio Paraopeba, no seu trecho entre a confluência 
com o ribeirão Ferro-Carvão e o remanso do reservatório da UHE Retiro Baixo. A intensidade 
deste impacto é muito alta na sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão e vai reduzindo no trecho do 
rio Paraopeba, conforme este se distancia da confluência com o ribeirão Ferro-Carvão.
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2.9.1.3. Intensificação dos processos erosivos

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto(s) indutor(es)
• Arraste e deposição de rejeitos; e

• Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos.

Componente afetado Geomorfologia

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2019.

Este é um impacto efetivo cuja ocorrência tem sido observada e registrada em diferentes do-
cumentos, inclusive no item 2.5.1, “Geologia e geomorfologia”, deste Plano. Parte destes regis-
tros é apresentada adiante, na descrição deste impacto, como forma de auxiliar sua descrição 
e avaliação. O impacto ocorre de maneira diferente ao longo da área da mancha de rejeitos e 
na área da antiga barragem B1, mas também nas obras emergenciais em andamento.

A dinâmica do sistema geomorfológico está relacionada à tendência de evolução do relevo 
que objetiva o constante rebaixamento e nivelamento das amplitudes e desníveis altimétricos, 
visando sua compatibilização com o nível de base. Para tal, os processos erosivos e de sedi-
mentação são fundamentais.

O rompimento da barragem B1, o consequente rompimento das barragens de sedimentos B4 e 
B4-A e a sedimentação do rejeito resultaram no acúmulo de uma espessa camada de material 
ao longo do vale do ribeirão Ferro-Carvão e de alguns de seus afluentes. Nesse sentido, bus-
cando restabelecer o equilíbrio diante da nova condição do sistema, a tendência do sistema 
fluvial é escavar o novo nível de base local, criado pelo rompimento, por meio de instalação 
dos processos erosivos.

O rompimento em si resultou em remoção de material majoritariamente proveniente das barra-
gens, mas também do solo do curso do ribeirão Ferro-Carvão, diante da grande energia com a 
qual a massa de rejeitos se propagou, como pode ser observado na Figura 2.9.1.3-1, elabora-
da a partir da diferença altimétrica entre a topografia antes e após o rompimento.
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Figura 2.9.1.3-1 – Dinâmica de remoção e deposição de sedimentos decorrentes da ruptura da 
barragem.

Legenda: As linhas em preto indicam os limites de cada setor de análise dos impactos no relevo, decorrentes da intensificação 
dos processos erosivos. 
Elaboração: Arcadis, 2019.

O contato entre os trechos de deposição dos rejeitos com a faixa ativa dos canais fluviais 
(cinturão meândrico), onde predominam os processos de remoção e transporte de materiais, 
resultou na formação de rupturas e mudanças acentuadas, marcando a diferença altimétrica 
entre o material já retirado pelo trabalho fluvial – e pela escavação para execução das obras 
emergenciais – e o material ainda armazenado no sistema. Tais contatos erosivos são obser-
vados ao longo de toda a extensão da área da mancha de rejeitos, concentrados sobretudo no 
local onde se encontrava a barragem B1. Por outro lado, após a confluência dos córregos da 
Olaria e Laranjeira com o ribeirão Ferro-Carvão, os contatos deixam de ocorrer, dando lugar a 
transições mais brandas entre a área de ação dos canais fluviais e as áreas de deposição dos 
materiais (Figura 2.9.1.3-2, obtida com base na diferença altimétrica entre a topografia antes e 
após o rompimento).
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Figura 2.9.1.3-2 – Dinâmica de remoção e deposição de materiais decorrentes da ruptura da 
barragem.

Elaboração: Arcadis, 2019.

Como se pode observar no Detalhe 2 da 2.9.1.3-2, a área anteriormente ocupada pela barra-
gem B1 apresenta um número grande de contatos erosivos e rupturas de declive, formando 
patamares de grande desnível entre si. Tal configuração é resultado do extravasamento parcial 
do material existente na barragem e, consequentemente, da manutenção desse material em 
pacotes de diferentes espessuras. É possível observar o desenvolvimento de um complexo 
sistema de drenagem na área, com múltiplos canais de escoamento, levando à retirada gradual 
do material ainda ali acumulado. 

A Figura 2.9.1.3-3 apresenta um comparativo dessa área entre os meses de janeiro de 2019, 
maio de 2019 e janeiro de 2020, demonstrando o desenvolvimento da rede de drenagem, o 
entalhamento do vale e a fixação de vegetação rasteira. A despeito do desenvolvimento da 
vegetação, a tendência é o incremento dos processos erosivos no local, tendo em vista a evi-
dente evolução da drenagem e as ocorrências de declividades acentuadas no contato entre os 
pacotes de rejeito e a área ativa dos canais, que pode promover a mobilização desses, tam-
bém, por meio de processos de movimento de massa e de solapamento de margens.
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Figura 2.9.1.3-3 – Detalhe dos processos erosivos em desenvolvimento na área anteriormente 
ocupada pela barragem B1.

Legenda: A: Imagem do satélite Pleiades de 29 de janeiro de 2019, logo após o rompimento; B: Ortofotomosaico obtido por meio 
de drone em 7 de maio de 2019; C: Imagem de satélite disponível no Google Earth, de 7 de agosto de 2019. 
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.3.1. Descrição do impacto
Trata-se de um impacto de natureza negativa, uma vez que a aceleração ou a indução de 
novos processos erosivos é um processo de degradação das condições dos terrenos. É um 
impacto indireto, pois não foi ocasionado diretamente pelo evento, uma vez que depende da 
ação de agente intempéricos atuantes sobre a macha de rejeitos.

É um impacto de escala espacial local, posto que está restrito à mancha de rejeitos na sub-ba-
cia do ribeirão Ferro-Carvão e aos locais de intervenção das obras emergenciais. É impacto de 
médio prazo, pois não foi ocasionado imediatamente após o evento e tem maior correlação 
com eventos chuvosos ocorridos posteriormente ao rompimento das barragens. Também é 
classificado como permanente, porque não se encerra mesmo cessando a ação que o causa.

O impacto foi classificado, ainda, como reversível, pois os processos instaurados poderão 
ser controlados e mitigados, ainda que não reparados em sua totalidade, mas é possível 
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reestabelecer um ambiente com baixo nível de processo erosivos a partir de medidas de res-
tauração dos ecossistemas.

Quadro 2.9.1.3-1 – Atributos do impacto Intensificação dos processos erosivos.
Atributos de descrição do impacto

Natureza Negativo Prazo Médio

Ordem Indireto Reversibilidade Reversível

Escala espacial Local Duração Permanente
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.3.2. Avaliação do impacto
A magnitude do impacto foi considerada pequena, por estar restrito à sub-bacia do ribeirão 
Ferro-Carvão, em particular nas áreas onde houve deposição de rejeitos ou redução da cober-
tura vegetal.

A classificação da sensibilidade do componente ambiental foi média, posto que ainda houve a 
preservação de áreas semelhantes no seu entorno.

O grau de importância deste impacto é reduzido, resultando da combinação de magnitude 
média e sensibilidade média.

Quadro 2.9.1.3-2 – Grau de importância do impacto Intensificação dos processos erosivos.
Avaliação do grau de importância do impacto

Magnitude Pequena

Sensibilidade ou valor do componente Média

Grau de importância do impacto Reduzido

Elaboração: Arcadis, 2020.

As medidas de reparação deste impacto estão previstas em dois programas, sendo um com 
característica de intervenção sobre os terrenos para prevenção, controle e recuperação de 
processos erosivos, e outro com objetivo de monitoramento dessas ações de restauração dos 
terrenos.

No primeiro grupo estão as ações do Plano Diretor de Obras Emergenciais e do PRAD, que 
se concentram na gestão dos rejeitos extravasados, na execução de ações de controle dos 
processos erosivos nas obras emergenciais e na prevenção de novos processos por meio 
de ações de reflorestamento. No segundo grupo estão contidas as ações do Programa de 
Avaliação da Restauração dos Terrenos – parte integrante do PRAD –, cuja finalidade é mo-
nitorar a eficiência das ações de restauração dos terrenos inclusive quanto à ocorrência de 
processos erosivos. As ações do Plano Diretor de Obras Emergenciais já se encontram em 
execução, enquanto as medidas previstas no PRAD encontram-se em fase de testes, sendo 
aplicadas em áreas-piloto.

Destaca-se, portanto, que as medidas propostas possuem alto grau de resolução, pois as 
ações do Plano Diretor de Obras Emergenciais e do PRAD visam a restauração dos terrenos e 
a implantação de medidas de controle dos processos erosivos; e as ações de monitoramento 
executadas no Programa de Avaliação da Restauração dos Terrenos são reconhecidas como 
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boas práticas para o monitoramento de reservatórios, ainda que pouco aplicadas em situações 
semelhantes a estas.

Quadro 2.9.1.3-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Intensificação dos processos 
erosivos.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas
Remoção dos rejeitos

Plano Diretor de Obras 
Emergenciais

Segregação e classificação dos rejeitos

Transporte até as estruturas de armazenamento e disposição 
temporária e final

Execução de ações de reconfiguração dos terrenos

Programa de Avaliação da 
Restauração dos Terrenos

Elaboração dos procedimentos de avaliação da restauração das formas 
do relevo, dos processos geomorfológicos instaurados e dos materiais 
presentes nos terrenos

Proposição de melhorias/complementações nas ações de 
reconfiguração dos terrenos realizadas

Execução de ações de revegetação
PRAD – Programa de 
Recuperação de Áreas 
Degradadas

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Forte

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Moderado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

Conforme abordado anteriormente, o impacto está restrito à área da antiga barragem B1 e à 
mancha de rejeitos na sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão, e desta forma sua área de influência 
está representada no Mapa 2.9.1.3-1.



Mapa 2.9.1.3-1 – Área de influência do impacto Intensificação dos processos erosivos.
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2.9.1.4. Perda de camadas superficiais e alteração das características 
físicas do solo

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto(s) indutor(es)
• Arraste e deposição de rejeitos; e

• Erosão e revolvimento das camadas de solo.

Componente afetado Solo

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

A descontinuidade de camadas superficiais de solo, observada por meio da descrição dos furos 
de sondagem, mostra a ocorrência da perda e/ou revolvimento dessas camadas do solo nas 
áreas onde o rejeito se deslocou com maior velocidade. Porém, em outro áreas, o rejeito ape-
nas se depositou sobre o solo e não provocou sua erosão. Neste caso, a presença do rejeito 
pode causar alterações nas características físicas do solo remanescente e, consequentemen-
te, nas características biológicas. Como exemplo, podemos mencionar as perdas e alterações 
da ciclagem de nutrientes, da compactação, da porosidade, perda de serapilheira e outros que 
serão discutidos a seguir. Além disso, para as atividades de reconformação dos terrenos no 
marco zero foram utilizados solos heterogêneos, distintos dos originais. Os fatores mencio-
nados configuram a ocorrência do impacto “Perda das camadas superficiais e alteração das 
características físicas do solo” e o caracterizam como efetivo.

Com o rompimento da barragem BI, o extravasamento de 9,8 mm3 de rejeito gerou graves 
danos à área e a infraestruturas diretamente atingidas pela mancha de rejeitos, devido à alta 
energia cinética produzida durante o processo. A mancha formada pela deposição dos rejeitos 
ocupa uma área de 294,05 ha. Além dessas áreas imediatamente afetadas, algumas áreas co-
bertas pela floresta tiveram seu substrato ocupado pelo fluxo menos viscoso do rejeito, carac-
terizando uma área de deposição de rejeito sob-dossel. Essas áreas representam um total de 
aproximadamente 16,92 ha compostos por trechos descontínuos, localizados principalmente 
nas margens da mancha de rejeitos.

O item 2.5.2.1.2, “Caracterização geológico-geotécnica dos solos”, mostra que, em alguns pon-
tos, a camada de rejeitos chega a atingir até 13 metros de espessura nas proximidades da 
ponte metálica e da Barreira Hidráulica 0 (BH-0), situados a 2,6 km aproximadamente da antiga 
Barragem BI. Em pontos mais distantes, como a área do duto da Transpetro, a espessura da 
camada de rejeito tem aproximadamente 4 metros. 

Um fator de grande relevância neste impacto é a perda da camada superficial do solo, que 
consequentemente também leva à perda de diversas das suas funcionalidades, como a cicla-
gem de nutrientes. As descrições dos furos de sondagens realizados para amparar as obras 
emergenciais (item 2.5.2.1.2, “Caracterização geológico-geotécnica dos solos”) mostram a es-
pessa camada de rejeitos depositadas sobre solos residuais, tanto maduros quanto jovens, e 
até mesmo sobre saprólito em alguns casos. 

Ao longo dos furos analisados, algumas camadas não apresentaram continuidade, como as do 
solo residual maduro, por exemplo (item 2.5.2.1.2). Na área do Dique 2, foram executados três 
furos fora dos limites da mancha, que refletem a característica natural do solo naquela área. 
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Nestes furos, foram atingidas, em sequência, as camadas de colúvio/material transportado, 
solo residual maduro, solo residual jovem, saprólito, rocha muito alterada e rocha sã. Referente 
aos demais furos da área do Dique 2, situados sobre a mancha de rejeitos, apenas três apre-
sentaram a camada de solo residual.

A ausência desta camada em alguns pontos pode estar relacionada com a própria evolução do 
perfil de alteração do solo. Entretanto, deve-se considerar que as camadas superficiais do solo 
podem ter sido erodidas e/ou misturadas com os rejeitos, devido à grande energia cinética pro-
duzida no momento do rompimento. Isto pode indicar que, nas áreas mais próximas da antiga 
Barragem BI, as camadas superficiais de solo, como os residuais maduro e jovem, podem ter 
passado pelo mesmo processo de mistura ou erosão em maiores intensidades. 

Como observado no item 2.5.2.1.2, o furo de sondagem mais próximo da área da antiga 
Barragem BI situa-se a aproximadamente 2,6 km. Deste modo, se faz necessária a execução 
de novas sondagens na área situada entre este ponto e a área da antiga barragem, a fim de 
verificar os reais danos causados no solo referentes à erosão das camadas superficiais do 
solo. Esta atividade está em andamento, no entanto, os seus resultados ainda não estão dispo-
níveis. Nas áreas mais distantes, como a obra do duto da Transpetro, observa-se a existência 
de todo perfil de alteração do solo. De modo que, abaixo da camada de aterro, encontram-se, 
em ordem, as camadas de aluvião, solo residual maduro, solo residual jovem, saprólito, rochas 
alteradas e sãs. Este fato mostra que, nas áreas mais à jusante do rompimento, não houve 
perda das camadas de solo, apenas a deposição de rejeito.

Cabe também destacar que, além das possíveis alterações que podem ocorrer na composição 
química e nas propriedades edáficas (item 2.5.2) e da perda das camadas do solo na área 
afetada, também se deve considerar alterações causadas nas características físicas dos solos 
remanescentes, tanto na área onde foi depositada a espessa camada de rejeitos quanto na 
área de rejeito sob o dossel. 

É importante considerar que, na área da mancha, o peso da massa de rejeitos pode alterar 
a compactação do solo. A alteração da compactação nas camadas remanescentes do solo 
influencia diretamente as características de densidade e de macro e microporosidade do ma-
terial.  A porosidade do solo interfere na aeração, condução e retenção de água, resistência 
à penetração e à ramificação de raízes no solo e, consequentemente, no aproveitamento de 
água e nutrientes disponíveis (Tognon, 1991). 

Os macroporos são os espaços maiores, onde a água transita e percola pela ação da gravi-
dade. Os microporos, normalmente, estão localizados dentro dos agregados ou elementos 
estruturais e, em razão da pequena dimensão, são capazes de reter e armazenar água pela 
capilaridade, sendo importantes para a manutenção da umidade. Com a perda dos macropo-
ros, ocorre a redução e a aeração do solo e, portanto, do fornecimento de oxigênio para as 
raízes, limitando o desenvolvimento da vegetação. Com a alteração das características físicas 
do solo, os elementos biológicos de transformação do solo também são alterados, uma vez 
que a formação de camadas mais compactadas reduz a atividade biológica do solo (Jimenez 
et al., 2008). 

A cobertura vegetal e camada de serapilheira presentes nas áreas florestais estão relaciona-
das com o estoque e fluxo de nutrientes no ecossistema, sendo a vegetação responsável por 
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devolver nutrientes aos solos por meio da deposição de serapilheira, galhos, troncos e pela 
morte de raízes.  A precipitação dentro da floresta e o escorrimento de água pelos troncos é 
outro modo de transferência de nutrientes para o solo. O conjunto serapilheira-solo fornece o 
habitat onde ocorrem as ações dos organismos relacionados com o fluxo de nutrientes (Selle, 
2007). Os organismos decompositores, bactérias e fungos, que, junto com a fauna edáfica e a 
diversidade microbiana, estão envolvidos no processo de decompor química e estruturalmente 
a matéria orgânica de restos de plantas e animais (Souto et al., 2008). Toda essa diversidade 
presente no solo e na camada entre a serapilheira e o solo são muito sensíveis aos processos 
de degradação (Silva et al., 2013).

Essa atividade biológica presente no solo faz parte do processo de ciclagem de nutrientes, que 
é o fluxo ou a movimentação que os elementos e compostos inorgânicos essenciais aos pro-
cessos fisiológicos e/ou de crescimento dos organismos realizam de maneira cíclica entre os 
diversos componentes do ecossistema. Esse fluxo é regulado por fatores bióticos e abióticos. 
Entre os fatores bióticos, podemos citar principalmente as plantas, os animais e a microbiota 
do solo. Quanto aos fatores abióticos, é importante ressaltar a água. Deste modo, a perda de 
cobertura vegetal, a injúria e/ou perda de indivíduos da fauna silvestre e os impactos que ocor-
rem no solo são impactos sinérgicos que levaram à alteração na ciclagem de nutrientes. Sendo 
que, na área em que houve a perda das camadas de solo, a ciclagem também foi perdida; e, 
nas demais áreas, onde a mancha em que o rejeito apenas se depositou e não erodiu as ca-
madas de solo e na área que contém rejeito sob o dossel, a ciclagem de nutrientes foi alterada.

O item 2.5.2.1.3.A, “Amostragem de solo na área do Marco Zero” (UFV, 2020), mostra que, 
para os trabalhos realizados para reconformação do terreno, foram utilizados solos de grande 
heterogeneidade. Isto pode ser observado por variações obtidas para os atributos capacidade 
de troca catiônica efetiva e total, fósforo remanescente e densidade de partículas, cujos valores 
estão expostos na Tabela 2.5.2-9, Tabela 2.5.2-10 e Tabela 2.5.2-11. Ainda, as duas primeiras 
indicam que foram utilizados solos com textura mais argilosa que os normalmente encontrados 
na região, o que também pode ser observado pelos baixos valores de fósforo remanescente, 
mostrando a alta capacidade que este solo tem de absorver fósforo, principalmente quando 
associado ao seu caráter mais férrico.

Os solos utilizados para a reconformação dos terrenos e reparação da área do Marco Zero 
apresentaram valores para densidade de partículas (Tabela 2.5.2-11) que estão acima dos 
normalmente encontrados na maior parte dos solos brasileiros. Esta diferença pode ter relação 
com a presença de solos ricos em ferro, onde ocorre a possível presença de rejeito junto aos 
solos depositados. Além da compactação mecânica, a característica mineralógica dos solos 
analisados também contribui para elevada densidade dos solos, uma vez que são mais ricos 
em minerais de ferro. Além disso, estes solos também possuem valores baixos de condutivida-
de hidráulica (K), favorecendo o processo de escoamento superficial e os processos erosivos.

Além de todo o exposto, também se deve levar em consideração que as atividades realizadas 
para a remoção do rejeito podem ocasionar o revolvimento dos solos remanescentes, bem 
como a sua remoção, afetando também áreas onde, até então, só havia ocorrido a deposição 
de rejeitos sobre as camadas de solo.
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2.9.1.4.1. Descrição do impacto
O impacto “Perda das camadas superficiais e alteração das características físicas do solo” 
afeta diretamente as condições e a dinâmica natural do solo e influencia alterações no ecos-
sistema, uma vez que altera também as atividades biológicas do solo. A presença da espessa 
camada de rejeitos sobre os solos da área, a perda ou alteração da ciclagem de nutrientes, a 
necessidade de utilizar solos com características distintas dos originais para as obras de recon-
formação do terreno e a descontinuidade de camadas de solo em alguns furos de sondagem 
fazem com que este impacto seja considerado como negativo.

Este impacto possui escala espacial local, uma vez que está dentro dos limites da sub-bacia 
do ribeirão Ferro-Carvão, sendo restrito à área da mancha de rejeitos e nas áreas onde o rejei-
to se depositou sob o dossel, excluindo-se a área da antiga Barragem BI. Os dados primários 
compreendem a análise de imagens aéreas, que serviram como base para delimitação da área 
diretamente afetada pelo rejeito extravasado da barragem (PIGRR, 2019). A área de influência 
deste impacto é apresentada no Mapa 2.9.1.4-1. 

Além disso, pelos danos terem ocorrido devido ao rompimento das barragens pelo arraste ao 
arraste mecânico e/ou deposição do rejeito, o impacto é classificado como direto e de curto 
prazo, pois ocorreu imediatamente após o rompimento das barragens.

Por fim, foi classificado como irreversível e permanente, pois as características físicas do solo 
foram completamente alteradas com a deposição do rejeito e o revolvimento/erosão do solo em 
algumas áreas, de modo que as medidas de mitigação não terão como restaurar as caracterís-
ticas naturais do solo na área.

Quadro 2.9.1.4-1 – Atributos do impacto Perda das camadas superficiais e alteração das 
características físicas do solo.

Atributos de descrição do impacto
Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Direto Reversibilidade Irreversível

Escala espacial Local Duração Permanente
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.4.2. Avaliação do impacto
A magnitude foi avaliada como grande, tendo em vista que a alta energia cinética liberada du-
rante o processo de rompimento das barragens fez com que a massa de rejeitos se deslocasse 
com alta velocidade, removendo e/ou revolvendo as camadas superficiais do solo em algumas 
áreas onde a mancha de rejeito se encontra depositada. Além disso, a espessa camada de 
rejeitos na área da mancha e o rejeito depositado sob o dossel alteram significativamente as 
características físicas do solo e suas funcionalidades, como a ciclagem de nutrientes. 

Conforme descrito, o impacto incide sobre o componente Solo, caracterizado no diagnóstico 
pretérito pela sua importância para o equilíbrio ecossistêmico. Alterações das condições e di-
nâmicas naturais do solo influenciam diretamente em alterações no ecossistema, sendo assim, 
sua sensibilidade é avaliada como média.
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O grau de importância deste impacto é elevado, resultando da combinação entre magnitude 
grande e sensibilidade média.

Quadro 2.9.1.4-2 – Grau de importância do impacto Perda das camadas superficiais e alteração 
das características físicas do solo.

Avaliação do grau de importância do impacto
Magnitude Grande

Sensibilidade ou valor do componente Média

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

Para este impacto, está previsto o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), 
projetado para reestabelecer os ambientes afetados, com ações amplamente conhecidas, po-
rém as características intrínsecas ao contexto do rompimento das barragens acarretam incer-
teza ao sucesso deste. Algumas atividades do PRAD já estão sendo realizadas, principalmente 
na área do Marco Zero. Entre elas, podemos citar a avaliação da restauração de terrenos, 
controle de processos erosivos e revegetação da área afetada. 

Além deste, o Plano Diretor de Obras Emergenciais tem por objetivo conter e remover a massa de 
rejeitos depositada na sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão, a fim de neutralizar e mitigar os efeitos 
do rompimento. O Plano Diretor de Obras também já está sendo executado e algumas de suas 
ações, referentes a este impacto, também estão em andamento. Entre elas, podemos citar a remo-
ção dos rejeitos e a recuperação ambiental, que visa à recuperação das calhas, margens e áreas 
adjacentes ao ribeirão Ferro-Carvão, bem como as obras para a reconformação dos terrenos.

O grau de resolução das medidas propostas é considerado fraco, uma vez que não será pos-
sível reestabelecer as condições naturais do solo superficial. Um exemplo disso é a heteroge-
neidade dos solos utilizados para composição da reconformação dos terrenos, distintos dos 
solos originais. Além disso, a remoção da massa de rejeito pode ocasionar o revolvimento dos 
solos superficiais e a sua remoção em áreas onde só havia a ocorrido a deposição de rejeitos. 

Quadro 2.9.1.4-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Perda das camadas superficiais 
e alteração das características físicas do solo.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas
Avaliação da reconfiguração dos terrenos ou reconformação topográfica Plano de Restauração da Biodiversidade e 

Ecossistemas Terrestres Impactados (Programa 
de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD)

Controle dos processos erosivos

Revegetação da área afetada

Remoção dos rejeitos

Plano Diretor de Obras EmergenciaisRecuperação ambiental

Reconfiguração dos terrenos ou reconformação topográfica

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Fraco

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.
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Conforme abordado anteriormente, o impacto pode ser observado na porção ocupada pela 
mancha de rejeitos, excluindo a área da antiga barragem BI, e na área em que o rejeito se 
depositou sob o dossel. Não é possível ocorrer perda das camadas superficiais e nem alterar 
os solos nas áreas fora da mancha de rejeitos. A área de influência deste impacto pode ser 
observada no Mapa 2.9.1.4-1.



Mapa 2.9.1.4-1 – Área de influência do impacto Perda das camadas superficiais e alteração das características físicas do solo.
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2.9.1.5. Alteração das características do solo nas áreas inundadas

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto(s) indutor(es)
• Carreamento de sedimentos, rejeitos, resíduos e/ou efluentes líquidos;

• Chuvas extremas em 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba.

Componente afetado Solo

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

Nos solos atingidos pela inundação, foram observadas variações na classe textural, nos teores 
de EPTs e de micronutrientes quando comparadas as áreas de referência que não foram inun-
dadas. Tais alterações ocorrem, por menores que sejam as relações, devido à presença dos re-
jeitos depositados nessas áreas. Deste modo, configura-se a ocorrência do impacto “Alteração 
das características do solo nas áreas inundadas”, caracterizado como impacto efetivo.

Com o rompimento das barragens, o rio Paraopeba recebeu grande quantidade de rejeitos 
que causaram um assoreamento no trecho imediatamente à jusante do ribeirão Ferro-Carvão, 
como exposto no item 2.5.4, “Sedimentos”. Durante o período chuvoso ocorrido entre outubro 
de 2019 e março de 2020, houve um aumento das vazões do rio Paraopeba e seu consequente 
extravasamento para a planície fluvial, em decorrência da pluviosidade excepcional ocorrida 
nesse período (item 2.3.3, “Avaliação de áreas possivelmente afetadas pela deposição de re-
jeitos derivados do rompimento da barragem B1 no período chuvoso 2019/2020”). Este extra-
vasamento resultou na deposição de sedimentos derivados dos rejeitos, que antes estavam 
depositados no leito do rio Paraopeba em alguns pontos da planície fluvial.

O relatório da Synergia (2020) indica que foram identificadas 226 manchas de inundação, que 
totalizam 4.135,88 hectares alagados às margens do rio Paraopeba, no trecho entre a conflu-
ência do ribeirão Ferro-Carvão até o início da represa da usina hidrelétrica de Retiro Baixo.

As áreas afetadas pelo extravasamento extracalha são utilizadas majoritariamente para produ-
ções agrícolas e tratam das planícies de inundação que compõem a região lateral às margens 
e, em condições naturais, tendem a se adaptar aos ciclos de cheia do rio. Entretanto, as áreas 
foram alagadas por água superficial do rio Paraopeba, cujo uso está inviabilizado para diversas 
finalidades, inclusive irrigação e consumo desde o rompimento das barragens (IGAM, 2020; 
apud UFLA, 2020). Além disso, o período chuvoso na bacia acarretou o incremento nos parâ-
metros da água superficial do rio Paraopeba, como turbidez, sólidos suspensos totais, manga-
nês total, ferro total, alumínio total e fósforo total na água superficial (Item 2.9.1.8 – Redução 
da qualidade da água superficial).

Neste sentido, as inundações implicam variações nas características químicas, físicas e bioló-
gicas, devido às alterações na qualidade da água superficial e deposição de sedimentos com 
traços de rejeitos. As alterações que podem ocorrer nas características físicas e químicas do 
solo em decorrência do alagamento são as variações da classe textural do solo, do pH, dos 
micronutrientes, da matéria orgânica, do carbono orgânico total e concentrações de metais. 

A deficiência de oxigênio e o baixo potencial redox do solo, induzidos pelo alagamento, afetam 
desfavoravelmente vários aspectos da fisiologia vegetal, como mudanças na assimilação de 
carbono, absorção de macronutrientes e supressão do metabolismo respiratório das raízes 
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(Kozlowski, 1997; Pezeshki, 2001; Kreuzwieser; Papadopoulou; Rennenberg, 2004). Por outro 
lado, no solo ocorre a ciclagem de nutrientes, referente ao fluxo ou à movimentação de elemen-
tos e compostos inorgânicos do solo essenciais aos processos fisiológicos e/ou de crescimento 
dos organismos. Este fluxo é regulado por fatores bióticos, como plantas, animais e a microbio-
ta do solo, e por fatores abióticos, como a água.

Toda alteração no solo e/ou na qualidade da água altera a ciclagem de nutrientes. Assim, a 
partir dos eventos de cheia, a ciclagem de nutrientes dos solos nestas áreas pode ser afetada 
devido a remoção de serapilheira, perda de micro-organismos que contribuem para a funciona-
lidade do solo, alterações de carbono da biomassa microbiana e respiração microbiana do solo.

Em acordo de cooperação técnica com a Vale S/A, a UFLA elaborou um estudo preliminar 
para avaliar se o alagamento ocorrido por conta do período chuvoso de 2019/2020 promoveu, 
devido à presença dos rejeitos transportados, alterações nos parâmetros físicos, químicos e 
biológicos do solo, se promoveu a contaminação do ambiente com  elementos potencialmente 
tóxicos (EPT), se o rejeito pode ter contribuído com essa contaminação e se as plantas acu-
mularam EPTs oriundos do rejeito. O detalhamento deste estudo referente às questões do solo 
encontra-se nos Itens 2.5.2.2.1, “Análises de solo da bacia do rio Paraopeba após o período 
chuvoso de janeiro e fevereiro de 2020”, e 2.5.10.1.D, “Áreas inundadas pelas cheias do rio 
Paraopeba”, ambos presentes no Volume 2 deste capítulo.

Em síntese, o estudo da UFLA (2020) mostra que algumas das áreas atingidas pela inundação 
(P20, P79, P2149, PE, PHR3, PH, PF e P131) apresentaram pequenas variações nos teores 
de EPTs e nas mesmas ordens de grandeza em relação às suas respectivas áreas de refe-
rências, o que indica baixa relação com o rejeito da barragem BI. Já as áreas inundadas mais 
distantes de Brumadinho (P334 e P 136) não foram afetadas pelo rejeito depositado nas áreas, 
uma vez que não apresentaram diferenças estatísticas em relação aos teores de tais elemen-
tos entre as áreas inundadas e as de referência (UFLA, 2020).

Quanto aos aspectos físicos do solo, as amostras P20, P79, PH, P136 e P131 apresentaram 
variações na classe textural. Os resultados também indicam que não houve influência do ala-
gamento nos parâmetros biológicos analisados – carbono da biomassa microbiana, respiração 
basal e enzima β-glucosidase – com a ressalva de que é necessário acompanhamento para 
avaliar a mudança desses indicadores e da funcionalidade do solo. Além disso, os fatores de 
transferência do EPT avaliados não indicam alteração que tenham como causa evidente o 
transporte e a deposição de rejeitos em função do alagamento decorrente das chuvas extre-
mas de 2019/2020 (Ufla, 2020). 

Por fim, entende-se que, em algumas áreas, já existem alterações das características do solo 
nas porções inundadas quando comparadas as áreas de referência devido à presença do re-
jeito depositado, por menores que sejam as relações. Sobre as variações existentes, pode-se 
citar a variação da classe textural, dos teores de EPTs e de micronutrientes como ferro, man-
ganês e zinco. Entretanto, estudos complementares se fazem necessários para uma melhor 
avaliação dos efeitos das inundações.
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2.9.1.5.1. Descrição do impacto
A alteração das características do solo nas áreas inundadas, onde houve a deposição de rejei-
tos, afeta as condições e os parâmetros químicos e físicos naturais do solo, o que influencia va-
riações nas funcionalidade do solo, uma vez que leva à perda de micro-organismos, alteração 
de carbono da biomassa microbiana e remoção de serapilheira, alterando também a ciclagem 
de nutrientes. Deste modo, trata-se de um impacto negativo. 

Além disso, refere-se a um impacto direto por se tratar de efeito de primeira ordem, uma vez 
que foi ocasionado pelo aumento de vazão do rio Paraopeba e o extravasamento da sua calha 
principal, ocorrido pela pluviosidade excepcional durante o último período chuvoso. 

Este impacto possui escala espacial regional, dentro dos limites da bacia do rio Paraopeba e 
restrita às áreas inundadas pelos eventos de cheias do rio Paraopeba, causados pelo período 
chuvoso de 2019/2020. Entretanto, sua área de abrangência se restringe às áreas inundadas 
situadas entre a confluência do ribeirão Ferro-Carvão até as proximidades da área P131, mape-
ada pela Ufla (2020). Isto ocorre pois o estudo destaca que só houve alterações no solo nas áre-
as a montante deste ponto, de modo que, nas áreas P334 e P136, não ocorreram alterações no 
solo devido ao rejeito. A área de influência deste impacto pode ser observada no Mapa 2.9.1.5-1.

Também é considerado como de médio prazo, seus efeitos não foram identificados concomi-
tantemente aos eventos de inundação e ainda serão necessários novos estudos para comple-
mentar a avaliação.

O impacto foi classificado como permanente, pois se trata de uma alteração com duração 
indefinida, que não cessa sem ações de mitigação ou reparação. Por fim, é considerado como 
reversível, uma vez que as medidas de mitigação serão capazes de fazer com que os solos 
retornem às características das áreas de referência dos solos na região afetada.

Quadro 2.9.1.5-1 – Atributos do impacto Alteração das características do solo nas áreas inundadas.
Atributos de descrição do impacto

Natureza Negativo Prazo Médio

Ordem Direto Reversibilidade Reversível

Escala espacial Regiona Duração Permanente
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.5.2. Avaliação do impacto
A magnitude foi avaliada como pequena, pois a área afetada pelas inundações é pequena 
quando comparada com o restante da bacia do rio Paraopeba. Cabe lembrar, também, que, 
embora em teores diferentes dos solos adjacentes às áreas inundadas, a composição química 
do rejeito reflete a composição química natural dos solos da região. Os valores de Fe e Mn 
elevados nos rejeitos são condizentes aos teores médios de rochas ricas em ferro e manga-
nês, que originam o minério. Além disso, os rejeitos se enquadram principalmente em Classe 
IIB (não perigoso e inerte), devido à solubilização de Fe, Mn e Al, elementos muito comuns na 
geologia local da área. 

Conforme descrito, o impacto incide sobre o componente “solo”, caracterizado no diagnósti-
co pretérito pela sua importância para o equilíbrio ecossistêmico. Alterações das condições 
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e dinâmicas naturais do solo influenciam diretamente em alterações no ecossistema, sendo 
assim, sua sensibilidade é avaliada como média.

O grau de importância deste impacto é reduzido, resultando da combinação entre magnitude 
média e sensibilidade média.

Quadro 2.9.1.5-2 – Grau de importância do impacto Alteração das características do solo nas 
áreas inundadas.

Avaliação do grau de importância do impacto
Magnitude Pequena

Sensibilidade ou valor do componente Média

Grau de importância do impacto Reduzido

Elaboração: Arcadis, 2020.

Para este impacto, está previsto o Programa de Caracterização e Monitoramento dos Solos 
nas Áreas Inundadas, que será capaz de indicar se houve alterações nas características e 
qualidade dos solos nas áreas inundadas por águas do rio Paraopeba após o rompimento. Os 
resultados analíticos referentes às características químicas, mineralógicas, físicas e biológi-
cas dos solos irão mostrar a necessidade de medidas remediativas. Apesar deste programa 
ainda não estar implementado, a Vale S/A em parceria com a Ufla (2020) já realizou o estudo 
“Avaliação exploratória de elementos potencialmente tóxicos em áreas afetadas por alaga-
mento e deposição de rejeito derivado do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, 
Brumadinho (MG): período chuvoso de 2019/2020”. Este estudo, como já mencionado anterior-
mente, tem por finalidade verificar se o rejeito transportado e depositado nas áreas inundadas 
causaou alterações nos solos.

Além disso, o Plano Diretor de Obras Emergenciais está sendo executado com a finalidade 
de conter e remover a massa de rejeitos depositada na sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão 
para neutralizar e mitigar os efeitos do rompimento. As atividades deste plano, que podem 
mitigar os efeitos do impacto nas áreas inundadas, são a remoção dos rejeitos e a dragagem 
deste material na calha do rio Paraopeba. Ambas já estão sendo realizadas, juntamente com 
as demais ações previstas no Plano Diretor de Obras Emergenciais.

Os solos destas áreas serão monitorados e medidas remediativas serão indicadas, caso haja 
necessidade. Além disso, os procedimentos do Plano Diretor de Obras irão diminuir o trans-
porte de rejeitos para a calha do rio Paraopeba e, consequentemente, irá diminuir a deposição 
deste material nas áreas inundáveis durante os períodos de cheia. Deste modo, o grau de 
resolução das ações para este impacto é considerado médio. Ainda, demais medidas e ações 
para reparar este impacto estão sendo definidas junto à diretoria da Vale S/A.
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Quadro 2.9.1.5-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Alteração das características do 
solo nas áreas inundadas.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas
Elaboração e execução do plano de amostragem em campo nas áreas 
inundadas e de referência

Programa de Caracterização e Monitoramento 
dos Solos nas Áreas Inundadas

Caracterização dos atributos químicos dos solos nas áreas inundadas e 
de referência

Caracterização dos atributos físicos dos solos nas áreas inundadas e de 
referência

Caracterização dos atributos biológicos dos solos nas áreas inundadas e 
de referência

Caracterização mineralógica dos solos nas áreas inundadas e de 
referência

Integração dos dados obtidos nas campanhas amostrais 

Indicação da necessidade de medidas de remediação

Remoção dos rejeitos
Plano Diretor de Obras Emergenciais

Obras de dragagem

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Médio

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Reduzido

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

Conforme abordado anteriormente, o impacto pode ser observado na bacia hidrográfica do 
rio Paraopeba, especificamente nas áreas lindeiras à calha do rio que foram afetadas pelas 
inundações no trecho entre a confluência do ribeirão Ferro-Carvão e a área P131 mapeada 
pela UFLA (2020). Esta delimitação ocorre, pois o referido estudo destaca que as áreas P334 
e P136 não foram impactadas pelos rejeitos. A área de influência deste impacto pode ser ob-
servada no Mapa 2.9.1.5-1.



Mapa 2.9.1.5-1 – Área de influência do impacto Alteração das características do solo nas áreas inundadas.
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2.9.1.6. Interrupção das atividades minerárias

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto(s) indutor(es)
• Arraste e deposição de rejeitos; e

• Carreamento de sedimentos e rejeito.

Componente afetado Recursos minerais

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

O impacto de interrupção das atividades minerárias decorre da deposição de rejeitos sobre 
partes de 10 processos minerários e, também, do bloqueio temporário de alguns acessos ro-
doviários e da interrupção do fornecimento de água e energia. Mesmo que temporárias, essas 
ocorrências causaram a paralisação de algumas atividades minerárias e, também, dificultaram 
o escoamento da carga de minérios. Além disso, deve-se considerar que o carreamento de 
rejeito para dentro da calha do rio Paraopeba levou à deposição deste material sobre bancos 
de areia onde são realizadas explotações de areia para uso na construção civil. Deste modo, 
trata-se de um impacto efetivo.

Como visto no item 2.5.3 deste capítulo, Volume 2, do Plano de Reparação, a bacia hidrográ-
fica do rio Paraopeba é uma região com grande potencial para exploração mineral, principal-
mente ao se tratar de areia e minério de ferro. Assim, ao considerar que os recursos minerais 
e as atividades minerárias presentes na bacia são responsáveis por parte de sua economia 
e que a areia é usada predominantemente para construção civil, deve-se realizar estudo dos 
impactos que podem ser causados nessas atividades e recursos.

O rompimento das barragens levou à deposição de rejeitos sobre a sub-bacia do ribeirão Ferro-
Carvão. Dos 10 processos minerários que o rejeito afetou, há três processos pertencentes à 
Vale, destacados em laranja na Tabela 2.9.1.6-1. A Tabela expõe os quantitativos das áreas 
dos processos atingidos pela mancha de rejeitos, onde se observa que um total de 282,81 ha 
foram sobrepostos pelo rejeito. Dos processos diretamente afetados pela deposição da man-
cha de rejeitos, apenas dois de responsabilidade da Vale S/A estão em fase de concessão de 
lavra; os demais afetados estão em requerimento e autorização de pesquisa e requerimento de 
lavra. Para mais informações sobre os processos afetados diretamente pelos rejeitos, deve-se 
consultar a Tabela 2.5.3-2.

Além disso, outros efeitos decorrentes do rompimento também ocorreram, como a interrupção 
do fornecimento de energia e água e bloqueio total ou parcial de alguns acessos rodoviários, 
como descrito no item 2.5.3. Atualmente, os problemas de fornecimento de energia e luz foram 
sanados, e todos os acessos já foram liberados. Em 10 de abril de 2019 o trânsito na estra-
da Alberto Flores já havia sido completamente restaurado. Entretanto, estes fatores, mesmo 
que temporários, causaram a paralisação de algumas atividades minerárias e dificultaram o 
escoamento da carga de minérios. Como exemplo das mineradoras afetadas, podem-se citar 
a Mineração Ibirité (MIB), cuja estrada de acesso foi bloqueada pelos rejeitos, e a Mineral do 
Brasil, que teve a captação de água interrompida (item 2.9.1.45, “Interrupção da captação de 
água da empresa Mineral do Brasil no córrego do Feijão”).
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Tabela 2.9.1.6-1 – Área dos processos minerários interceptados pela lama de rejeitos.
Item Processo Nome Fase Área (ha) Área afetada (ha)
1 4757/1940 Vale S/A Concessão de lavra 660,56 91,12

2 7307/1956 Vale S/A Concessão de lavra 224,81 1,18

3 832055/2006 Vale S/A Autorização de pesquisa 905,86 102,71

4 835075/1994 Bitarães Mineradora S A Requerimento de lavra 261,9 9,72

5 834742/2008 Dragagem Flausino Ltda ME Autorização de pesquisa 147,76 5,15

6 831535/1998 Dragagem Brasil Ltda EPP Requerimento de lavra 10,29 0,0001

7 831304/2014 Mib Mineração Ibirité Ltda Autorização de pesquisa 177,73 49,64

8 833036/2010 Mauro Ruiz Alves Costa Autorização de pesquisa 295,58 4,22

9 832447/2012 Mib Mineração Ibirité Ltda Autorização de pesquisa 1.749,09 19,02

10 830605/2009 Terrativa Minerais S/A Requerimento de pesquisa 6,83 0,059

Total 4.440,41 282,81
Fonte: SIGMINE, 2020. Elaboração: Arcadis.

Além dos processos sotopostos à mancha de rejeito, deve-se considerar que cerca de 2 
milhões de m3 de sedimentos provenientes dos rejeitos foram carreados para o leito do rio 
Paraopeba (PIGRR, 2019). Através do estudo realizado pela Arcadis S/A em 2020, denomina-
do “Caracterização geológica dos testemunhos coletados no rio Paraopeba-MG”, foi possível 
identificar a espessura da camada de rejeito depositada e definir os principais constituintes 
indicadores da presença de rejeito nos sedimentos ao longo da calha do rio (Item 2.5.4.5 A – 
Caracterização geoquímica dos sedimentos no rio Paraopeba). Este estudo evidencia a sedi-
mentação de rejeito sobre depósitos de areia pré-existentes e demonstra que os sedimentos 
provenientes dos rejeitos são constituídos por hematita, mais ou menos concentrada, que mui-
tas vezes está associada a caulinita (Item 2.5.4.5 A). Apesar de preliminar, o estudo demonstra 
a ocorrência de deposição de rejeito sobre os sedimentos da calha do rio até as proximidades 
da UTE Igarapé, partindo da confluência entre o ribeirão Ferro-Carvão e o rio Paraopeba.

O item 2.5.3, “Recursos minerais”, mostrou que a explotação da areia na bacia do rio Paraopeba 
tem como finalidade a construção civil. Deste modo, a presença de óxido de ferro proveniente 
dos rejeitos que se depositaram na calha do rio pode levar à descaracterização do material 
para a referida finalidade, segundo os parâmetros expostos na ABNT NBR 7211. Diante dis-
so e das informações acima apresentadas acerca dos rejeitos depositados na calha do rio 
Paraopeba, o item 2.5.4, “Sedimentos”, mostra que os sedimentos pesados tendem a se de-
positar nos primeiros 50 km a jusante da confluência do ribeirão Ferro-Carvão em direção ao 
Fecho do Funil e à UTE Igarapé. 

Assim, também é importante considerar na descrição deste impacto os empreendimentos e 
processos minerários que interceptam o rio Paraopeba no trecho entre sua confluência com o 
ribeirão Ferro-Carvão até a UTE de Igarapé, uma vez que podem ser afetados pela deposição 
de rejeitos. Para melhor avaliação, deve-se dar maior atenção aos processos que estão em 
fases de requerimento de licenciamento e lavra, direito de requerer a lavra, concessão de lavra 
e licenciamento, pois são as fases mais avançadas e que demandaram maiores investimentos 
relacionados a pesquisa e estudos de viabilidade econômica.

Os dados do Sigmine (2020) mostram que no trecho citado existem 44 processos minerários, 
mas apenas 17 estão nas fases de interesse consideradas como mais avançadas. A Tabela 
2.9.1.6-2 apresenta as principais características dos processos em fases mais avançadas, 
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sendo possível observar que 13 deles têm a areia como substância de interesse e 6 têm como 
finalidade o uso na construção civil. O Mapa 2.9.1.6-1 mostra a relação entre os pontos anali-
sados pelo estudo da Arcadis S/A (2020) e os processos minerários que estão em fases mais 
avançadas e com interesse em areia situados entre a confluência do rio Paraopeba com o ribei-
rão Ferro-Carvão e a UTE Igarapé, uma vez que este recurso pode ser afetado pela deposição 
dos rejeitos na calha do rio.

Tabela 2.9.1.6-2 – Processos minerários nas fases de interesse situados entre a confluência do rio 
Paraopeba com o ribeirão Ferro-Carvão e a UTE Igarapé.
Item Processo Área (ha) Fase Nome Substância Uso
1 830565/1979 718,37 Requerimento de lavra Mineral do Brasil Ltda. Ferro Não informado

2 831532/1998 9,4 Requerimento de lavra
Dragagem e Locações Rp 
Ltda.

Areia Não informado

3 831533/1998 2,83 Requerimento de lavra Albminer Ltda Me Areia Não informado

4 831534/1998 13,97 Licenciamento L & L Dragagem Ltda. Me Areia Não informado

5 831952/1999 49,49 Licenciamento
Dragagem Flausino Ltda 
ME

Ouro Não informado

6 831817/2007 5,47
Requerimento de 
licenciamento

Saara Dragagem Ltda. Areia
Construção 
civil

7 830578/2008 16,14 Direito de requerer a lavra
Dragagem Flausino Ltda 
ME

Areia
Construção 
civil

8 835572/1995 20 Licenciamento Saara Dragagem Ltda. Areia Não informado

9 832045/1998 42,06 Requerimento de lavra
Dragagem Flausino Ltda 
ME

Areia Não informado

10 832083/2004 395,16 Direito de requerer a lavra Mineração Baratinha S.A. Ferro Industrial

11 803142/1974
936,74

Concessão de lavra
Erg Mineração e Comércio 
Ltda

Quartzito Quartzito

12 830469/2011 50 Requerimento de lavra
MBS Mineração Barbosa 
Santos Eireli

Areia
Construção 
civil

13 830621/1997 50,06 Requerimento de lavra L & L Dragagem Ltda. ME Areia
Construção 
civil

14 831535/1998 10,29 Requerimento de lavra Dragagem Brasil Ltda EPP Areia Não informado

15 832169/2006 1,35
Requerimento de 
licenciamento

Arvel Dragagem Comercio 
e Transportes Ltda ME

Areia
Construção 
civil

16 831535/2007 34,55 Requerimento de lavra
Dragagem Flausino Ltda 
ME

Areia
Construção 
civil

17 830615/2008 7,92 Direito de requerer a lavra
Jm Dragagem e Comércio 
Ltda ME

Areia Industrial

Fonte: SIGMINE/ANM (2020). Elaboração: Arcadis, 2020.



Mapa 2.9.1.6-1 – Localização dos processos minerários com interesse em areia e dos pontos de testemunhos do rio Paraopeba. 
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De todos os empreendimentos minerários listados como sendo de maior relevância e os de-
mais que interceptam a calha do rio Paraopeba e/ou a sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão, ape-
nas 9 mineradoras se apresentaram como impactadas pelo rompimento das barragens. Dentre 
os prejuízos alegados estão contratação de caminhões pipa, perda da possibilidade de explo-
ração, lucros cessantes e outros. A Tabela 2.9.1.6-3 foi elaborada de acordo com informações 
cedidas pelo setor jurídico da Vale S/A, onde é possível observar a listagem das empresas, os 
prejuízos e os andamentos dos acordos realizados.

Por fim, além de todos os aspectos apresentados ao longo deste item, cabe mencionar que 
algumas obras emergenciais realizadas para reparação ambiental também podem causar ou 
agravar impactos sobre os direitos minerários. O Mapa 2.5.3-2 e o Anexo 16 mostram por quais 
tipos de obras cada processo minerário é interceptado.

Como exemplo, no Anexo 16, é possível observar que as obras de dragagem interceptam 
três processos de areia que estão em fases de licenciamento e requerimento de lavra, 
sendo que a L & L Dragagem Ltda ME e a Dragagem Brasil Ltda EPP já se apresentaram 
como impac-tadas pelo rompimento das barragens junto à Vale S/A. Deste modo, pode-se 
mencionar que as obras de dragagem podem ter gerado danos aos depósitos de areia cuja 
extração mineral ocorre ao longo da calha do rio Paraopeba.

Tabela 2.9.1.6-3 – Empresas que se apresentaram como impactadas pelo rompimento das 
barragens e os acordos realizados junto à Vale S/A.

Item Empresa Descrição e status do acordo

1 Mineral do Brasil LTDA
Dois acordos pagos: referentes a custos de contratação de caminhões pipa de 
janeiro a outubro de 2019.

2 Dragagem Brasil LTDA

Um acordo considerado inelegível: referente à perda de uma possibilidade de 
exploração.

Um acordo em aberto: trata-se do pedido de indenização sobre lucros cessantes, 
cuja análise ainda não foi finalizada.

3 LL Dragagem LTDA
Um acordo realizado referente a perdas econômicas e financeiras, sendo que a 
empresa atua desde 1998 na extração e comercialização de areia.

4 Dragagem e Locações RP LTDA
Um acordo realizado referente a perdas econômicas e financeiras decorrente do 
rompimento da barragem.

5 MIB – Mineração Ibirité
Um acordo realizado referente a perdas econômicas e financeiras decorrente do 
rompimento da barragem.

6 Gandarela Minérios
Um acordo realizado referente a perdas econômicas e financeiras decorrente do 
rompimento da barragem.

7 Mineração J Mendes
Um acordo realizado referente a perdas econômicas e financeiras decorrente do 
rompimento da barragem.

8 Tejucana Mineração
Foi apresentada proposta de acordo, mas ocorreu recusa dos valores 
apresentados.

9
Mineradora Entre Folhas LTDA 
EPP.

Um acordo realizado referente a perdas econômicas e financeiras decorrente do 
rompimento da barragem.

Elaboração: Arcadis (2020). Fonte: Setor Jurídico da Vale S/A (2020).

2.9.1.6.1. Descrição do impacto
A interrupção das atividades minerárias trata-se de um impacto negativo e direto, por se tra-
tar de efeito de primeira ordem, causado em função do rompimento das barragens B1, B4 e 
B4-A e da consequente deposição de rejeitos sobre a sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão, bem 
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como do carreamento de sedimentos para dentro do rio Paraopeba. Devido a isso, parte das 
áreas de determinados processos minerários foi recoberta pelo rejeito, alguns acessos foram 
bloqueados e o fornecimento de água e luz, interrompido, causando transtornos na produção e 
escoamento da carga de minério.

Também, trata-se de um impacto de curto prazo, pois algumas atividades minerárias foram 
imediatamente afetadas pelo rompimento das barragens. Primeiramente, isso ocorreu pela 
interrupção do fornecimento de água e energia e pelo bloqueio total ou parcial de diversos 
acessos, como a estrada Alberto Flores e o acesso à LMG-813. 

A área de influência deste impacto refere-se às áreas dos processos minerários situados na sub-
-bacia do Ferro-Carvão, bem como das mineradoras listadas na Tabela 2.9.1.6-3. Entretanto, 
como existe comprovação da presença de rejeito sobre processos minerários voltados para 
areia e de que o rejeito pode afetar a caracterização deste insumo mineral perante a NBR 
7.211, deve-se considerar que a área de influência do impacto abrange também a calha do 
rio Paraopeba, no trecho entre sua confluência com o ribeirão e a UTE Igarapé. Deste modo, 
sua escala espacial é definida como regional, e sua área de influência pode ser observada no 
Mapa 2.9.1.6-2.

É considerado um impacto temporário, pois, após o arraste e deposição de rejeito e com as 
medidas implantadas para redução dos danos causados pelo rompimento, as atividades mi-
nerárias puderam retomar as atividades. Por fim, é reversível, uma vez que foram realizados 
acordos e pagamentos de indenizações às mineradoras afetadas. Além disso, serão implan-
tadas ações de retirada do rejeito e o programa de Caracterização dos Impactos sobre os 
Direitos Minerários.

Quadro 2.9.1.6-1 – Atributos do impacto da interrupção das atividades minerárias.
Atributos de descrição do impacto

Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Direto Reversibilidade Reversível

Escala espacial Regional Duração Temporário
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.6.2. Avaliação do impacto
A magnitude foi avaliada como pequena, tendo em vista que, entre todos os processos mine-
rários que interceptam a calha do rio Paraopeba e/ou a sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão, 
9 empreendimentos minerários se manifestaram como impactados (Tabela 2.9.1.6-3). Além 
disso, não existem comprovações de que as demais atividades voltadas para a lavra de areia 
tenham sido impactadas pela descaracterização do insumo. Assim, entende-se que o impacto 
não apresenta alterações significativas sobre os recursos minerais ao comparar os cenários 
pré e pós-rompimento.

O impacto da interrupção das atividades minerárias incide sobre o componente recursos mine-
rais. O componente foi avaliado no diagnóstico pretérito devido ao grande potencial da bacia 
para exploração mineral, bem como à relevância das atividades minerárias na área, responsá-
veis por parte de sua economia. Este fato, somado ao apresentado nos diagnósticos pretérito 
e pós-rompimento, ao se comparar a grande abundância de processos minerários na bacia do 
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rio Paraopeba e os poucos processos e atividades minerárias afetados, faz sua sensibilidade 
ser avaliada como média.

O grau de importância deste impacto é reduzido, resultando da combinação da magnitude 
pequena e da sensibilidade média.

Quadro 2.9.1.6-2 – Grau de importância do impacto da interrupção das atividades minerárias.
Avaliação do grau de importância do impacto

Magnitude Pequena

Sensibilidade ou valor do componente Média

Grau de importância do impacto Reduzido

Elaboração: Arcadis, 2020.

Para este impacto, está previsto o Programa de Caracterização dos Impactos sobre os 
Direitos Minerários, capaz de mitigar os impactos ocorridos no setor mineral e garantir a ne-
gociação de acordos com os proprietários de direitos minerários e empreendimentos ligados à 
extração mineral, inclusive de modo irregular. Além disso, prevê a caracterização das areias da 
calha do rio Paraopeba a fim de verificar se elas foram descaracterizadas para uso na constru-
ção civil. Isso levará ao maior conhecimento dos reais efeitos deste impacto, possibilitando o 
desenvolvimento de medidas mais efetivas.

Apesar do Programa de Caracterização dos Impactos sobre os Direitos Minerários não estar de 
fato implementado, algumas de suas ações já estão sendo desenvolvidas, como:

• Atualização das informações contidas no diagnóstico pós-rompimento com base na inte-
gração dos resultados contidos nos programas de recursos minerais e sedimentos;

• Cadastramento de proprietários de direitos minerários e das empresas e profissionais en-
volvidos em atividades minerárias não regularizadas nas áreas de classes I e II que se 
manifestarem como lesados pelo rompimento das barragens;

• Definição da estratégia de negociação com os proprietários de direitos minerários e com 
empreendimentos ligados à atividade de extração, mesmo que de forma irregular, para que 
seja elaborada a Política de Indenizações.

Também, o Plano Diretor de Obras Emergenciais tem por objetivo conter e remover a massa 
de rejeitos depositada na sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão, a fim de neutralizar e mitigar os 
efeitos do rompimento. Através de ações deste plano, os acessos rodoviários foram liberados 
e os problemas de fornecimento de energia e água foram sanados, de modo que os empre-
endimentos minerários já retomaram as atividades em condições prévias ao rompimento. O 
Plano Diretor de Obras está sendo realizado, de modo que algumas de suas ações estão em 
andamento, como a remoção dos rejeitos e a dragagem dos rejeitos na calha do rio Paraopeba. 
Outras ações já foram finalizadas como:

• instalação da ponte Alberto Flores (LMG-813) e da passarela de pedestres;
• construção de novo acesso à Mineração Ibirité – MIB;
• abertura do acesso Cantagalo;
• instalação da adutora da Mineral do Brasil - MDB
• instalação da adutora de Córrego do Feijão.
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Deste modo, somando-se as medidas previstas, aquelas em andamento e as já realizadas no 
programa e no plano mencionados, entende-se que o grau de resolução das medidas é consi-
derado forte.

Quadro 2.9.1.6-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto de interrupção das atividades 
minerárias.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas
Atualização das informações contidas no diagnóstico pós-rompimento

Programa de Caracterização dos 
Impactos sobre os Direitos Minerários

Cadastramento de proprietários de direitos minerários e dos empreendimentos

Caracterização tecnológica das areias afetadas

Definição da estratégia de negociação com os proprietários de direitos minerários

Elaboração de relatórios semestrais

Remoção dos rejeitos

Plano Diretor de Obras Emergenciais

Dragagem de rejeitos

Ponte Alberto Flores (LMG-813) e a passarela de pedestres

Acesso Cantagalo

Acesso à Mineração Ibirité (MIB)

Adutora da Mineral do Brasil (MIB)

Adutora de Córrego do Feijão

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Forte

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Reduzido

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

Conforme abordado anteriormente, o impacto pode ser observado nas áreas dos processos 
minerários situados na região da sub-bacia do Ferro-Carvão e/ou que interceptam a calha 
do rio Paraopeba, no trecho entre a confluência do ribeirão Ferro-Carvão e a UTE Igarapé. A 
delimitação deste último trecho se dá pela tendência dos sedimentos de densidade elevada 
provenientes dos rejeitos depositados nos primeiros 50 km a jusante da confluência do ribeirão 
Ferro-Carvão em direção ao Fecho do Funil e a UTE Igarapé. Deste modo, a área de influência 
do impacto é restrita a essas áreas mencionadas, como pode ser observado no Mapa 2.9.1.6-2. 



Mapa 2.9.1.6-2 – Área de influência do impacto de interrupção das atividades minerárias.
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2.9.1.7. Aumento da demanda de águas subterrâneas
Relação de causa e efeito
Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto(s) indutor(es)
• Arraste e deposição de rejeitos; e

• Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos

Componente afetado Água subterrânea

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

Devido a orientação de diversos órgãos  para a não utilização da água do rio Paraopeba entre 
o município de Brumadinho até a UHE de Retiro Baixo, independentemente do tipo de uso, 
uma das alternativas para solucionar esta questão foi a captação de água subterrânea, o que 
acarretou o aumento da demanda de águas subterrâneas, comprovado e demonstrado pelas 
outorgas para captação de águas subterrâneas emitidas para atendimento de demandas reali-
zadas pela população da região à Vale S/A. Trata-se, portanto de um impacto efetivo.

De acordo com as informações apresentadas no item 2.5.6.2.3 deste capítulo, houve aumento 
na demanda por utilização dos recursos hídricos subterrâneos, que totalizam 82 reativações 
e perfurações de poços em diversos municípios e para diferentes finalidades. Cabe ressaltar 
que esse número corresponde somente a poços que já estão sendo utilizados ou que serão 
utilizados, não incluindo poços que foram tamponados ou excluídos da malha amostral por 
problemas burocráticos ou de qualidade/quantidade de água.

Quanto ao número de pedidos de outorgas para a bacia do rio Paraopeba, (633) realizados após 
o rompimento no ano de 2019 (Igam, 2020), pode-se dizer que este se equipara aos pedidos dos 
anos anteriores, sendo 625 e 681 pedidos para 2017 e 2018, respectivamente. Os anos ante-
riores a esses tiveram relativamente menos pedidos, computando 325 em 2016 e 433 em 2015.

O Quadro 2.9.1.7-1 apresenta a distribuição dos poços perfurados/reativados por unidade hi-
drogeológica, assim como a área de cada uma das unidades hidrogeológicas em que estes 
poços se localizam.

Quadro 2.9.1.7-1 – Localização geológica dos poços perfurados/reativados
Quantidade de poços Unidade hidrogeológica Área unidade hidrogeológica (km2)

19 Pelitos e metapelitos 2.169,77

19 Granito gnaisse 6.147,67

14 Xistos e filitos 1.325,94

13 Carbonatos e metacarbonatos 120,54

1 Quartzito 120,54
Elaboração: Arcadis, 2020. Fonte : VALE, 2020

Os dados apresentados no Quadro 2.9.1.7-1 mostram que os poços estão distribuídos de for-
ma dispersa na bacia do rio Paraopeba, visto que os domínios com a maior quantidade de 
poços representam também os domínios com as maiores áreas dentro da bacia. 

A quantidade de intervenções na bacia do rio Paraopeba pode ser considerada ínfima, quando 
se considera o número de outorgas para poços que já existia na bacia do Paraopeba (5.075), 
representando um acréscimo de apenas 1,6% de novas outorgas em toda área estudada. 
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Além dos dados supramencionados, uma análise quantitativa apresentada no item 2.5.6.2.3 
deste capítulo, volume 2, foi realizada com o intuito de comparar o volume anual explotado com 
o volume de reserva explotável, a fim de concluir qual a influência das explotações de águas 
subterrâneas relativas aos novos poços perfurados/reativados nos aquíferos da bacia do rio 
Paraopeba. A metodologia utilizada para os cálculos é descrita no subitem 2.5.6.2.3, e seus 
resultados são mostrados Quadro 2.9.1.7-2, no qual vae = Volume anual explotado e Rex = 
reserva explotável.

Quadro 2.9.1.7-2 – Dados dos volumes anuais explotados e volumes de reserva explotável dos 
domínios hidrogeológicos dos poços perfurados/reativados

Unidade 
hidrogeológica

Volume anual explotado 
(m3)

Volume da reserva 
explotável (m3) % (vae/vRex) Mediana vazão 

(m3/h)
Pelitos e metapelitos 2.707.511,6 71.162.901,39 3,80 16,48

Granito gnaisse 2.452.785,4 69.794.251,6 3,51 10,15

Xistos e filitos 1.052.039,5 16.307.789,1 6,45 8,46

Carbonatos e 
metacarbonatos

1.610.655,94 6.766.402,003 23,80 33,62

Elaboração: Arcadis, 2020. Fonte: Cobrape, 2018; Vale, 2020.

Os resultados dispostos no Quadro 2.9.1.7-2 indicam que os poços instalados nas unidades 
geológicas Pelitos e Metapelitos, Granito Gnaisse e Xistos e Filitos, representam percentu-
ais de explotação do aquífero muito pequenos de 3,80% a 6,45%. Os poços do domínio de 
Carbonatos e Metacarbonatos apresentam uma porcentagem superior (23,8%), que pode ser 
explicada por sua alta vazão e pelo uso predominante dos poços em para o para abasteci-
mento público. De toda maneira, essa porcentagem ainda se insere dentro do valor adequado 
indicado pela Agência Nacional de Águas.

Através desta análise da distribuição dos poços perfurados/reativados pela bacia do rio 
Paraopeba, do incremento de outorgas e dos volumes explotáveis anuais é possível inferir que 
o impacto causado pela captação de água desses poços pode ser considerado pequeno.

Com o intuito de avaliar os impactos indiretos que podem ser causados pelo aumento da de-
manda de águas subterrâneas, dois estudos foram realizados pela Watergeo Solutions, sendo 
o primeiro disponibilizado em jan/2020 e o segundo em jun/2020.

Os estudos supramencionados foram apresentados e discutidos neste capítulo, Volume 2, no 
item 2.5.6.2.3. Ambos os estudos utilizaram da mesma metodologia para calcular as estima-
tivas das reservas subterrâneas renováveis e explotáveis para depois compara-las com as 
demandas das regiões estudadas, a fim de avaliar a ocorrência ou não de problemas relativos 
a superexplotação de curto a médio prazo.

O primeiro estudo ocorreu em escala local, analisando amostras de poços pertencentes aos 
municípios de Paraopeba e Caetanópolis. Os poços analisados estavam situados sob 4 domí-
nios hidrogeológicos: Coberturas sedimentares, Carbonatos e metacarbonatos, Pelitos e me-
tapelitos e Xistos e filitos. Através da análise quantitativa dos dados no cenário mais restritivo 
e comparação com o limite superior da faixa passível de explotação recomendada pela ANA, 
concluiu-se que não há problemas relativos a superexplotação de curto a médio prazo na re-
gião estudada.
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O segundo estudo ocorreu em escala regional, analisando as amostras de poços pertencentes 
a sub-bacia do ribeirão Arrudas, que engloba diversos municípios da região metropolitana de 
Belo Horizonte. Os poços analisados situavam-se sob os seguintes domínios: Aquíferos granu-
lares, Aquíferos das Rochas Carbonáticas e Pelito-Carbonáticas, Aquíferos Fissurais associa-
dos a sequencias de rochas metassedimentares e Aquífero Fissural, de rochas granitoides do 
Embasamento Cristalino. Assim como nos estudos locais, através das análises quantitativas, 
concluiu-se que não há problemas relativos a superexplotação de curto a médio prazo na re-
gião estudada.

Considerando todas as informações obtidas no estudo, que considerou o potencial hidrogeo-
lógico dos sistemas aquíferos da região, pode se inferir que a superexplotação, apesar de ser 
considerada um impacto potencial nos aquíferos que não foram contemplados no estudo, não 
é um impacto na área estudada.

2.9.1.7.1. Descrição do impacto
Trata-se de um impacto de natureza negativa, pois o aumento já comprovado da demanda por 
água subterrâneas mostra que houve incremento sobre o uso desse bem natural.

Sua espacialidade é difusa, pois sua abrangência ultrapassa os limites da escala regional, ou 
seja, os usuários de água subterrânea estão dispersos ao longo da bacia do rio Paraopeba e 
em alguns pontos fora dela. O prazo de ocorrência é médio, uma vez que o aumento da de-
manda ocorreu com uma certa defasagem após o rompimento das barragens.

Apresenta ordem indireta pois não é resultado direto do rompimento das barragens e do con-
sequente arraste do rejeito, e sim da interrupção da captação de água no rio Paraopeba. Ainda, 
é classificado como irreversível pois mesmo após a recuperação das águas superficiais do rio 
Paraopeba e posterior liberação para captação e fornecimento, os usuários dos poços perfu-
rados tendem a permanecer utilizando os mesmos para a obtenção de água, em virtude dos 
custos e da facilidade de acesso à essas captações e também pela melhor qualidade da água 
disponível. Dessa maneira, também é um impacto de duração permanente, pois mesmo após a 
liberação do uso das águas superficiais a demanda ainda levará um certo tempo a se encerrar.

Quadro 2.9.1.7-3 – Atributos do impacto Aumento da demanda de águas subterrâneas.
Atributos de descrição do impacto

Natureza Negativo Prazo Médio

Ordem Indireto Reversibilidade Irreversível

Escala espacial Difuso Duração Permanente
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.7.2. Avaliação do impacto
A magnitude do impacto foi avaliada como pequena, uma vez que, como explicitado, a perfu-
ração e reativação dos poços devido ao aumento da demanda representa uma parcela ínfima 
em relação as outorgas já existentes na região. Essa pequena magnitude se confirma tam-
bém através da análise da distribuição espacial dos poços perfurados/reativados na bacia, que 
mostra a dispersão dos poços, e também, de forma indireta, através na análise quantitativa 
dos volumes explotáveis apresentada e com os estudos realizados pela Watergeo (2020) que 
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comprovaram que os aquíferos não serão afetados pelas novas demandas em escalas locais 
e regionais. 

A sensibilidade do componente foi considerada alta, sabendo-se que o recurso possui grande 
relevância para a população, principalmente após o rompimento da barragem B1 e o compro-
metimento da qualidade da água superficial.

O grau de importância deste impacto é moderado, resultando da combinação da magnitude 
grande e sensibilidade alta.

Quadro 2.9.1.7-4 – Grau de importância do impacto Aumento da demanda de águas subterrâneas.
Avaliação do grau de importância do impacto

Magnitude Pequena

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Moderado

Elaboração: Arcadis, 2020.

Por se tratar de um impacto com elevado grau de importância muitas ações estão previstas e/
ou já em desenvolvimento.

As principais ações emergenciais que estão sendo desenvolvidas no âmbito de amenizar este 
impacto estão presentes no Programa de Segurança Hídrica para Comunidades Rurais, no 
qual já estão trabalhando na distribuição de água e na perfuração de poços e instalação de 
filtros para as comunidades rurais. 

Outras ações em desenvolvimento constam no Programa de Avaliação e Monitoramento 
da Capacidade Hídrica e da Qualidade da Água dos Aquíferos, que irá analisar a condição 
das águas subterrâneas. Algumas ações desse programa como Elaboração e Atualização 
de Modelo Matemático, Caracterização da Recarga e Elaboração e Atualização de Modelo 
Conceitual já estão sendo desenvolvidas e apresentadas em relatórios elaboradas por empre-
sas subcontratadas da Vale S/A.

Além das citadas, outras ações secundárias estão sendo desenvolvidas para a proteção das 
águas subterrâneas, como parte do Programa de Conservação e Recuperação de Nascentes 
no qual ações como Levantamento das nascentes e identificação das sub-bacias potenciais e 
Indicação e caracterização geral da área de estudo/malha amostra já foram realizadas.

Quanto ao grau de resolução das medidas de reparação propostas estima-se que as mesmas 
possuam média capacidade de resolução sendo, portanto, um grau intermediário de resolu-
ções. Esta classificação decorre do fato de que as medidas possibilitam a redução da inten-
sidade do impacto e são reconhecidas como boas práticas pelos meios técnico e acadêmico.



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba
Capítulo 2 – Caracterização socioambiental pós-rompimento e avaliação de impactos  

Volume 4 – Avaliação de Impactos

 85

Quadro 2.9.1.7-5 – Medidas de reparação associadas ao impacto Aumento da demanda de águas 
subterrâneas.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas
Monitoramento da Rede de Poços

Programa de Avaliação e Monitoramento da 
Capacidade Hídrica e da Qualidade da Água dos 
Aquíferos

Caracterização da Recarga

Caracterização da Interação entre Águas Subterrâneas e Superficiais

Cadastro e Monitoramento de Usuários de Águas Subterrâneas

Elaboração e Atualização de Modelo Conceitual

Elaboração e Atualização de Modelo Matemático

Elaboração e Atualização de Plataforma de Comunicação

Indicação e caracterização geral da área de estudo/malha amostra

Programa de Conservação e Recuperação de 
Nascentes

Levantamento das nascentes e identificação das sub-bacias potenciais

Seleção de sub-bacias e eleição das nascentes

Modelo do diagnóstico das nascentes

Ações de recuperação

Distribuição de água

Programa de segurança hídrica para 
comunidades rurais

Perfuração de poços e instalação de filtros

Restauração da qualidade ambiental nas áreas de recarga, incluindo as 
inseridas em propriedades rurais

Mobilização e conscientização socioambienta

Classificação da vulnerabilidade hídrica do público alvo

Articulação entre atores para gestão de eventos críticos

Identificação da demanda específica e diagnóstico da propriedade

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Intermediário

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Reduzido

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.
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2.9.1.8. Redução da qualidade da água superficial

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto(s) indutor(es)

• Arraste e deposição de rejeitos;

• Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos; e

• Chuvas extremas 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba.

Componente afetado Água superficial

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2019.

O impacto Redução da qualidade da água superficial é considerado efetivo, visto que foi con-
firmado a partir dos resultados de monitoramento da qualidade da água. Ocorreu, primeiramen-
te, em função do rompimento das barragens B1, B4 e B4-A e consequente arraste e deposição 
de rejeito e carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos e, posterior-
mente, em decorrência dos eventos de chuva e inundação de 2019/2020. 

Conforme dados apresentados no Volume 2 deste Capítulo 2, a massa de rejeitos decorrente 
do rompimento das barragens B1, B4 e B4-A do Complexo Paraopeba II da Mina Córrego do 
Feijão da Vale S/A atingiu principalmente o ribeirão Ferro-Carvão e o rio Paraopeba próximo à 
confluência destes. Afluentes do ribeirão Ferro-Carvão (tais como córrego Laranjeiras, córre-
go Samambaia, córrego Olaria, entre outros), bem como o ribeirão Casa Branca, afluente da 
margem direita do rio Paraopeba, também tiveram trechos afetados, próximos às suas fozes.

O volume de rejeitos que atingiu a sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão e o rio Paraopeba, bem 
como a metodologia e base de dados para chegar a esses valores, são apresentados no item 
2.2, “Caracterização do Rompimento das Barragens B1, B4 e B4-A”. 

Segundo estudo realizado por TEC3 (2020), do rejeito que chegou ao rio Paraopeba, entre 
84,8% e 87,4% ficou concentrado até a região da estação PT-09, localizada no município de 
Brumadinho e distante 14,1 km do local do rompimento. 

A força do extravasamento do rejeito provocou exposição do solo, deslocamento de grandes 
massas do terreno, supressão vegetal e arraste de equipamentos, estruturas de obras civis e 
áreas operacionais. Como consequência, foi evidenciada a redução da qualidade da água do 
ribeirão Ferro-Carvão e do rio Paraopeba, em função da alteração do equilíbrio das substâncias 
presentes na água superficial e das mudanças químicas, físicas e biológicas nesse ambiente. 
As substâncias que compõem o rejeito, solos e demais materiais foram transportadas, em sua 
grande maioria, em forma de partículas e foram mobilizadas com o fluxo da água.

A grande massa de rejeitos foi aportada à sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão e ao rio 
Paraopeba no final de janeiro de 2019, no entanto, até o final de maio de 2019, ainda esta-
vam ocorrendo contribuições de água do ribeirão Ferro-Carvão ao rio Paraopeba sem trata-
mento. O aporte de rejeitos foi interrompido em 26 de maio de 2019, quando foi concluída 
a obra de implantação da Cortina Metálica 1 (em estaca prancha) no ribeirão Ferro-Carvão, 
a montante da rodovia LMG-813. A água desse curso d’água, desde então, é direciona-
da a uma estação de tratamento de água fluvial (ETAF1), a qual possui capacidade para 
tratar 2.000 m³/h de água, conforme foi detalhado no item 2.2.5, “Plano Diretor de Obras 
Emergenciais”. Em período de alta pluviosidade, no entanto, há extravasamento de água do 
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ribeirão Ferro-Carvão sobre a Cortina Metálica 1, e esta alcança o rio Paraopeba sem passar 
pelo referido tratamento. 

O fluxo de sólidos/rejeito aportado aos cursos d’água promoveu interferências na qualidade 
das águas superficiais, principalmente em relação ao incremento de materiais particulados em 
suspensão, como pôde ser observado a partir do aumento dos níveis de sólidos suspensos 
totais, de turbidez e dos metais constituintes do rejeito ou típicos da matriz geológica regional 
(especialmente ferro, alumínio e manganês). Também houve carreamento de nutrientes, den-
tre os quais destacaram-se principalmente fósforo e, de forma menos expressiva, nitrogênio 
amoniacal. 

As alterações registradas na qualidade da água do ribeirão Ferro-Carvão foram mais intensas 
e persistentes do que as observadas no rio Paraopeba. Um maior número de parâmetros alte-
rados em relação ao baseline e aos limites permitidos pela legislação foi detectado no ribeirão 
Ferro-Carvão, e, em geral, as magnitudes destas alterações foram maiores.

Os sólidos suspensos totais, turbidez, ferro total e manganês total nas amostras de água su-
perficial coletadas no ribeirão Ferro-Carvão chegaram a apresentar concentrações máximas 
milhares de vezes acima dos registros históricos e dos respectivos limites da legislação no perí-
odo após o rompimento. Mesmo com a redução expressiva observada no período de estiagem 
de 2019, estes parâmetros ainda permaneceram dezenas a centenas de vezes acima destas 
referências, conforme dados apresentados no item 2.5.5.7, “Qualidade da água superficial”, do 
Volume 2 do Capítulo 2. 

No ponto PT-11, localizado no ribeirão Ferro-Carvão, verificou-se redução nas concentrações 
dos parâmetros mencionados no período chuvoso de 2019/2020, mas esses valores permane-
ceram bastante elevados se comparados com os respectivos limites da legislação e os regis-
tros históricos. Somente a turbidez registrou aumento de seus teores no período em relação ao 
período de estiagem de 2019.

O ponto PT-12, também localizado no ribeirão Ferro-Carvão, sofreu alteração de localização 
para dentro do reservatório decorrente do represamento da água pela cortina metálica 1 em 
dezembro de 2019, e neste novo ambiente, em consequência da atuação dos processos de 
sedimentação, os parâmetros supracitados sofreram redução expressiva de seus teores, apro-
ximando-se dos resultados registrados no baseline no período chuvoso de 2019/2020.

Destaca-se que, como o alumínio total não é limitado pela legislação, nem há registros histó-
ricos de seus teores, não é possível avaliar com clareza a magnitude de suas alterações. No 
entanto, com o rompimento, foram registradas concentrações muito elevadas, as quais foram 
de até 402 mg/L em 90% (P90) das amostras coletadas no PT-12 logo após o rompimento 
(período chuvoso de 2019 – janeiro a abril). Tal parâmetro, assim como o ferro total, que apre-
sentou o mesmo comportamento no ribeirão Ferro-Carvão, sofreu considerável redução das 
concentrações no período de estiagem de 2019.

O chumbo total também registrou concentrações muito altas no ribeirão Ferro-Carvão. O per-
centual de resultados em não conformidade no PT-12 reduziu de 97%, no período chuvoso de 
2019 (janeiro a abril), para 87%, no período de estiagem de 2019, com redução substancial de 
seus teores neste último período. Assim como observado para alumínio e ferro, houve redução 
mais expressiva do chumbo no período chuvoso de 2019/2020 no PT-12, onde 75% (P75) das 
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amostras analisadas apresentaram concentrações inferiores ao VMP. No PT-11, a maior parte 
dos resultados ainda estava superior ao limite da legislação no último período avaliado (chuva 
de 2019/2020).

Além dos parâmetros supracitados, os metais arsênio, bário, cádmio, cobalto, cromo, mercúrio, 
níquel, selênio, urânio e zinco apresentaram valores acima dos respectivos limites da legisla-
ção no ribeirão Ferro-Carvão após o rompimento das barragens, mas com clara redução do 
número de não conformidades a partir do período de estiagem de 2019.

Arsênio, bário, cromo e zinco (frações totais) permaneceram com teores mais elevados ao lon-
go do todo o período chuvoso de 2019 (janeiro a abril). Após esse período, as concentrações 
se reduziram, de modo que a maioria das amostras registrou resultados abaixo dos respectivos 
valores máximos permitidos nos demais períodos avaliados, com exceção de bário e zinco no 
PT-12 no período de estiagem de 2019.

Já os metais cádmio, cobalto, mercúrio, níquel, selênio e urânio (frações totais) mostraram per-
sistência de resultados em não conformidade com a legislação no ribeirão Ferro-Carvão ainda 
no período de estiagem de 2019, mesmo com a redução de seus teores.

De maneira geral, as frações dissolvidas dos metais mencionados, inclusive ferro e alumínio, 
sofreram alterações em seus teores de forma pontual nos primeiros dias após o rompimento; 
no entanto, manganês, bário e zinco dissolvidos registraram concentrações mais elevadas nas 
primeiras semanas após o rompimento, com redução gradual desde a data do rompimento e 
maiores variações ao longo do tempo, as quais podem estar relacionadas com as interven-
ções que ocorreram na região para implantação das obras emergenciais. Tais observações 
demonstram que o incremento dos metais detectados ao longo do ribeirão Ferro-Carvão se deu 
predominantemente nas formas particuladas.

De acordo com estudo de caracterização geoquímica do rejeito da barragem B1 (Geoenviron, 
2019), ferro e silício foram os principais constituintes identificados nas amostras de rejeitos, 
sendo ferro o elemento essencialmente majoritário em suas composições, enquanto alumí-
nio e manganês registraram teores consideravelmente inferiores. Em relação aos metais-traço 
detectados na água, com exceção do selênio, todos os demais mencionados anteriormente 
foram identificados nas amostras de rejeito avaliadas no estudo supracitado, porém com teores 
baixos, em média, inferiores a 0,04% da composição global.

É importante destacar que não somente os teores de tais elementos no rejeito devem ser leva-
dos em consideração quando avaliada a presença de metais na água superficial. Devem ser 
consideradas também outras variáveis que podem justificar as diferenças de concentração re-
gistradas no monitoramento, como as características físicas e químicas dos óxidos detectados 
e como estas interagem com o meio, bem como as condições de solubilização dos elementos 
na água.

Embora tenha sido identificada uma grande variedade de metais no rejeito, cabe considerar 
que Viglio & Cunha (2018) apontaram a presença de anomalias de mercúrio, urânio, cádmio e 
níquel nos solos de alguns trechos da bacia hidrográfica do rio Paraopeba, principalmente nas 
regiões do Alto e Médio curso, sendo que a sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão encontra-se 
nesta última região fisiográfica.
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Dentre os principais macronutrientes de processos biológicos avaliados, fósforo total foi o 
que apresentou maiores alterações de seus teores na água superficial após o rompimen-
to. Conforme apresentado em estudo realizado para caracterização geoquímica do rejeito 
(Geoenviron, 2020, em comunicação pessoal), este elemento foi identificado como um dos 
constituintes da composição global das amostras de rejeitos analisadas, e seus teores foram 
superiores aos de alguns elementos-traço, como chumbo, bário e cádmio. Nesse sentido, após 
o rompimento, alterações deste parâmetro na água superficial foram detectadas com teores 
bastante elevados, muito superiores ao valor máximo permitido pela legislação e seis vezes o 
maior valor registrado no baseline do período chuvoso, considerando o resultado máximo re-
gistrado no PT-12. Seus teores permaneceram elevados ao longo do período avaliado, mesmo 
com a redução observada a partir do período de estiagem de 2019, sendo que no ponto PT-12, 
no período chuvoso de 2019/2020, as concentrações de fósforo total se reduziram a patamares 
comparáveis ao baseline.

Apesar das elevadas concentrações de fósforo total, a baixa presença (participação) de sua fra-
ção dissolvida associada à alta turbidez da água possivelmente inviabilizaram o desenvolvimento 
de organismos fitoplanctônicos, como sugerem os baixos resultados de clorofila-a e densidade 
de cianobactérias registrados ao longo de todo o período avaliado. Esta condição indica que a 
fração suspensa (inorgânica particulada) na água, incrementada pelo rompimento, não foi assi-
milada pelos organismos aquáticos e, portanto, não promoveu a eutrofização deste curso d’água.

A avaliação de outros parâmetros que são indicadores de presença de matéria orgânica, como 
DBO, nitrato (como N), nitrito (como N) e nitrogênio orgânico, apontou concentrações den-
tro das amplitudes históricas, assim como observado para os registros pós-rompimento de 
Escherichia coli/coliformes termotolerantes. Já o nitrogênio amoniacal apresentou resultados 
mais elevados em relação ao baseline em todo o período avaliado, mas com destaque para o 
período logo após o rompimento das barragens (chuva de 2019), quando seus teores foram 
dezenas de vezes superiores aos registrados no baseline. Ainda assim, tais teores estiveram, 
em geral, em conformidade com a legislação.

Tendo em vista que a DBO e nitrato, em geral, mantiveram-se em conformidade com os limites 
fixados pela legislação e com concentrações dentro da amplitude histórica, mesmo nos meses 
imediatamente após o rompimento, e que o nitrogênio orgânico manteve-se baixo ao longo de 
todo o período monitorado, sugere-se que a baixa concentração do oxigênio dissolvido da água 
registrada no ribeirão Ferro-Carvão, principalmente nos primeiros meses após o rompimento, 
não estava relacionada primordialmente a consumo pela presença de matéria orgânica, mas 
pelas condições do rompimento.

A princípio, acredita-se que a queda da concentração do oxigênio dissolvido tenha relação 
com o rápido soterramento do leito deste curso d’água pelos rejeitos liberados no rompimento 
e, em um segundo momento, devido às novas características morfológicas adquiridas pelo 
ribeirão Ferro-Carvão. Não pode ser excluída também a possibilidade de ocorrência de oxida-
ção de metais solúveis. Tal queda foi bastante expressiva, de forma que a mediana registrada 
no PT-12 foi de 3,15 mg/L, inferior à registrada no baseline (7,1 mg/L no período chuvoso). 
A concentração do oxigênio dissolvido aumentou gradualmente ao longo do período avaliado, 
de modo que no período chuvoso de 2019/2020 apresentou-se em níveis adequados e acima 
de 5,0 mg/L na maioria das amostras analisadas.
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Em relação a pH e condutividade elétrica, verificou-se leve aumento desses parâmetros logo 
após o rompimento em relação aos registros históricos. Após o período chuvoso de 2019, 
ambos apresentaram tendência de aumento na estação PT-11, afastando-se do baseline, prin-
cipalmente em relação à condutividade elétrica. No PT-12 houve tendência de redução no perí-
odo de estiagem de 2019, com aumento pouco expressivo no período chuvoso de 2019/2020. 
Ressalta-se que, em relação ao pH, em geral, os resultados estiveram em conformidade com 
os valores máximo e mínimo estabelecidos pela legislação.

O extravasamento do rejeito para o ribeirão Ferro-Carvão e, em sequência, para o rio Paraopeba 
provocou alterações na qualidade da água que puderam ser acompanhadas temporal e espa-
cialmente neste curso d’água, principalmente a partir de elevações expressivas na turbidez, 
de sólidos suspensos totais e da concentração de alguns metais, em especial alumínio, ferro 
e manganês. Tais alterações, denominadas pluma, embora tenham sido bastante expressivas, 
foram menos intensas se comparadas com as observadas no ribeirão Ferro-Carvão.

Esses parâmetros apresentaram, em geral, tendência de comportamento muito semelhante 
nas áreas impactadas, sendo os piores resultados registrados na Região 1A e na Região 1B, 
nesta ordem, com destaque para os primeiros 40 km desde a barragem B1. Nestas regiões, os 
valores registrados em 90% (P90) das amostras coletadas no período chuvoso de 2019 para 
os parâmetros turbidez, SST e manganês total foram centenas de vezes superiores aos res-
pectivos valores máximos permitidos, e dezenas de vezes os valores registrados nas estações 
monitoradas pelo Igam no mesmo trecho do rio Paraopeba no período de 2000 a 2018. 

Para exemplificar tal situação, manganês total apresentou concentração de até 13,9 mg/L em 
90% das amostras coletadas no PT-09 (localizado em Brumadinho, a 14,1 km da barragem B1) 
no período chuvoso de 2019, o que representa 139 vezes o VMP deste parâmetro (0,1 mg/L 
para águas doces classe 2) e 14 vezes a mesma métrica registrada na estação BP068 no moni-
toramento histórico (P90: 1,0 mg/L). No PT-09, uma concentração máxima de 124,516 mg/L foi 
registrada dias após o rompimento (04/02/2019). Os demais parâmetros supracitados apresen-
taram comportamento e dimensões de alterações semelhantes, e, para consulta dos valores re-
gistrados, vide item 2.5.5.7, “Qualidade da água superficial”, do presente Plano de Reparação.

Ferro e alumínio total não são limitados pela legislação, nem foram monitorados no período 
pré-rompimento no rio Paraopeba, mas, se comparados os valores registrados em 90% das 
amostras coletadas a jusante da foz do ribeirão Ferro-Carvão (PT-09) com o ponto localizado 
a montante da área atingida pelo do rejeito (PT-52), os valores foram duas vezes superior em 
relação ao alumínio total e nove vezes superior quanto ao ferro total. 

À medida que avançou no rio Paraopeba, a pluma foi se atenuando e as concentrações desses 
parâmetros apresentaram tendência de redução, de modo que na Região 2A foram identifica-
das alterações nas concentrações em menor magnitude. Em relação aos sólidos suspensos 
totais nesta região, as alterações em decorrência do rompimento foram pontuais, visto que as 
concentrações registradas estiveram dentro da amplitude dos registros históricos em todo o 
trecho, com exceção dos registros máximos, que foram superiores aos do baseline.

Ferro e alumínio totais também registraram redução de suas concentrações na Região 2A em 
cerca de cinco e três vezes, respectivamente, se comparados com os valores registrados no 
ponto localizado na área mais afetada pelo rejeito no rio Paraopeba (PT-09). 
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Com a chegada da pluma no reservatório da UHE Retiro Baixo (Região 2B) no início de abril 
de 2019, em função dos processos de dissipação e sedimentação que ocorrem naturalmente 
nesse tipo de ambiente, as concentrações dos parâmetros mencionados foram reduzidas de 
forma expressiva. Para os parâmetros limitados pela legislação (turbidez, SST e manganês 
total), com exceção do ponto localizado na entrada deste ambiente em área de remanso (PT-
21/RB-01), os teores foram inferiores aos respectivos VMP. Em relação ao baseline, somente 
turbidez e ferro total foram analisados no monitoramento histórico realizado pela Retiro Baixo 
Energética S/A neste ambiente, e, ao se comparar os pontos localizados mais próximos ao 
barramento PT-21 (pós-rompimento) e P01 (pré-rompimento), os registros do PT-21 permane-
ceram dentro da amplitude dos registros do P01.

Como consequência da redução expressiva desses parâmetros no referido reservatório, ne-
nhuma alteração na qualidade da água da região a jusante deste barramento, bem como no 
reservatório da UHE Três Marias (Regiões 2C e 2D), foi observada em função do rompimento 
no período chuvoso de 2019.

É importante destacar que, embora a pluma tenha sido caracterizada principalmente a partir 
das alterações de turbidez, manganês, ferro e, de forma secundária, alumínio, as Regiões 1A e 
1B também registraram alterações expressivas dos parâmetros chumbo total e fósforo total nos 
meses seguintes ao rompimento. O fósforo total registrou concentração máxima de 5,2 mg/L, 
sendo que, no PT-09, 90% das amostras registraram concentrações de até 0,8546 mg/L, o que 
representa um valor cerca de 8,5 vezes maior que o VMP e 7 vezes o valor do P90 do baseline 
(BP068). Já os teores de chumbo total apresentaram concentrações quatro vezes superiores 
ao VMP e aproximadamente três vezes o baseline, se considerado o valor de 0,04005 mg/L 
(P90 do PT-09). A máxima de chumbo foi igual a 0,302 mg/L neste ponto. 

Os demais metais detectados em concentrações bastante elevadas no ribeirão Ferro-Carvão, 
como arsênio, bário, berílio, cádmio, cobalto, cobre dissolvido, cromo, mercúrio, níquel, selê-
nio, urânio, vanádio e zinco, apresentaram ocorrências no rio Paraopeba que ficaram restritas 
à Região 1A, porém em menor magnitude e persistência em relação ao tempo. O percentual de 
não conformidades para esses parâmetros foi igual ou inferior a 5% nas amostras coletadas no 
Médio Paraopeba no período chuvoso de 2019. No período de estiagem de 2019 e chuvoso de 
2019/2020, houve redução do número de não conformidades nesta região fisiográfica, sendo 
que mercúrio, selênio e urânio totais não foram detectados em concentrações acima do VMP 
no período chuvoso de 2019/2020.

Embora a maioria das amostras tenha apresentado concentrações baixas dos metais men-
cionados acima, em conformidade com a legislação, destacam-se as concentrações máximas 
registradas na Região 1A no período após o rompimento (chuvoso de 2019), quando os teores 
variaram entre 26 (bário) e 54 (cádmio) vezes acima dos registrados na estação a montante da 
área afetada (PT-52).

Adicionalmente, não foram observadas alterações nos teores de compostos que pudessem 
estar relacionados ao soterramento de máquinas e estruturas de produção, apoio e adminis-
trativas, como as substâncias listadas a seguir: metais (cromo hexavalente e cromo trivalente), 
SVOC (2,4,6-triclorofenol, 2,4-diclorofenol, 2-clorofenol), VOC (cis+trans-1,2-dicloroeteno1,-
2-dicloroetano, clorofórmio, dicloroetenos, etilbenzeno, tetracloreto de carbono, tetracloroete-
no, triclorobenzenos totais, tricloroeteno, xilenos) e TPHs (TPH C06-C10 GRO, TPH C06-C32 
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total, TPH C08-C11 gasolina, TPH C11-C14 querosene, TPH fracionado, TPH C10-C28 DRO, 
TPH C14-C20 diesel, TPH C20-C40 lubrificante, TPH C21-C32 ORO). 

Sobre os compostos orgânicos como tolueno, fenóis totais, acrilamida, substâncias tensoa-
tivas, 2,4-D (ácido (2,4-diclolorofenoxi)acético), benzo(a)pireno, benzo(b)fluoranteno, diben-
zo(a,h)antraceno, indeno(1,2,3-cd)pireno, benzo(k)fluoranteno, benzo(a)antraceno e criseno, 
bem como os parâmetros fluoreto e óleos e graxas apresentaram violações em menos de 3% 
das amostras no ribeirão Ferro-Carvão e no rio Paraopeba ao longo do período avaliado, sendo 
que, destes, criseno, benzo(a)pireno, benzo(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluo-
ranteno, indeno(1,2,3-cd)pireno, substâncias tensoativas e nitrato (como N) também registra-
ram não conformidades a montante da área afetada.

Cianeto livre e sulfeto de hidrogênio (H2S não dissociado) registraram concentrações acima 
dos respectivos VMP no ribeirão Ferro-Carvão em maior quantidade no período chuvoso de 
2019 (janeiro a abril), sugerindo que essas alterações foram relacionadas ao rompimento. No 
entanto, não existem dados históricos para avaliação mais conclusiva. No rio Paraopeba, as 
não conformidades associadas a esses parâmetros foram inferiores a 1% no Médio Paraopeba.

Ao longo dos meses que sucederam o rompimento, foi observada melhoria gradual de todos os 
parâmetros alterados no rio Paraopeba, condição que se consolidou no período de estiagem 
de 2019, demonstrando uma tendência de retorno às condições de baseline no trecho afetado 
pelo rompimento.

No entanto, parâmetros como manganês total, turbidez e fósforo total ainda apresentaram teo-
res superiores ao VMP e aos registrados no baseline nos trechos mais próximos à confluência 
com o ribeirão Ferro-Carvão (Região 1A). No caso do manganês total, no PT-09, 90% das 
amostras obtidas no período de estiagem de 2019 registraram valores cerca de cinco vezes 
o VMP e duas vezes a mesma métrica do baseline (BP068), enquanto turbidez e fósforo total 
registraram concentrações de aproximadamente 1,2 a 1,5 vezes superiores aos respectivos 
VMP e 2 vezes ao baseline.

Ainda em relação ao fósforo, é importante considerar que este parâmetro reflete também as 
contribuições antrópicas da bacia do rio Paraopeba, principalmente as associadas a lança-
mentos de efluentes domésticos em diversos municípios (Brumadinho, Juatuba, Betim, entre 
outros). Esta condição é mais evidente no rio Paraopeba no trecho próximo à confluência com 
o ribeirão Betim, onde se observa incremento nos teores de fósforo na estação PT-48 (Região 
1B) em relação à estação imediatamente anterior à confluência (PT-14) em todos os períodos 
avaliados.

Em relação aos metais ferro e alumínio, na forma total, seus registros no período de estiagem 
de 2019 nas Regiões 1A e 1B foram, em geral, de mesma magnitude das concentrações detec-
tadas na região a montante da área de deposição do rejeito no rio Paraopeba.

De toda forma, durante os meses de estiagem de 2019, a pluma que estava contida no reserva-
tório da UHE Retiro Baixo dissipou-se em função dos processos de sedimentação, não sendo 
mais percebida ao final de setembro de 2019.

A princípio, esta condição foi favorecida pela redução das vazões, que ocorre naturalmente no 
período de estiagem e que, como consequência, reduz o transporte de material particulado ao 
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longo dos cursos d’água. Além disso, as reduções dos teores observados ocorreram também 
devido às medidas emergenciais que foram adotadas pela Vale S/A na sub-bacia do ribeirão 
Ferro-Carvão, e que foram detalhadas no item 2.2.5, “Plano Diretor de Obras Emergenciais”. 
Tais medidas incluem a implementação de barreiras de estabilização da calha, diques e barrei-
ras hidráulicas, que têm como objetivo reduzir o carreamento de sólidos ao longo do curso do 
ribeirão Ferro-Carvão. Adicionalmente, conforme já mencionado, com a instalação da Cortina 
Metálica 1 (final de maio de 2019), houve interrupção do aporte de rejeitos para o rio Paraopeba, 
e, com o tratamento da água do ribeirão Ferro-Carvão na ETAF1, esta passou a ser aportada 
no rio Paraopeba com melhor qualidade e menor quantidade de partículas sólidas suspensas.

Apesar das melhores condições observadas no período de estiagem de 2019, no mês de junho 
de 2019 foi detectado aumento das concentrações de manganês total e dissolvido nos pontos 
localizados dentro e a jusante do reservatório da UHE Retiro Baixo. No entanto, tendo em vista 
as condições de temperatura e oxigênio dissolvido registradas na coluna d’água deste reserva-
tório, tal aumento não foi associado ao rompimento. Este foi correlacionado com o fenômeno 
da circulação de inverno, ou desestratificação térmica, o qual é suscetível de ocorrer periodica-
mente em reservatórios tropicais, a depender de suas características morfométricas e hidrodi-
nâmicas. Tais incrementos não atingiram o reservatório da UHE Três Marias, visto que não se 
verificaram alterações na qualidade da água no ponto PT-22/TM-01, localizado no remanso do 
reservatório desta hidrelétrica.

A partir do período chuvoso de 2019/2020, em função do grande volume de chuvas e, conse-
quentemente, das vazões pronunciadas registradas nesse período, foi observada uma nova 
condição de alteração da qualidade da água em todo o trecho afetado pelo rompimento e a 
jusante do reservatório da UHE Retiro Baixo (até o braço do rio Paraopeba no reservatório da 
UHE Três Marias – 349,6 km de distância da barragem B1) – Região 2C. Tais alterações na 
qualidade da água podem estar associadas a vários fatores combinados, como:

1. O avanço de partículas de rejeitos sedimentadas na calha fluvial do rio Paraopeba, cuja 
movimentação está intrinsicamente relacionada ao incremento do arraste hidráulico propor-
cionado pelo aumento substancial das chuvas e, por conseguinte, da vazão no rio;

2. As alterações sazonais em toda a extensão da bacia do rio Paraopeba (em porções de 
montante e jusante), advindas do aumento do escoamento superficial das áreas de drena-
gem da bacia e das vazões fluviais, com o carreamento de material e que foram detectadas 
com elevado grau de detalhe, uma vez que se acumulou um conjunto substancial de dados 
com alta frequência de monitoramento;

3. Condições peculiares do comportamento do reservatório da UHE Retiro Baixo, associadas 
a sua capacidade de retenção de material, estratificação no perfil de profundidade, movi-
mentações eventuais da massa d’água e regra de operação hidráulica da qual derivam o 
turbinamento e o vertimento da estrutura, que favorecem a alteração de parâmetros físico-
-químicos e a disponibilização de elementos químicos na água;

4. Eventuais contribuições de tributários, notadamente o ribeirão dos Gomes, cuja fisiografia 
da bacia e suas características de uso e ocupação do solo podem favorecer o carreamento 
de materiais para o rio Paraopeba.

Vale destacar, contudo, que não há clareza das contribuições na qualidade da água superficial 
relativas a cada um dos fatores supracitados, uma vez que, conforme verificado no diagnóstico 
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pós-rompimento da qualidade da água superficial, foram observados comportamentos de vio-
lação aos limites estabelecidos pela legislação inclusive no rio Paraopeba a montante da con-
fluência com o ribeirão Ferro-Carvão e nos tributários avaliados, em trechos não afetados pelo 
rompimento das barragens. Portanto, as variações nas concentrações apresentavam forte rela-
ção com as alterações significativas de chuvas e vazão no rio Paraopeba. Ressalta-se também 
que, em geral, as magnitudes das alterações a jusante da UHE Retiro Baixo foram baixas em 
relação aos respectivos VMPs, embora tenham se destacado quando comparadas ao baseline 
e, principalmente, aos demais períodos climáticos avaliados.

Nesta região (2C), os teores de turbidez e dos metais manganês, ferro e alumínio totais veri-
ficados para o período chuvoso de 2019/2020, em geral, foram de duas a quatro vezes supe-
riores aos teores registrados no período chuvoso de 2019 (janeiro a abril) na estação CE-02, 
e de duas a treze vezes superiores na área de remanso do reservatório das UHE Três Marias, 
no braço do rio Paraopeba (PT-22/TM-01). No tributário ribeirão dos Gomes (CE-01), neste 
período, os parâmetros alumínio, manganês total e turbidez também foram mais elevados em 
relação ao período chuvoso de 2019, em cerca de duas a três vezes, inclusive com aumento 
do número de resultados não conformes com a legislação de manganês e turbidez. 

No eixo central do reservatório da UHE Três Marias (Região 2D), bem como a jusante deste 
barramento (Região 3), não foram identificados indícios de alterações da qualidade da água 
em função do rompimento ao longo do período avaliado. Dessa forma, verifica-se que a influên-
cia do rompimento é reduzida gradualmente no rio Paraopeba, à medida que a água se afasta 
da sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão, com tendência a menor alteração de sua qualidade nos 
trechos mais a jusante.

Com o aumento do nível de água do rio Paraopeba neste período chuvoso de 2019/2020 e o 
extravasamento da água para extracalha, áreas lindeiras a este curso d’água foram inundadas, 
atingindo alguns de seus afluentes. Conforme análise a partir do levantamento realizado pela 
empresa Synergia (2020), esta situação ocorreu com 38 tributários que tiveram seus trechos 
finais invadidos pela água do rio Paraopeba em extensões que variaram de 47 m a 1.575 m. É 
provável que a água do rio Paraopeba contendo as partículas remobilizadas do rejeito tenha 
alterado a qualidade da água destes tributários em seus trechos atingidos, mas essa avaliação 
não é possível de ser realizada, visto que tal situação não foi monitorada. Destes 38 cursos 
d’água, somente três são monitorados no Plano de Monitoramento Emergencial (rio Manso, 
ribeirão Serra Azul e ribeirão Sarzedo), porém as estações de monitoramento se encontram a 
montante dos trechos atingidos pela inundação.

Como mencionado anteriormente, ao longo do ano de 2019 e início de 2020, a Vale S/A reali-
zou intervenções na sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão com o propósito de instalar estruturas 
emergenciais, cujos objetivos são de estabilização da calha deste curso d’água e contenção 
dos rejeitos para interromper seu aporte ao rio Paraopeba. Tais intervenções, juntamente com 
estações de tratamento fluvial e as ações de remoção do rejeito depositado nesta sub-bacia 
e na calha do rio Paraopeba, apesar de terem como objetivo final a melhoria da qualidade da 
água, em sua fase de implantação e operação contribuíram para alterações adicionais na qua-
lidade da água do ribeirão Ferro-Carvão, bem como em parte da Região 1A do rio Paraopeba, 
as quais foram verificadas como oscilações dos resultados registrados, principalmente no pe-
ríodo de estiagem de 2019, conforme descrito no item 2.5.5.7, “Qualidade da água superficial”.



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba
Capítulo 2 – Caracterização socioambiental pós-rompimento e avaliação de impactos  

Volume 4 – Avaliação de Impactos

 95

Especificamente em relação às operações de dragagem realizadas pela Vale S/A no rio 
Paraopeba a partir de agosto de 2019, identificou-se, em uma série de avaliações, que as alte-
rações da qualidade da água superficial deste curso d’água provocadas pela ação das dragas 
são pontuais e rapidamente reversíveis, ou seja, são perceptíveis nos trechos mais próximos à 
área dragada e são reversíveis em questões de horas.

Cabe ressaltar que o diagnóstico pretérito das águas superficiais (Capítulo 1) apontou que a 
água do rio Paraopeba já mostrava algumas alterações em sua qualidade antes do rompimento 
das barragens. Tendo em vista os últimos vinte anos de monitoramento da qualidade da água 
realizado pelo Igam (2000 a 2018), todos os pontos localizados no rio Paraopeba apresenta-
ram não conformidades com os limites fixados pela legislação, associadas a atividades mine-
rárias, industriais, agropecuária, lançamento de efluentes sanitários ou contribuições de origem 
difusa. No entanto, é importante ressaltar que as magnitudes das violações aos padrões legais 
para alguns parâmetros eram muito inferiores às observadas após o rompimento.

Especificamente em relação ao ribeirão Ferro-Carvão, os dados obtidos antes do evento de 
rompimento mostram que suas águas, nos últimos 14 anos, em geral, apresentavam boa qua-
lidade, com poucas não conformidades para a maior parte dos parâmetros analisados. Os 
elementos ferro e manganês, no entanto, estavam presentes na água, com registros de resul-
tados em desacordo com os limites fixados pela legislação legal em quase 100% das amostras 
para as análises de manganês e cerca de 11% para análises de ferro dissolvido. Os valores 
observados, no entanto, também eram muito inferiores aos registrados pós-rompimento, con-
firmando a influência do rejeito sobre a qualidade da água superficial.

2.9.1.8.1. Descrição do impacto
A redução da qualidade da água superficial é um impacto negativo, pois alterou as caracte-
rísticas físicas, químicas e biológicas da água, com alguns parâmetros apresentando teores 
bastante elevados no ribeirão Ferro-Carvão e no rio Paraopeba. No ribeirão Ferro-Carvão, por 
exemplo, os sólidos suspensos totais, turbidez, ferro total e manganês total chegaram a apre-
sentar concentrações muitas vezes acima dos registros históricos e dos respectivos limites da 
legislação no período após o rompimento.

O impacto é direto, por se tratar de efeito de primeira ordem, visto que foi deflagrado pelo 
rompimento e consequente carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líqui-
dos, e, um ano mais tarde, a remobilização de rejeitos depositados na calha do rio Paraopeba 
em função das chuvas de 2019/2020 também contribuiu para a reincidência deste impacto. 
Ocorreu em curto prazo, tendo em vista que sua ocorrência começou imediatamente após o 
rompimento. 

É considerado um impacto regional, pois ultrapassa os limites dos impactos locais, mas se 
restringe à bacia do rio Paraopeba e reservatório da UHE Três Marias, sendo, portanto, possí-
vel a identificação de sua delimitação. Embora a redução da qualidade da água em função do 
rompimento tenha sido mais evidente até o barramento da UHE Retiro Baixo, após o período 
de chuva de 2019/2020 foi observada uma nova condição de alteração, inclusive a jusante do 
barramento desta hidrelétrica, que pode estar associada a um conjunto de fatores que incluem 
contribuições provenientes do escoamento superficial das áreas de drenagem da bacia e das 
vazões fluviais, de tributários, das condições de operação da UHE Retiro Baixo e provável 
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presença de partículas de rejeito ressuspendido no rio Paraopeba como consequência do au-
mento de vazões. Neste contexto, considera-se, de forma conservadora, que o impacto da 
redução da qualidade da água foi observado até o braço do rio Paraopeba no reservatório da 
UHE Três Marias (a 349,6 km do local do rompimento), conforme mapa de influência apresen-
tado em seguida (Mapa 2.9.1.8-1), embora não haja clareza dos percentuais de contribuição 
de cada um desses fatores. 

Trata-se de um impacto reversível, pois os métodos corretivos, como redução do aporte de re-
jeitos aos principais cursos d’água, tratamento de água fluvial e dragagem, favorecem o retorno 
a condições semelhantes às anteriores ao rompimento. Além disso, a dinâmica natural do rio 
e o depósito de sedimento natural sobre a camada de rejeitos depositados no leito contribuem 
para a melhoria da qualidade da água. Quando avaliada a duração, é considerado permanen-
te, pois permaneceu mesmo após ter cessado o aspecto que o induziu, e, embora exista uma 
tendência de amenização ao longo do tempo, este impacto tem duração indefinida, devendo 
ser acompanhado por programa de monitoramento.

Quadro 2.9.1.8-1 – Atributos do impacto Redução da qualidade da água superficial.
Atributos de descrição do impacto

Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Direto Reversibilidade Reversível

Escala espacial Regional Duração Permanente
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.8.2. Avaliação do impacto
A magnitude foi avaliada como grande, pois houve alteração expressiva da qualidade da água 
superficial em relação ao cenário pré-rompimento para diversos parâmetros analisados, e mui-
tos deles estavam em desacordo com os limites fixados pela legislação (DN Conjunta Copam/
CERH 1/08). Parâmetros como manganês, por exemplo, considerado o principal traçador do 
rejeito oriundo da barragem B1 do Complexo Paraopeba II da Mina Córrego do Feijão, chegou 
a apresentar no ribeirão Ferro-Carvão resultados até 47 vezes superiores ao baseline e 8.500 
vezes superior ao valor máximo permitido pela legislação. No rio Paraopeba, em seu trecho 
mais próximo ao ribeirão Ferro-Carvão, manganês também alcançou patamares não registra-
dos no monitoramento realizado pelo Igam nos últimos vinte anos, com resultados 74 vezes 
e 1.245 vezes superiores ao baseline e ao VMP. Outros parâmetros, como já apresentado no 
diagnóstico pós-rompimento (2.5.5.7, “Qualidade de água superficial”) e na própria contextua-
lização do impacto Redução da qualidade da água superficial, também superaram os valores 
históricos e os limites da legislação.

Conforme descrito anteriormente, o impacto incide sobre o componente água superficial, o 
qual, assim como caracterizado no Diagnóstico Pretérito (Capítulo 1), apresenta grande rele-
vância social em função de seus múltiplos usos. Além disso, a água da bacia do rio Paraopeba 
antes mesmo do rompimento já apresentava sinais de degradação em função da presença 
de grandes centros urbanos, áreas industriais e de mineração e atividades agropecuárias, 
e, portanto, a contribuição do rejeito oriundo do rompimento agravou ainda mais a condição 
da bacia, aumentando sua vulnerabilidade. Nesse sentido, classifica-se a sensibilidade deste 
componente como alta.
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O grau de importância deste impacto, portanto, é elevado, resultando da combinação de magni-
tude grande e sensibilidade alta, conforme descrito na metodologia de avaliação dos impactos.

Quadro 2.9.1.8-2 – Grau de importância do impacto Redução da qualidade da água superficial.
Avaliação do grau de importância do impacto

Magnitude Grande

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

Para reparar os efeitos deste impacto, já existem ações em andamento, as quais incluem con-
tenção e remoção do rejeito, tratamento de água fluvial e monitoramento da qualidade da água. 
As primeiras ações atuam ativamente na melhoria da qualidade da água, enquanto o monitora-
mento permite acompanhar a evolução das condições da qualidade da água superficial, com o 
intuito de verificar a efetividade das obras emergenciais.

Portanto, as ações apresentam grau de resolução intermediário, pois são conhecidas e reco-
nhecidas como boas práticas, mas especificamente as associadas ao rejeito (dragagem no 
rio Paraopeba e remoção na sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão) não foram aplicadas em 
contextos similares, acarretando incerteza ao sucesso das ações, pois sua aplicação não é 
generalizada.

Algumas das ações em execução e previstas são apresentadas resumidamente no Quadro 
2.9.1.8-3 e serão detalhadas no Capítulo 3 do presente Plano de Reparação.

Quadro 2.9.1.8-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Redução da qualidade da água 
superficial.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas
Remoção do rejeito depositado no vale do ribeirão Ferro-Carvão, 
especialmente a jusante da LMG-813, e recuperação ambiental desse 
trecho da área afetada com recuperação da calha do ribeirão

Plano Diretor de Obras Emergenciais

Tratamento da água do ribeirão Ferro-Carvão (ETAF 1)

Construção de estruturas hidráulicas e anteparos rochosos no vale do 
ribeirão Ferro-Carvão, visando a redução da energia do escoamento e do 
carreamento de sólidos ao rio Paraopeba

Remoção de rejeito depositado na calha do rio Paraopeba (dragagem) e 
tratamento da água, por meio da ETAF2, proveniente do desaguamento 
dos geobags, onde fica armazenado o material dragado do rio Paraopeba

Remoção dos resíduos (materiais/estruturas) carreados pela massa de 
rejeitos, com sua correta destinação

Reconformação topográfica e do substrato de áreas afetadas

Plano de Restauração da Biodiversidade e 
Ecossistemas Terrestres impactados e Plano de 
Restauração da Biodiversidade e Ecossistemas 
Aquáticos impactados

Promoção de ações preventivas e corretivas sistemáticas a fim de 
minimizar eventuais degradações ambientais fruto da intensificação dos 
processos de dinâmica superficial

Adoção de técnicas construtivas de proteção do solo (sistemas de 
contenção, drenagem, revegetação e outros)

Ações de restauração dos ecossistemas aquáticos e terrestres que 
contribuem para a melhoria da qualidade da água
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Medidas de reparação
Manutenção dos monitoramentos quali-quantitativos de águas superficiais, 
visando realizar o acompanhamento sistemático dos parâmetros de 
controle ambiental dos ecossistemas aquáticos afetados pelo rompimento, 
permitindo a tomada de ações preventivas e corretivas durante todo o 
acompanhamento do processo de recuperação da bacia hidrográfica

Plano de Monitoramento da Qualidade da Água 
Superficial e Sedimento

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Intermediário

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

O impacto Redução da qualidade da água superficial pode ser observado em cursos d’água 
localizados sob a área da macha de rejeitos na sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão e no rio 
Paraopeba, desde o trecho imediatamente a montante de sua confluência com o ribeirão Ferro-
Carvão (PT-01) até o braço do rio Paraopeba no reservatório da UHE Três Marias (a 349,6 km 
do rompimento). A magnitude das alterações registradas na qualidade da água, contudo, não 
é uniforme ao longo de todo esse trecho, sendo mais evidente na sub-bacia do ribeirão Ferro-
Carvão, seguida das Regiões 1A e 1B no rio Paraopeba. Ou seja, à medida que vai se afas-
tando do local onde houve o rompimento, as alterações são menos intensas, principalmente 
a jusante da UHE Retiro Baixo, onde ocorreram somente no período chuvoso de 2019/2020 e 
podem ser decorrentes de fatores múltiplos, já apresentados anteriormente.

Adicionalmente, embora não tenha sido possível confirmar se os trechos dos afluentes do rio 
Paraopeba que receberam contribuições da água deste rio no momento da inundação regis-
trada durante o período chuvoso de 2019/2020 tenham sofrido alteração de seu padrão de 
qualidade de água, como a água do rio Paraopeba continha partículas de rejeitos, de forma 
conservadora, todos foram incluídos na área de influência do impacto.

O Mapa 2.9.1.8-1, portanto, apresenta a área de influência do impacto Redução da qualidade 
da água superficial. Ressalta-se que tem o objetivo de representar todos os trechos que mos-
traram alguma redução da qualidade da água em decorrência do rompimento. Desta forma, de 
maneira a mostrar o detalhe do impacto sobre os tributários do rio Paraopeba em decorrência 
do evento de inundação no período chuvoso 2019/2020, o mapa é apresentado em formato 
articulado. 



Mapa 2.9.1.8-1 – Área de influência do impacto Redução da qualidade da água superficial.
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2.9.1.9. Alteração do balanço hídrico superficial da bacia do rio  
Paraopeba

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto(s) indutor(es)
• Arraste e deposição de rejeitos; e

• Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos.

Componente afetado Água superficial

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

Este impacto é considerado efetivo, uma vez que foi confirmada a alteração do balanço hídrico 
na bacia do rio Paraopeba, em função do aumento das pressões em cursos d’água situados em 
trechos a montante de Brumadinho e afluentes do rio Paraopeba, em decorrência da redução da 
qualidade da água superficial e consequentes restrição do acesso à água e paralisação da cap-
tação de água no rio Paraopeba para abastecimento público após o rompimento das barragens. 

O balanço hídrico de uma bacia hidrográfica é obtido por meio do cotejo entre as demandas de 
água existentes na bacia e as respectivas ofertas hídricas. De forma geral, esse cotejo pode 
ser realizado por meio da divisão das demandas pelas ofertas hídricas, obtendo-se um índice 
de comprometimento hídrico da bacia, ou pela subtração das demandas das ofertas, gerando 
valores de vazões disponíveis para novos usos dentro de um limite legal. Nesse sentido, a 
disponibilidade hídrica considerada no presente estudo observa, como o próprio nome sugere, 
a vazão disponível para uso na bacia, que trata daquela possível de ser utilizada segundo os 
critérios legais estabelecidos pelo estado de Minas Gerais para a bacia do rio Paraopeba, como 
será exposto mais adiante.

As demandas hídricas da bacia do rio Paraopeba foram calculadas nos estudos apresentados 
no Diagnóstico Pretérito (Capítulo 1) e Pós-rompimento (Capítulo 2 – Volume 2) com base 
em informações de outorgas e cadastros de usos da água disponibilizados pelo IGAM, dados 
do Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba – PDRHBP 
(Cobrape, 2018) e informações da base de usos da água da Vale S/A.

As estimativas de disponibilidade hídrica foram realizadas por meio do cálculo da vazão Q7,10 
(vazão mínima média de sete dias consecutivos com dez anos de período de retorno) para o 
rio Paraopeba e seus afluentes, sendo essa a referência para outorgas na bacia, estabelecida 
de acordo com a Portaria IGAM 48/2019. Ainda de acordo com a mesma portaria, o valor má-
ximo possível de ser autorizado para captações a fio d’água na bacia corresponde a 30% da 
vazão de referência Q7,10, de forma a manter escoamentos mínimos de 70% da mesma vazão 
a jusante.

Dessa forma, considerando tais aspectos, o balanço hídrico foi realizado por meio das duas 
expressões apresentadas a seguir:

 

ç  í   (%) =  
   

7,10
 

ç  í   ( 3/ ) =  30% 7,10 −     
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O rompimento da Barragem B1 levou à deposição e carreamento dos rejeitos anteriormente 
armazenados, principalmente, ao longo do eixo do ribeirão Ferro-Carvão e rio Paraopeba. Em 
função disso, houve inviabilização da captação de água no trecho atingido da sub-bacia do ri-
beirão Ferro-Carvão, e no rio Paraopeba ocorreu recomendação de interrupção das captações 
entre os municípios de Brumadinho e Pompéu, tendo em vista a presença de partículas de 
rejeito na água e o fato de ainda não estarem concluídos os estudos de avaliação de risco à 
saúde humana, o que refletiu no balanço hídrico da bacia. 

Como o uso da água do rio Paraopeba foi suspenso em grande parte do Médio e Baixo 
Paraopeba, diversos usos foram interrompidos nos trechos considerados afetados pela pluma, 
conforme identificado nas bases de dados de outorgas e cadastros do IGAM e na base de usos 
de água da Vale S/A, como apresentado na Tabela 2.9.1.9-1. 

Tabela 2.9.1.9-1 – Usos da água localizados em trechos afetados, considerando dados pré e pós-
rompimento.

Trecho
Cadastros total Outorgas total Base Vale Total

Número Vazão 
(m³/s) Número Vazão 

(m³/s) Número Vazão 
(m³/s) Número Vazão 

(m³/s)
Eixo do rio Paraopeba 72 0,0455 76 8,8700 194 0,079 342 8,9945

Sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão 14 0,0089 5 0,0087 2 0,0001 21 0,0177

Total 86 0,0544 81 8,8787 196 0,0791 363 9,0122
Fonte: IGAM, 2020 e Vale S/A, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Dentre as captações paralisadas, ressaltam-se dois pontos de captação da Copasa, sendo um 
a aproximadamente 19 km do rompimento, no município de Brumadinho, e outro no município 
de Paraopeba, a 206 km da barragem B1. A suspensão foi realizada pela concessionária de 
maneira preventiva, no intuito de se evitar eventual contaminação das águas aduzidas e, ade-
mais, por recomendação dos órgãos gestores de recursos hídricos (ANA e IGAM). 

Além das informações contidas nas bases de dados avaliadas e apresentadas na Tabela 2.9.1.9-
1, e com o intuito de substituir o volume que deixou de ser captado para abastecimento público, 
foi autorizada nova captação para a Copasa no rio Paraopeba, porém a montante da confluência 
com o ribeirão Ferro-Carvão, por meio da Portaria IGAM 0107810/2019, com vazão outorgada 
de 5,0 m³/s (5.000 L/s) e captação autorizada por 24h/dia nos 12 meses do ano. Essa captação 
está localizada cerca de 12 km a montante da anteriormente outorgada também para a Copasa 
por meio da Portaria IGAM 1204/2016, com tempo de captação de 16h/dia e cuja vazão autori-
zada era variável mensalmente: 4,82 m³/s em janeiro, abril, maio e agosto; 5,0 m³/s em fevereiro, 
março, setembro e outubro; e 4,64 m³/s nos meses de junho, julho, novembro e dezembro.

A captação da Copasa autorizada por meio da portaria de outorga de 2016 estava localizada 
no rio Paraopeba em ponto com área de drenagem de 4.205 km² e vazão Q7,10 em torno de 
12,3 m³/s. Portanto, comprometia sozinha o correspondente a valores entre 38% e 40% da Q7,10 
de acordo com a vazão variável autorizada a cada mês. Como a nova captação está localizada 
em ponto mais a montante, a área de drenagem é de 3.900 km², o que leva a uma vazão Q7,10 
de cerca de 11,5 m³/s. Consequentemente, a vazão autorizada de 5,0 m³/s por 24h/dia compro-
mete cerca de 44% da mesma vazão Q7,10 no novo ponto outorgado.

Assim, a alteração no ponto de captação para montante faz com que o balanço hídrico naquele 
ponto seja alterado com aumento no respectivo comprometimento hídrico, gerando aumento 
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de risco de racionamento de usos a montante na bacia em situações de escassez hídrica. A 
autorização em questão trata da finalidade para abastecimento público, um uso prioritário se-
gundo artigo 3º da Lei Estadual 13.199/1999. 

Em função do comprometido da qualidade da água do rio Paraopeba em decorrência do rompi-
mento das barragens e consequente recomendação de sua não utilização, algumas captações 
foram transferidas para afluentes, aumentando a pressão sobre eles.

Portanto, também está em processo de autorização uma captação de água a ser implementa-
da no ribeirão São João, afluente de margem direita no médio Paraopeba, com vazão prevista 
de 0,110 m³/s (110 L/s) para o abastecimento dos municípios de Caetanópolis e Paraopeba. 
A medida terá como objetivo principal atender os usuários de água que eram servidos pe-
los sistemas de abastecimento da Copasa que tiveram suas captações suspensas no rio 
Paraopeba. 

Além dos pontos da Copasa, outro ponto de captação para abastecimento público que também 
foi suspenso em decorrência do rompimento foi o administrado pela concessionária Águas de 
Pará de Minas (115,8 km da barragem B1), responsável pelo abastecimento do município de 
Pará de Minas. Para suprir esta demanda, foi então autorizada uma captação emergencial no 
ribeirão Cova d’Anta, com vazão de 96,6 L/s (0,0966 m³/s) para apoio ao abastecimento público 
da sede do município. 

Dessa forma, verifica-se que um dos fatores do balanço hídrico foi modificado, mais especifica-
mente o que se refere a demandas, como resultado dos impactos advindos do rompimento das 
barragens na sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão. Nesse sentido, pode ser constatado que as 
modificações nas demandas da bacia levam a impactos nos balanços hídricos da bacia hidro-
gráfica do rio Paraopeba como um todo, bem como nas de afluentes como os ribeirões Cova 
d’Anta e São João, que têm novas captações a serem realizadas. 

Assim, esses impactos no balanço hídrico vão desde o aumento no comprometimento hídrico 
nos afluentes do rio Paraopeba até uma modificação nos níveis de stress hídrico na bacia do 
rio Paraopeba como um todo, em função da interrupção das captações realizadas no ribeirão 
Ferro-Carvão e ao longo do eixo do rio Paraopeba. Além disso, os usos a montante da conflu-
ência do rio Paraopeba com o ribeirão Ferro-Carvão possivelmente também terão restrições de 
novas ampliações, uma vez que a porção alta da bacia será responsável por manter a oferta 
hídrica adequada para que a nova captação da Copasa, que suprirá a captação que ocorria em 
Brumadinho, seja possível de ser realizada ao longo de todo o tempo.

2.9.1.9.1. Descrição do impacto
O impacto é considerado negativo, uma vez que houve alteração do balanço hídrico na bacia 
do rio Paraopeba, em função do aumento das pressões em trechos a montante de Brumadinho 
e nos afluentes do rio Paraopeba. 

Conforme cadeia de causa e efeito, esse impacto foi classificado como de ordem indireta, 
uma vez que decorre de outros impactos, a saber: redução da qualidade da água superficial, 
consequente restrição do acesso à água e paralisação da captação de água no rio Paraopeba 
para abastecimento público. 
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A manifestação de início do impacto foi de curto prazo, uma vez que a interrupção das capta-
ções no ribeirão Ferro-Carvão e no rio Paraopeba e, consequentemente a alteração do balanço 
hídrico, teve início imediatamente no momento em que houve redução da qualidade da água, 
o que também começou a ocorrer de forma simultânea com o rompimento. 

O impacto é regional, pois ultrapassa os limites dos impactos locais, mas se restringe à bacia 
do rio Paraopeba. Nesse sentido, como pode ser verificado no Mapa 2.81, a área de influência 
desse impacto pode ser considerada toda a bacia do rio Paraopeba, uma vez que a interrupção 
das captações ao longo do eixo do rio Paraopeba e, principalmente, a modificação da localiza-
ção de algumas delas, interfere no balanço hídrico da bacia como um todo. Cabe ressaltar, con-
tudo, que apesar da delimitação da área de influência do impacto ser a bacia do rio Paraopeba, 
não necessariamente o impacto ocorre em todo esse espaço, mas, de forma conservadora, é 
compreendido por esse limite.

O impacto é reversível, já que, à medida que as causas relacionadas ao carreamento de rejei-
tos forem cessadas, bem como forem realizadas ações que levem à melhoria da qualidade das 
águas e ao incremento nas ofertas hídricas da bacia,  podem ser retomados os usos da água 
nos trechos onde houve recomendação de sua suspensão, e o balanço hídrico pode retornar 
à condição anterior à do rompimento das barragens. É permanente, pois a pressão sobre a 
demanda em afluentes e a montante do município de Brumadinho tem duração indefinida e não 
necessariamente cessa juntamente com os aspectos que a induziu. 

Quadro 2.9.1.9-1 – Atributos do impacto Alteração do balanço hídrico superficial da bacia do rio 
Paraopeba.

Atributos de descrição do impacto
Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Indireto Reversibilidade Reversível

Escala espacial Regional Duração Permanente
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.9.2. Avaliação do impacto
A magnitude do impacto foi avaliada como grande, considerando que trechos da bacia em 
que são previstas ou realizadas novas captações tendem a ultrapassar os limites legais, atual-
mente estabelecidos em 30% da vazão Q7,10 como outorgável para a bacia hidrográfica do rio 
Paraopeba. Essa situação ocorre notadamente para a modificação da captação para comple-
mento do abastecimento público da Região Metropolitana de Belo Horizonte, que está sendo 
alterada para um trecho a montante da confluência do rio Paraopeba com o ribeirão Ferro-
Carvão, o que faz com que esse local, que já possuía elevada vazão demandada, passe a ter 
maior percentual da vazão Q7,10 comprometida para os usos da água, assim como também foi 
observado nas sub-bacias dos ribeirões Cova D’Anta e São João. 

Tratando da sensibilidade do componente, qual seja água superficial, esta foi avaliada como alta, 
pois apresenta grande relevância social em função de seus usos múltiplos. Além disso, o balanço 
hídrico da bacia do rio Paraopeba já se apresentava comprometido antes mesmo do rompimento. 

O grau de importância desse impacto é elevado, resultando da combinação da magnitude 
grande e sensibilidade alta, conforme descrito na metodologia de avaliação dos impactos.
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Quadro 2.9.1.9-2 – Grau de importância do impacto Alteração do balanço hídrico superficial da 
bacia do rio Paraopeba.

Avaliação do grau de importância do impacto
Magnitude Grande

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

Para esse impacto, já existem algumas ações em andamento, as quais incluem monitoramento 
fluviométrico dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio Paraopeba, que permite acom-
panhar as vazões escoadas ao longo do tempo, e monitoramento da qualidade das águas ao 
longo dos trechos impactados, que possibilita o acompanhamento de sua condição, de modo 
a subsidiar ações de estímulo à retomada de captações no rio Paraopeba, de acordo com a 
qualidade de suas águas.

Algumas das ações em execução e previstas são apresentadas resumidamente no Quadro 
2.9.1.9-3 e serão detalhadas no Capítulo 3 do presente Plano de Reparação.

Considera-se que essas ações, de modo geral, apresentam grau de resolução intermediário, 
pois são conhecidas e reconhecidas como boas práticas, mas não foram aplicadas em contex-
tos similares, acarretando incerteza de seu sucesso, pois sua aplicação não é generalizada.

Quadro 2.9.1.9-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Alteração do balanço hídrico 
superficial da bacia do rio Paraopeba.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas
Manter o monitoramento de qualidade das águas superficiais, com o 
estabelecimento de pontos específicos para o controle da qualidade nos 
trechos afetados Plano de Monitoramento da Qualidade da Água 

Superficial e SedimentosIncluir no Plano o monitoramento fluviométrico do rio Paraopeba e 
afluentes, já realizado pela VALE S/A para dar suporte à atualização do 
balanço hídrico da bacia

Promover o acesso autônomo à água e a melhoria da segurança hídrica 
dos agrupamentos sociais ao longo da bacia

Plano de Dinamização de Territórios Rurais

Restaurar ecossistemas aquáticos e terrestres que contribuem para 
melhoria da qualidade da água e retomada de usos

Plano de Restauração da Biodiversidade e 
Ecossistemas Terrestres impactados – Plano de 
Restauração da Biodiversidade e Ecossistemas 
Aquáticos impactados

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Intermediário

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

Conforme abordado anteriormente, o impacto pode ser observado na bacia hidrográfica do rio 
Paraopeba (UPGRH SF03) como um todo (Mapa 2.9.1.9-1), considerando que a alteração do 
balanço hídrico se deu tanto na calha do rio Paraopeba quanto em alguns de seus afluentes. 
Nesse sentido, vale ressaltar o trecho a montante da confluência do rio Paraopeba com o 
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ribeirão Ferro-Carvão, uma vez que a alteração de uma captação de grande porte e para uso 
prioritário para abastecimento humano, nesse trecho do rio Paraopeba, faz com que o limite 
de comprometimento hídrico nessa área seja aumentado, o que interfere nos usos a montan-
te. Conforme apresentado acima, na contextualização do impacto, a alteração da captação 
da Copasa para montante e mudança de sua vazão autorizada (anteriormente era sazonal e 
agora passou a ser igual por todo o tempo) fez com que o balanço hídrico relacionado à vazão 
Q7,10, apenas com essa captação em seu ponto autorizado, passasse de valores entre 38% e 
40% para 44%. Vale ressaltar que esse percentual ainda é incrementado ao se considerar os 
outros usos já outorgados na porção mais alta da bacia, que já possuía um comprometimento 
hídrico alto, o qual, com isso, foi agravado em função da alteração da localização da captação 
da Copasa, que era feita anteriormente um pouco mais a jusante em Brumadinho. A porção alta 
da bacia, portanto, está incluída na área de influência, pois é responsável por manter a oferta 
hídrica adequada às demandas ao longo de todo o tempo.



Mapa 2.9.1.9-1 – Área de influência do impacto Alteração do balanço hídrico superficial da bacia do rio Paraopeba.
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2.9.1.10. Assoreamento de corpos hídricos

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto(s) indutor(es)
• Arraste e deposição de rejeitos; e

• Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos.

Componente afetado Sedimentos

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

Conforme apontado no item 2.2.1.3, “Levantamento da área e volume de rejeito”, 9,72 mm3 de 
rejeito foram extravasados da barragem B1, sendo que 7,72 mm3 ficaram retidos na planície 
fluvia do ribeirão Ferro-Carvão e 2,75 mm3 chegaram até o rio Paraopeba. Conforme exposto 
em outros trechos deste Plano, o material retido na sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão provo-
cou a alteração morfodinâmica deste canal, suprimindo a sua planície fluvial que que na tota-
lidade, Os rejeitos carreados até o rio Paraopeba espalharam-se por diferentes partes deste 
curso d’água, porém, em maior concentração até área urbana de Brumadinho. Estes proces-
sos encontram-se mapeados e registrados em diferentes monitoramentos, portanto, pode-se 
afimar que este impacto é efetivo.

O item 2.5.4.4.2, “Deposição de rejeitos no rio Paraopeba”, discute o tema da deposição dos 
rejeitos no rio Paraopeba e seu consequente assoreamento em decorrência do evento de rom-
pimento das Barragens B1, B4 e B4A. Conforme demonstrado naquele item, a partir de estudos 
de TEC 3 (2020a), a região de maior impacto no rio Paraopeba foi o trecho entre a confluência 
do ribeirão Ferro-Carvão e o PT-09 (município de Brumadinho), onde se estimou entre 84,80% 
(5.342.233 t – cenário natural mínimo) e cerca de 87,41% (5.405.564 t  cenário natural médio) 
o volume de rejeitos depositado até o início do mês de março de 2020. Nesta área de maior im-
pacto é que estão concentradas as ações de dragagem para remoção do material depositado 
junto ao fundo que até 6 de março já havia removido 152.031t (2,4%) do total de rejeito lançado 
no rio Paraopeba e depositado neste trecho.

O item citado acima também apresenta as informações sobre deposição dos rejeitos em mis-
tura aos sedimentos naturais da bacia do rio Paraopeba, que pôde ser verificada através dos 
26 testemunhos extraídos com vibra corer durante a campanha de coleta em setembro e outu-
bro de 2019 (Arcadis, 2020d). A Figura 2.9.1.10-1 apresenta a profundidade dos testemunhos 
extraídos e a camada classificada como de sedimentos associados aos rejeitos conforme as 
análises realizadas (granulometria, teor de minerais opacos, teores de Fe e Mn por XRF). Esta 
informação também auxilia a avaliação da extensão e da intensidade deste impacto.
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Figura 2.9.1.10-1 – Profundidade dos testemunhos e das camadas com anomalias nas 
concentrações de Fe e Mn e com maior concentração de minerais opacos.

Elaboração: Arcadis, 2020d. 

Os testemunhos M1 e M2 foram coletados à montante da confluência do rio Paraopeba com o 
Ribeirão Ferro-Carvão em área não afetada pelos rejeitos oriundos da barragem B1. Os resul-
tados das análises destes pontos servem como baseline para as análises. Do P1 ao P24 são 
amostragens no rio Paraopeba à jusante do ribeirão Ferro-Carvão, sendo P1 o mais próximo à 
confluência e P24 o mais distante.

Já o item 2.5.5.3, “Fluviologia”, além da discussão sobre a vazão do rio Paraopeba após o 
evento, traz avaliações comparativas dos perfis transversais ao longo deste curso d’água para 
os períodos anterior e posterior ao rompimento das barragens, além das apresentadas no 
item 2.5.4, “Sedimentos”. Enquanto naquele item discute-se as estações da ANA que possuem 
dados sedimentométricos, o item 2.5.5.3, “Fluviologia”, comparou também dados dos perfis 
transversais de estações monitoradas pela Vale S/A após o evento.

As análises realizadas nestas estações da Vale S/A mostraram que os depósitos de material 
decorrentes do rompimento foram expressivos no trecho imediatamente a jusante da confluên-
cia do ribeirão Ferro-Carvão com o rio Paraopeba até o ponto de captação de água da Copasa 
no município de Brumadinho (PT-02, pertencente ao Programa de Monitoramento Emergencial 
– qualidade da água). Esta análise das estações fluviométricas, corrobora o entendimento de 
que a maior parte dos rejeitos está depositada até a localidade chamada Fecho do Funil, con-
forme exposto ao longo do item 2.5.4.4.2, “Deposição de rejeitos no rio Paraopeba”.

Neste item foram analisadas seções imediatamente a montante ou a jusante da confluência do 
ribeirão Ferro-Carvão e na sequência do rio Paraopeba. As seções reapresentadas na Figura 
2.9.1.10-2 mostram que os depósitos de material decorrentes do rompimento foram expressi-
vos no trecho imediatamente a jusante da confluência, reduzindo-se no sentido jusante, até o 
ponto de captação de água da COPASA no município de Brumadinho (PT-02 pertencente ao 
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Programa de Monitoramento Emergencial – qualidade da água), a ponto de alterar as seções 
longitudinais do rio Paraopeba.

Figura 2.9.1.10-2 – Comparação de seções transversais topobatimétricas levantadas antes (2017) 
e depois do rompimento (2019), segundo Potamos.
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Figura 2.9.1.10-2 – Comparação de seções transversais topobatimétricas levantadas antes (2017) 
e depois do rompimento (2019), segundo Potamos. (continuação)

Nesse sentido, vale ressaltar o estudo realizado pela TEC3 (2020a), que conclui que cerca de 
90% do rejeito que atingiu o rio Paraopeba está concentrado até esse ponto. Também cabe ci-
tar os levantamentos realizados a partir dos testemunhos extraídos no rio Paraopeba (Arcadis, 
2020d), que mostram uma expressiva redução na curva de tendência da distribuição dos rejei-
tos ao longo do rio, após o Fecho do Funil. Portanto, o somatório destas informações permite a 
conclusão de que o assoreamento, enquanto processo que altera a capacidade de transporte e 
deposição de sedimentos em um corpo d’água apresenta maior relevância no trecho até o tre-
cho do rio entre a captação da Copasa e o Fecho do Funil, e reduz em direção à UTE Igarapé.  

Esse efeito de alteração no perfil transversal de um corpo hídrico tem relação direta com a cur-
va-chave de escoamento de vazões ao longo do rio, o que foi identificado de forma clara com 
a construção e verificação de sua variação ao longo do tempo na seção transversal de Alberto 
Flores (estação fluviométrica 40740000), como mostrado na Figura 2.9.1.10-3. 
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Figura 2.9.1.10-3 – Curva-Chave da Estação 40740000 (Alberto Flores), na região do Médio 
Paraopeba.
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Fonte: ANA (2020). Elaboração: Arcadis, 2020.

De uma forma geral, a análise dos dados apresentados na Figura 2.9.1.10-3 mostra que a 
curva-chave construída com os dados de medições de vazões realizadas nos anos de 2015 a 
2018 apresenta relação distinta daquela construída com os dados a partir de 2019, principal-
mente no período até setembro daquele ano. Posteriormente, com os dados obtidos a partir de 
outubro de 2019, identifica-se uma tendência de retorno dos índices de cota-vazão a condições 
próximas da curva-chave anterior. Tal efeito deve ser verificado com a continuidade das medi-
ções de vazão e revisões periódicas da curva-chave do rio na seção em questão.

Como identificado nas análises realizadas no Capítulo 2 – Volume 2, o trecho da estação 
Alberto Flores (40740000) ficou sob efeito do remanso induzido pelo cone de dejeção que se 
formou pela deposição dos rejeitos e ali passou a ocorrer um controle hidráulico e sobre-ele-
vação do nível a montante. Esse efeito impactou de forma direta a relação entre as cotas e va-
zões de escoamento na seção em questão, o que foi verificado pelas curvas-chave construídas 
para o período anterior e posterior ao rompimento das barragens.

As análises realizadas dos perfis transversais construídos do rio Paraopeba mostram que as 
alterações em função do material carreado e depositado seguiram de forma clara até trecho 
próximo à captação da Copasa localizada em Brumadinho. A partir de então, as alterações não 
se mostram mais sensíveis, não tendo sido percebidas alterações na curva-chave da estação 
de jusante, notadamente a de Ponte Nova do Rio Paraopeba (40800001). 

Nesse sentido, considera-se que o rio Paraopeba teve suas curvas-chave e perfis transversais 
impactados pelo material carreado e depositado desde seu trecho imediatamente a montante 
da confluência com o ribeirão Ferro-Carvão (estação de monitoramento de Alberto Flores) até 
o trecho próximo à captação da Copasa em Brumadinho.

Para finalizar a descrição deste impacto, é importante expor a forma de abordagem adotada 
para a situação de assoreamento do ribeirão Ferro-Carvão. No caso da sub-bacia do ribeirão 
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Ferro-Carvão, os cursos d’água foram não apenas assoreados, ocorrendo soterramento tam-
bém de planícies e margens. Desta forma este processo mais amplo está sendo descrito dentro 
do impacto Alteração das características morfodinâmicas dos cursos d’água.

Essa diferenciação é importante porque o soterramento da rede de drenagem e da planície 
fluvial, implica uma dinâmica de rebaixamento da nova superfície criada pela deposição do 
rejeito, por meio da ocorrência de processos erosivos e entalhamento do vale fluvial em rela-
ção ao nível de base regional (leito do rio Paraopeba). Essa dinâmica de remoção de material, 
visa o reequilíbrio do sistema geomorfológico, expresso, por exemplo, no perfil longitudinal dos 
canais fluviais.

2.9.1.10.1. Descrição do impacto
Trata-se de um impacto de natureza negativa, uma vez que ocasiona impactos indiretos que 
correspondem à perda de qualidade da água e a restrições à biota aquática. É um impacto 
direto, pois, o rompimento das barragens resultou no transporte de rejeitos que ocasionou 
o assoreamento dos corpos d’água e soterrou planícies e margens na sub-bacia do ribeirão 
Ferro-Carvão.

Trata-se de um impacto com escala espacial regional posto que distribui-se em trecho do rio 
Paraopeba, entre a confluência do ribeirão Ferro-Carvão e a UTE Igarapé, com maior con-
centração no trecho até a captação de água da Copasa em Brumadinho, ainda que não seja 
possível mensurar os volumes e estabelecer a localização precisa dos bancos de sedimentos 
associados aos rejeitos ao longo do rio Paraopeba. A área de influência deste impacto é apre-
sentada no Mapa 2.9.1.10-1.

Trata-se de impacto de curto prazo, posto que ocorreu imediatamente após o rompimento das 
barragens. O impacto é permanente, já que, mesmo cessada sua fonte causadora, tende a 
permanecer no meio, a não ser que medidas de recuperação sejam implementadas.

É considerado um impacto reversível uma vez que o que Programa de Requalificação dos 
Leitos dos Cursos D’Água visa a restauração dos cursos d’água e que as ações a serem im-
plantadas, assim como as ações de dragagem do Plano Diretor de Obras Emergenciais, ten-
dem a devolver a qualidade ambiental destes cursos d’água à padrões próximos dos anteriores.

Quadro 2.9.1.10-1 – Atributos do impacto Assoreamento de corpos hídricos.
Atributos de descrição do impacto

Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Direto Reversibilidade Reversível

Escala espacial Regional Duração Permanente
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.10.2. Avaliação do impacto
A magnitude deste impacto foi avaliada como grande dada a quantidade de rejeito extravasado 
para o rio Paraopeba, que se misturou aos sedimentos anteriores ao rompimento e a quantida-
de e magnitude das alterações provocadas na dinâmica deste rio por conta deste processo de 
assoreamento, inclusive com reflexos na qualidade da sua água e na biota aquática 
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Conforme já descrito, a sensibilidade sobre o componente Sedimentos é avaliada como alta, 
em decorrência do volume de rejeitos transportado até os cursos d’água afetados, a alteração 
da dinâmica destes cursos d’água e os efeitos destas alterações ao ambiente e à população 
do entorno.

O grau de importância deste impacto é elevado, resultando da combinação da sua grande 
magnitude e da sensibilidade alta do componente afetado.

Quadro 2.9.1.10-2 – Grau de importância do impacto Assoreamento de corpos hídricos.
Avaliação do grau de importância do impacto

Magnitude Grande

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

Dois grupos principais de medidas estão sendo implantadas para reparação deste impacto, um 
referente ao monitoramento do impacto e outro relacionado a intervenção para cessar o trans-
porte de rejeitos até o rio Paraopeba e para recuperação das áreas afetadas. 

No primeiro grupo estão as ações do Plano de Monitoramento Integrado de Água e Sedimentos, 
que visam o acompanhamento das condições de assoreamento das regiões afetadas e even-
tual proposição de medidas de controle nestas áreas. No segundo grupo, estão contidas as 
ações do Plano Diretor de Obras Emergenciais (para cessar o transporte de rejeitos e retirar os 
rejeitos da sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão e da calha do rio Paraopeba em seu trecho mais 
crítico) e do Programa de Requalificação dos Leitos dos Cursos D’Água. Cabe ressaltar que 
os três Planos/Programas citados já possuem ações em andamento, inclusive com resultados 
apresentados ao longo deste Plano. 

Destaca-se, portanto, que as medidas propostas possuem alto grau de resolução, pois as 
ações do Plano Diretor de Obras Emergenciais podem reduzir significativamente a quantidade 
de sedimentos transportadas até as áreas afetas por este impacto; as ações de monitoramento 
executadas no Plano Emergencial de Monitoramento da Qualidade da Água e de Sedimentos 
são reconhecida como boas práticas para o monitoramento de reservatórios; e as ações do 
Programa de Requalificação dos Leitos dos Cursos D’Água podem trazer os cursos d’água 
afetados à condições semelhantes das observadas antes do rompimento das barragens.
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Quadro 2.9.1.10-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Assoreamento de corpos 
hídricos.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas
Execução de ações de dragagem

Plano Diretor de Obras Emergenciais
Definição das estruturas de armazenamento e disposição temporária e 
final de rejeito

Remoção dos resíduos (materiais/estruturas) carreados pela massa de 
rejeitos, com sua correta destinação

Definição dos parâmetros a serem analisados

Plano de Monitoramento Integrado de  Água e 
Sedimentos

Definição dos locais de amostragem

Execução das coletas de amostras

Execução das análises laboratoriais

Compilação e análise dos dados

Revisão dos procedimentos do Plano

Manter e/ou estabelecer monitoramento fluviométrico do rio Paraopeba 
no trecho afetado, com estações fluviométricas e medições de vazão 
frequentes

Elaboração de procedimentos de avaliação das ações de dragagem

Programa de Requalificação dos Leitos dos 
Cursos D’Água

Elaboração de procedimentos de enriquecimento de leitos no ribeirão 
Ferro-Carvão

Elaboração de procedimentos de requalificação e estabilização das 
margens no ribeirão Ferro-Carvão

Elaboração de procedimentos de monitoramento da recolonização dos 
leitos no ribeirão Ferro-Carvão

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Forte

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

Conforme abordado anteriormente, o impacto possui escala regional, estando restrito ao rio 
Paraopeba, no seu trecho entre a confluência com o ribeirão Ferro-Carvão e a UTE Igarapé. 
Confome apontado no Capítulo 2 – Volume 2 e na descrição deste impacto, há diferenciação 
na quantidade de rejeitos misturado aos sedimentos ao longo do rio Paraopeba. No primeiro 
trecho, de 2 km, próximo à confluência com o ribeirão Ferro-Carvão, onde estão sendo de-
senvolvidas as atividades de dragagem, houve um entulhamento de rejeitos, que estão sendo 
retrabalhados por processos fluviais. A partir destes cerca de 2 km a jusante da confluência 
com o ribeirão Ferro-Carvão até termoelétrica de Igarapé, há uma gradativa diminuição da es-
pessura dos bancos de sedimentos, porém, que pode ainda mostrar irregularidades na camada 
superior de rejeito associado a dinâmica local de sedimentação do rio Paraopeba.



Mapa 2.9.1.10-1 – Área de influência do impacto Assoreamento de corpos hídricos.
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2.9.1.11. Alteração na qualidade dos sedimentos

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto(s) indutor(es)
• Arraste e deposição de rejeitos; e

• Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos.

Componente afetado Sedimentos

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

A alteração da qualidade dos sedimentos pode ser observada a partir das discussões apresen-
tadas no item 2.5.4.5.1, “Caracterização geoquímica dos sedimentos no rio Paraopeba”, onde 
o tema foi detalhadamente abordado. Esta alteração de qualidade pode ser observada a partir 
das diferenças das análises químicas dos sedimentos e, também, da sua composição minera-
lógica. Portanto, trata-se de um impacto efetivo, posto que já está comprovado com os dados 
do monitoramento dos parâmetros químicos dos sedimentos.

A alteração da composição química dos sedimentos vem sendo avaliada a partir dos metais 
majoritários (Mn, Fe, Al) e traços (Pb, Ni, Cr, Cd, Zn, Cu). As análises têm sido realizadas com 
o objetivo de se verificar as variações e distribuições desses metais nos sedimentos ao longo 
do rio Paraopeba e em três períodos sazonais distintos. 

Em relação aos períodos sazonais, tem-se a seguinte distribuição: 1º período – Chuvoso (in-
cluiu os resultados analíticos dos meses de janeiro/2019 a abril/2019);  2º período - Estiagem 
(considerou os meses de maio/2019 a setembro/2019) e 3º período – Segundo Chuvoso (com-
preendeu os dados de outubro/2019 a março/2020). A avaliação dos dados mostrou uma redu-
ção predominante nas concentrações dos metais nos sedimentos ao longo dos três períodos 
sazonais, sendo o segundo período chuvoso, o que apresentou, predominantemente, as maio-
res atenuações dos metais analisados. 

Quanto as variações de concentração dos metais ao longo da região de avaliação, tem-se a 
seguinte situação:

• Região Montante: as concentrações dos metais foram mais estáveis para Mn, Pb, Zn, 
enquanto que a redução em concentração de um período para o outro foi percebido para 
Ni, Fe, Al e somente para As e Cr se observou, localmente, elevação na concentração no 
segundo período chuvoso, o qual foi atribuído à condição natural da bacia.  

• Regiões 1A, 1B, 2A: houve redução para os metais Mn, Al, Cu, Ni, Hg, Cd, Pb, Cr, Zn ao 
longo do tempo. Há de se destacar que Pb apresentou aumento em concentração no se-
gundo período chuvoso na região 1A. Para As, Al, Ni, Cr houve poucas variações nas con-
centrações entre períodos na Região 1A e o mesmo ocorreu para As, Al e Cr na Região 1B. 

• Regiões 2B e 2C: constatou-se a tendência de queda na concentração para Mn, Hg, Cu, 
Pb, Al, Cd, Ni, enquanto para Fe, As, Cr, as concentrações tiveram pouca variação entre 
os períodos. 

A ocorrência dos metais está relacionada à própria constituição da bacia (origem geogênia), e 
aos rejeitos da Barragem B1 nas regiões Ferro-Carvão e 1A e 1B.
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Comparando-se os resultados dos monitoramentos da bacia do Paraopeba desde 2019 per-
cebeu-se potencial depuração dos metais nos sedimentos na bacia do rio Paraopeba desde o 
rompimento da barragem B1

A análise dos dados citados permite o entendimento de que o avanço dos rejeitos tanto em 
suspensão, mas sobretudo, como carga de fundo, influenciou os teores dos metais traçadores 
(em especial o ferro e o manganês) até as proximidades do PT-18.

Para a avaliação da alteração das suas características mineralógicas, a Figura 2.9.1.11-1 a 
mineralogia dos sedimentos classificados como sedimentos anteriores ao evento e dos sedi-
mentos associados aos rejeitos. ARCADIS (2020d) organizou estas informações a partir das 
análises realizadas nos testemunhos de sedimentos extraídos ao longo do rio Paraopeba.
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Figura 2.9.1.11-1 – Análise de Componentes Principais – PCA da mineralogia das amostras de 
sedimentos naturais e rejeitos.

Elaboração: Arcadis, 2020d. Fonte: Vale S.A, 2020.

A análise mineralógica de amostras de sedimentos foi realizada pelo Centro de Desenvolvimento 
Mineral – CDM, da Vale S/A e permitiu indicar três grupos principais de minérios constituintes 
dos sedimentos (quartzo, caulinita e hematita) e outros quatro grupos secundários, caracteri-
zados pela associação dos minérios presentes ou pela maior concentração de algum miné-
rio (Caulinita – maior concentração, Caulinita + Hematita, Hematita – maior concentração e 
Quartzo + Hematita) (Arcadis, 2020d).
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A partir das análises da CDM foi possível estabelecer correlação dos resultados de presença 
de óxidos com as análises petrográficas dos testemunhos e com os resultados de XRF. Estas 
análises permitiram inferir que os rejeitos são formados por hematitas e hematitas associadas a 
caulinitas. Desta forma, as porções dos testemunhos coletados mais a montante são constitu-
ídos por associações regidas por hematitas, mais ou menos concentradas, e nos testemunhos 
mais a jusante, também pelas hematitas associadas às caulinitas. Estes resultados indicam a 
tendência de diminuição na profundidade e no predomínio de rejeito nos sedimentos ao longo 
da coluna sedimentar de montante a jusante.

2.9.1.11.1. Descrição do impacto
Trata-se de um impacto de natureza negativa posto que impõe reflexos a qualidade das águas 
superficiais do rio Paraopeba. É um impacto direto, pois, o rompimento das barragens resultou 
no transporte de rejeitos que ocasionou a alteração da qualidade dos sedimentos de fundo e 
dos sólidos em suspensão no rio Paraopeba.

A classificação quanto à sua escala espacial é regional, posto que os dados e análises dis-
poníveis até o momento indicam a presença de rejeitos associados aos sedimentos até o PT-
18, adotado no Programa de Monitoramento Emergencial da Qualidade da Água Superficial e 
Sedimentos (PME). 

Trata-se de um impacto de curto prazo, posto que ocorreu imediatamente após o rompimento 
das barragens. O impacto é, também, permanente já que mesmo cessada a fonte causadora 
do impacto, esse tende a permanecer no meio, a não ser que medidas de recuperação sejam 
implementadas. É considerado um impacto irreversível uma vez que mesmo com as medidas 
previstas para sua reparação, não haverá um retorno a condição anterior do rio.

Quadro 2.9.1.11-1 – Atributos do impacto Alteração na qualidade dos sedimentos.
Atributos de descrição do impacto

Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Direto Reversibilidade Irreversível

Escala espacial Regional Duração Permanente
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.11.2. Avaliação do impacto
A magnitude deste impacto foi avaliada como grande pois atinge o rio Paraopeba, sendo que 
no caso no ribeirão Ferro-Carvão esse não foi apenas assoreado, mas houve também soterra-
mento de planícies e margens. 

Conforme já descrito, a sensibilidade sobre o componente Sedimentos é avaliada como alta, 
em decorrência do volume de rejeitos transportado até os cursos d’água afetados, a alteração 
da dinâmica destes cursos d’água e os efeitos destas alterações ao ambiente e à população 
do entorno.

O grau de importância deste impacto é elevado, resultando da combinação da sua grande 
magnitude e da sensibilidade alta do componente afetado.
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Quadro 2.9.1.11-2 – Grau de importância do impacto Alteração na qualidade dos sedimentos.
Avaliação do grau de importância do impacto

Magnitude Grande

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

Dois grupos principais de medidas estão sendo implantadas para reparação deste impac-
to, um referente ao monitoramento do impacto e outro relacionado a intervenção para ces-
sar o transporte de rejeitos até o rio Paraopeba. No primeiro grupo estão as ações do Plano 
Emergencial de Monitoramento da Qualidade da Água e de Sedimentos, que visam a caracte-
rização da qualidade dos sedimentos e a evolução dessa caracterização em diferentes trechos 
do rio Paraopeba. No segundo grupo, estão contidas as ações do Plano Diretor de Obras 
Emergenciais, cujo objetivo é cessar o transporte de rejeitos e retirar os rejeitos da sub-bacia 
do ribeirão Ferro-Carvão e da calha do rio Paraopeba em seu trecho mais crítico.

Destaca-se, portanto, que as medidas propostas possuem grau de resolução intermediário, pois 
as ações do Plano Diretor de Obras Emergenciais podem reduzir a quantidade de sedimentos 
associados a rejeitos (sedimentos de fundo) transportados no rio Paraopeba; e as ações de 
monitoramento executadas no Plano Emergencial de Monitoramento da Qualidade da Água e 
de Sedimentos são reconhecida como boas práticas para o monitoramento de reservatórios.

Quadro 2.9.1.11-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Alteração da qualidade dos 
sedimentos.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas
Execução de ações de dragagem

Plano Diretor de Obras EmergenciaisDefinição das estruturas de armazenamento e disposição temporária e 
final de rejeito

Remoção dos resíduos (materiais/estruturas) carreados pela massa de 
rejeitos, com sua correta destinação

Plano Emergencial de Monitoramento da 
Qualidade da Água e de Sedimentos

Definição dos parâmetros a serem analisados

Definição dos locais de amostragem

Execução das coletas de amostras

Execução das análises laboratoriais

Compilação e análise dos dados

Revisão dos procedimentos do Plano

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Intermediário

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

Conforme abordado anteriormente, o impacto possui escala regional, estando restrito ao rio 
Paraopeba, no seu trecho entre a confluência com o ribeirão Ferro-Carvão e o PT-18, esti-
pulado para o Programa de Monitoramento Emergencial da Qualidade da Água Superficial e 
Sedimentos (PME). A área de influência deste impacto pode ser observada no Mapa 2.9.1.11-1.



Mapa 2.9.1.11-1 – Área de influência do impacto Alteração da qualidade dos sedimentos.
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2.9.1.12. Alterações na qualidade do ar

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto(s) indutor(es) Suspensão de material particulado na atmosfera

Componente afetado Ar

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

Tal como observado no Volume 2 deste Capítulo 2, para verificar a qualidade do ar pós-rompi-
mento da barragem foram avaliadas estações de monitoramento da qualidade do ar operadas 
pela Vale S/A na região: três estações convencionais e três estações paramétricas, além de 
três amostradores de grande volume. Os dados das estações são avaliados para os parâ-
metros de PTS, MP10, MP2,5 e IQAR. Já para a avaliação dos gases, tomou-se como base o 
Inventário de Emissões Atmosféricas (Econservation, 2020).

No que diz respeito aos parâmetros de materiais particulados, foi notado um acréscimo repre-
sentativo nos parâmetros de PTS, MP10 e MP2,5 quando comparados os mesmos períodos do 
ano para os cenários pré e pós-rompimento. 

De modo geral, foram verificadas concentrações mais acentuadas para os poluentes PTS, 
MP10 e MP2,5 no período entre abril e outubro de 2019, principalmente em função das condições 
meteorológicas, que, pela redução dos ventos e das precipitações, desfavorecem a dispersão 
de particulados.

A Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam) utiliza uma equação para converter um valor 
numérico de concentração de determinado poluente para um valor adimensional, denominado 
Índice de Qualidade do Ar (IQAr). O Índice obtido para cada poluente monitorado apresenta, 
segundo a classificação da própria Feam, uma cor e uma “qualidade” (boa, regular, inadequa-
da, ruim e péssima), caracterizando o IQAr.

Dessa forma, tendo como base o valor do IQAr, a partir dos dados monitorados, a qualidade 
do ar na região do ribeirão Ferro-Carvão foi predominantemente “boa”. O IQAr foi classificado 
como “bom” em 100% dos meses de novembro de 2019 a abril de 2020; apenas em outubro de 
2019 foi classificado como “regular” em todas as estações convencionais.

Nas estações paramétricas, na estação de monitoramento Bairro Bela Vista, a qualidade do ar 
foi considerado “boa” em 100% do período entre outubro de 2019 a abril de 2020, enquanto o 
IQAr foi classificado como regular nas estações Parque da Cachoeira e Bairro Pires, em algu-
mas datas de outubro, novembro e dezembro de 2019. 

Ademais, no que diz respeito aos parâmetros de qualidade do ar supramencionados, apesar da 
variação, em boa parte do tempo foram atendidos os padrões vigentes. Em nenhum momento 
foi registrado IQAr “inadequado”, tanto nas estações convencionais quanto nas paramétricas.

No que diz respeito aos poluentes avaliados pelo inventário de emissões, segundo o Inventário 
de Emissões Atmosféricas (Econservation, 2020) – que tomou como base as seguintes tipo-
logias de fontes emissoras: (i) transferência de materiais, especificamente rejeito, (ii) áreas 
expostas (planas ou pilhas), (iii) máquinas e equipamentos e (iv) vias de tráfego –, as obras 
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emergenciais contribuíram para o aumento de poluentes na atmosfera em função da proximi-
dade e movimentação de maquinários e equipamentos e do aumento do tráfego de veículos na 
região do rompimento.

Concluiu-se, no inventário, que MPT, MP10 e MP2,5 são provenientes em 71,22%, 59,17% e 
47,76%, respectivamente, da ressuspensão das vias de tráfego, já que a movimentação de 
veículos na via e a ressuspensão de solo exposto são as maiores fontes emissoras desses po-
luentes. As áreas expostas também contribuem para a emissão dos particulados na atmosfera. 
Já os gases CO, NO2 e SO2 são derivados das máquinas, equipamentos e escapamentos de 
veículos (Econservation, 2020).

Ainda no relatório “Avaliação da rede de monitoramento da qualidade do ar da Vale para o 
cenário 2019 – Brumadinho / MG”, elaborado pela Econservation para a Vale S/A no ano de 
2020, também foi realizado o Estudo de Dispersão Atmosférica (EDA), utilizando o software 
Aermod, a fim de identificar os efeitos sobre a qualidade do ar na região após o rompimento 
das barragens.

A partir dos dados obtidos pelo estudo de dispersão atmosférica, observou-se que o mode-
lo registrou algumas ultrapassagens, porém sempre nos pontos PQAR 3 (DIFL-16 – Pq. da 
Cachoeira) e PQAR 6 (DIFL-17 – Pires), localizados mais próximos ao rejeito e obras emer-
genciais e na direção predominante dos ventos. Assim, observa-se, pelo comportamento do 
poluente PTS, que o caráter conservador do estudo de dispersão atmosférica exibe simulações 
esporádicas de sobrepujamento do valor de referência da legislação, permitindo que o padrão 
observado não considere eventos fora da “curva”. Nota-se que as maiores concentrações de 
PTS estão próximas das fontes emissoras e se estendem a sudoeste, decorrente da direção 
predominante dos ventos, conforme figura abaixo.

Figura 2.9.1.12-1 – Direção predominante dos ventos utilizada no EDA.

Fonte: Econservation, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Em relação ao valor de referência de qualidade do ar do poluente CO, 9 ppm (parte por milhão), 
não foram observadas concentrações que excedessem o padrão vigente nos pontos discretos. 
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Nota-se que o monóxido de carbono tem baixa influência na qualidade do ar da região, sendo 
encontrado em concentrações cerca de 62,5 a 250 vezes menores que aquela exigida pela 
Resolução Conama 491/18.

Além disso, no relatório da Econservation, em relação ao NO2, afirma-se: “As médias horárias 
para a região do entorno imediato às fontes emissoras não permitem que equação da pluma 
gaussiana atue suavizando os níveis de poluentes, podendo gerar concentrações elevadas e 
que, na realidade, não necessariamente ocorrem”.

Conclui-se, portanto, pelos dados obtidos nas estações de monitoramento, correlacionados ao 
inventário e ao estudo de dispersão atmosférica, que, além de as obras locais terem interferên-
cia direta, as próprias condições meteorológicas, como vento, permitem uma dispersão do ma-
terial particulado no local do rompimento da barragem. Além disso, as simulações matemáticas 
evidenciam que houve piora no índice de qualidade do ar, podendo de forma acentuada causar 
riscos à saúde humana, porém, de modo geral, apontou-se que não foram violados os padrões 
de qualidade do ar vigentes, através da Resolução Conama 491/2018, nem se observou IQAr 
“ruim”, segundo a Feam (2020).

Tal como observado pelos monitoramentos e projetado pelo EDA, elaborado em atendimento 
à Nota Técnica Feam 2/2019, constata-se que o rompimento das barragens B1, B4 e B4-A, 
somado às obras emergenciais, é a principal contribuição para a emissão de poluentes na at-
mosfera, principalmente devido à movimentação das vias de tráfego e operação de máquinas 
e equipamentos. As áreas que ficaram expostas também contribuem significativamente para a 
deterioração da qualidade do ar, conforme apresentado no EDA (Econservation, 2020).

Por fim, sob o ponto de vista da meteorologia no período pós-rompimento, observa-que os pa-
râmetros meteorológicos apresentam os comportamentos esperados para a região e períodos 
avaliados. Do mesmo modo, na correlação entre os parâmetros meteorológicos e o material 
particulado, verifica-se, como esperado, que a concentração de materiais particulados possui 
tendência de maiores concentrações sob ventos calmos e sob ausência de precipitação.

Avalia-se, portanto, que as tendências supramencionadas são mais evidentes no início do 
inverno, potencializadas pela ressuspensão dos materiais particulados em função do tráfego 
de veículos e maquinários. Deste modo, cabe ressaltar que o rompimento não afetou o com-
portamento meteorológico local, mas as concentrações dos materiais particulados podem ser 
agravadas conforme o período avaliado em função das condições meteorológicas.

2.9.1.12.1. Descrição do impacto
A alteração na qualidade do ar é um impacto de natureza negativa e efetivo, uma vez que a 
geração de particulados pode afetar a saúde da população exposta e contribuir para o com-
prometimento da bacia aérea e da qualidade do ar na região, que já se encontram impactados 
pelas atividades antrópicas locais, sendo possível verificar aumento da concentração de ma-
teriais particulados na área monitorada. A comparação das concentrações dos poluentes entre 
os períodos pretérito e pós-rompimento, tal como apresentado no Volume 2 do Capítulo 2, 
evidencia a ocorrência desse impacto.

O impacto também pode ser classificado como de natureza majoritariamente direta, uma vez 
que o rejeito depositado na região, somado ao tráfego de veículos e maquinários, ocasiona 
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suspensão de material particulado na atmosfera, aspecto que provoca alterações na qualidade 
do ar de forma direta.

No que diz respeito à escala espacial do impacto de alterações na qualidade do ar, baseado 
no EDA (Econservation, 2020), observa-se decaimento das concentrações de poluentes à me-
dida que se afasta dos arredores imediatos das fontes emissoras, sendo possível notar que o 
impacto não se estende a mais de 3 km do centro da área da mancha de rejeitos no ribeirão 
Ferro-Carvão. Dessa forma, conclui-se que o impacto é local, com ocorrência na área de de-
posição pelo rejeito e seu entorno por propagação eólica prevista com estudo de dispersão. A 
área de influência deste impacto é apresentada no Mapa 2.9.1.12-1.

No que diz respeito ao prazo para início da manifestação do impacto, a geração de material 
particulado com potencial de alteração da qualidade do ar para fins de avaliação de efeitos 
sobre a saúde humana ocorreu em médio prazo, apresentando certa defasagem entre o mo-
mento do rompimento e o início desse impacto, uma vez que que a mancha de rejeito depo-
sitada no ribeirão Ferro-Carvão e a incidência do tráfego de veículos e maquinários geraram 
o aspecto de suspensão de material particulado na atmosfera alguns dias após o rompimento 
das barragens.

Por outro lado, a duração do impacto é classificada como temporária, uma vez que deverá 
cessar após a remoção da fonte e a redução do tráfego de veículos e maquinários. Além disso, 
após o fim das ações de reparação e pela implementação de ações mitigadoras nas áreas de 
maior enfoque e próximas aos receptores, o impacto é reversível, projetando-se o decaimen-
to da concentração dos parâmetros de qualidade do ar ao longo do tempo após cessadas as 
atividades de reparação.

Quadro 2.9.1.12-1 – Atributos do impacto de alterações na qualidade do ar.
Atributos de descrição do impacto

Natureza Negativo Prazo Médio

Ordem Direto Reversibilidade Reversível

Escala espacial Local Duração Temporário
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.12.2. Avaliação do impacto
Para avaliação do impacto do rompimento da barragem na qualidade do ar, são considerados os 
valores-limites indicados na Resolução Conama 491/18 dos parâmetros em que foi possível a ve-
rificação dos dados das estações de monitoramento até o presente momento, ou seja, os parâme-
tros de MP2,5, MP10 e PTS. A análise segue os seguintes critérios para determinação da magnitude:

• Concentrações acima dos valores-limites do Padrão Intermediário 1: magnitude alta;
• Concentrações acima do valor do Padrão Final e abaixo do Padrão Intermediário 1: mag-

nitude média;
• Concentrações abaixo do valor do Padrão Final: magnitude baixa.

Ressalta-se que o Padrão Final não é o valor vigente para qualidade do ar segundo a Resolução 
Conama 491/18, mas é baseado nas recomendações da OMS (2005), que levam em conside-
ração a saúde da população e a qualidade da atmosfera.
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Analisando os dados de monitoramento das seis estações de monitoramento convencionais 
e paramétricas de qualidade do ar e dos amostradores de grande volume, tal como apresen-
tado no Volume 2 do Capítulo 2, este impacto possui média magnitude, considerando que as 
concentrações dos poluentes apresentaram valores acima do Padrão Final e menores que o 
Padrão Intermediário 1 dos poluentes MP2,5 e MP10 nas estações paramétricas e convencionais, 
e aumento de PTS nos amostradores de grande volume.

No que diz respeito à sensibilidade do componente do ar, foi verificado, no Capítulo 1, 
“Diagnóstico Pretérito”, que os parâmetros de qualidade do ar na área de estudo e nas pro-
ximidades da mina Córrego do Feijão respeitavam, em grande parte dos monitoramentos, os 
limites legais. No entanto, considerando os efeitos à saúde humana que podem ser gerados 
pela deterioração da qualidade do ar e pelo caráter essencial que este componente representa 
à saúde humana, sua sensibilidade é média.

Seguindo a metodologia utilizada para avaliar o impacto, tem-se que o grau de importância do 
impacto é uma relação entre a magnitude do impacto e a sensibilidade do receptor do impacto. 
Neste contexto, tendo em vista que esta sensibilidade considera o tamanho de um impacto em 
relação às condições ambientais estabelecidas na baseline (situação pretérita ao rompimento), 
pode-se caracterizar, a partir da magnitude e da sensibilidade supramencionadas, seu grau de 
importância como moderado.

Quadro 2.9.1.12-2 – Grau de importância do impacto de alterações na qualidade do ar.
Avaliação do grau de importância do impacto

Magnitude Média

Sensibilidade ou valor do componente Média

Grau de importância do impacto Moderado

Elaboração: Arcadis, 2020.

De modo a mitigar o impacto de alterações na qualidade do ar, tal como apresenta a Nota 
Técnica 2/FEAM/DOCUMENTACAOB1/2019, de 15 de julho de 2019, “Diretrizes para elabora-
ção do Plano de Reparação Ambiental da Bacia do Rio Paraopeba”, o Plano de Monitoramento 
da Qualidade do Ar (PMQAr) é o principal plano que trata deste impacto e tem como objetivos 
principais o monitoramento da qualidade do ar e o controle das emissões de poluentes atmos-
féricos, prevendo as seguintes atividades centrais:

• Avaliar a qualidade do ar com base na Resolução Conama 491/2018;
• Levantar as principais fontes de emissões atmosféricas;
• Criar modelagem para avaliar a qualidade do ar na área impactada pelo rompimento e 

determinar pontos de monitoramento, conforme resultados da modelagem atmosférica; e 
• Controlar e mitigar os impactos.
Além destas, as medidas mitigadoras podem ser resumidas nas ações constantes do Quadro 
2.9.1.12-3.
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Quadro 2.9.1.12-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto de alterações na qualidade do 
ar.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas
Umectação do solo nas áreas operacionais e de obras emergenciais 
(uso de caminhão pipa ou outro dispositivo similar até que a emissão de 
materiais particulados seja cessada)

Plano de Monitoramento da Qualidade do Ar

Instalação de um lava-rodas, ou algum outro sistema de lavagem de 
equipamentos e veículos, que contará com caixas sifonadas para 
separação, para quando o caminho de acesso atingir áreas residenciais ou 
vias pavimentadas

Exigência de que todas as caçambas dos caminhões de transporte 
de terra seca ou outros materiais secos em percursos externos sejam 
protegidos com lonas

Manutenção dos veículos e equipamentos

Vistoria periódica dos veículos/equipamentos empregados nas obras para 
verificar seu atendimento à legislação

Redução do solo exposto à ação de ventos para minimizar os particulados 
com o aumento da cobertura vegetal 

Plano de Recuperação de Áreas Degradadas 
(PRAD)

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Forte

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Moderado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

Conforme abordado anteriormente, o impacto de alterações na qualidade do ar tem como base 
os resultados obtidos nas modelagens do Estudo de Dispersão Atmosférica (Econservation, 
2020) para cada poluente, considerando as primeiras máximas observadas, uma vez que são 
elas que definem os cenários mais conservadores.

Os possíveis impactos que poderiam ser observados nas estações de monitoramento instala-
das pela Vale (PQAR01 – Córrego do Feijão a PQAR06 – Pires) não permitiram delimitar uma 
área de influência dos efeitos observados, devido a sua instalação posterior ao ocorrido, não 
concluindo-se pelo aumento efetivo das concentrações dos poluentes após o rompimento das 
barragens. 

As estações PS21, PS26 e PS28 constataram comprometimento na rede de monitoramento 
nos meses posteriores ao rompimento. O aumento observado, como apresentado no Volume 2 
deste Capítulo 2, é decorrente de mais de 70% das ressuspensões das vias de tráfego. 

Dessa forma, a área de influência com maior efeito conservador é aquela encontrada pela 
modelagem do poluente MP10 para concentrações entre o Padrão Final (PF) e além do Padrão 
Intermediário (PI-1), previstos na Resolução Conama 491/2018, tal como apresenta o Mapa 
2.9.1.12-1, com a metodologia estatística do Percentil 98 aplicada, que representa as concen-
trações encontradas em 98% dos resultados iguais ou menores que estas. A área apresentada 
no mapa considera a meteorologia da região, representando o comportamento da dispersão 
dos poluentes, caracterizando a área de influência dos impactos na qualidade do ar derivados 
dos rompimentos das barragens B1, B4 e B4-A.
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2.9.1.13. Perda de habitat aquáticos

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto(s) indutor(es) Arraste e deposição de rejeitos

Componente afetado Biota aquática

Ocorrência do impacto Efetivo

Elaboração: Arcadis, 2020.

O arraste e a deposição de rejeitos resultantes do rompimento das barragens soterraram o 
ribeirão Ferro-Carvão e trechos de sua confluência com o rio Paraopeba, eliminando os habitat 
aquáticos previamente existentes nesses cursos de água. A perda de habitat aquáticos é um 
impacto efetivo, evidenciado em imagens, fotos, vistorias e análises do sedimento. Ocorreram 
alterações significativas no leito da calha e nas margens dos corpos de água atingidos pelo 
rompimento, onde os trechos de corredeiras e remansos preexistentes na bacia foram soterra-
dos pelo sedimento carreado da barragem que foi depositado ao longo do corpo hídrico.

Previamente ao rompimento, o trecho afetado do ribeirão Ferro-Carvão e de sua confluência 
com o rio Paraopeba compreendia áreas com hidrogeomorfologias variadas, algumas formadas 
por ações antrópicas, tais como barramentos artificiais. Eram observados trechos de corredei-
ras, em especial na calha central dos cursos de água, áreas de remanso, alguns reservatórios 
formados pelos barramentos do complexo minerário, além de açudes de outras propriedades 
e várzeas úmidas próximas à confluência com o rio Paraopeba. A composição granulométrica 
diversa e a disponibilidade de diferentes substratos no leito do ribeirão Ferro-Carvão pré-rom-
pimento também proporcionavam uma maior heterogeneidade espacial e, consequentemente, 
maior disponibilidade de micro-habitat. Uma maior variabilidade hidrodinâmica nos cursos de 
água promove, em geral, maior variabilidade de habitat, favorecendo a existência de um es-
pectro de recursos maior, que por sua vez proporciona a ocorrência de comunidades aquáticas 
complexas e diversas, garantindo, assim, a manutenção dos processos ecossistêmicos e a 
diversidade biológica no ecossistema aquático (Begon, 2006).

Após o rompimento, observou-se o acúmulo de uma grande massa de rejeitos sobre esses 
locais, assoreando por completo o trecho afetado do ribeirão Ferro-Carvão e parcialmente o rio 
Paraopeba. Os bancos de rejeitos formados ultrapassaram em altura o nível da água, soterran-
do e recobrindo os habitat aquáticos já citados.

Além disso, a intensa deposição de rejeitos pode impedir a conexão da água superficial com as 
águas subterrâneas, eliminando, portanto, a zona de transição entre esses ambientes, deno-
minada hiporreico. A zona hiporreica, nomeada formalmente por Orghidan (1959), é o habitat 
sub-bêntico constituído pelo conjunto de espaços intersticiais entres as partículas do álveo de 
um rio (Ward, 1992). Esses ambientes têm importante função biogeoquímica e biológica nos 
ecossistemas aquáticos, já que o aporte de água da zona hiporreica influencia a química das 
águas superficiais e o balanço dos nutrientes. Ademais, muitos organismos, incluindo alguns 
peixes, utilizam a zona hiporreica em algumas fases da vida. A conexão com o hiporreico pode 
ocorrer lateralmente, verticalmente e longitudinalmente. A intensa deposição de sedimento im-
pediu esse fluxo e a troca entre esses ambientes, promovendo perda de habitat. 
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Segundo dados da Geoenviron (2019), os rejeitos ficaram dispostos no ambiente de quatro 
formas principais: i) depositados dentro da própria barragem, onde, portanto, não afetaram 
os habitat aquáticos; ii) nas calhas e planícies aluvionares dos cursos de água da sub-bacia 
do ribeirão Ferro-Carvão, onde fizeram desaparecer completamente os habitat aquáticos por 
soterramento; iii) em bancos de sedimentos acumulados no canal fluvial do rio Paraopeba (so-
bretudo imediatamente a jusante da confluência com o ribeirão Ferro-Carvão), onde fizeram 
desaparecer os habitat aquáticos completamente por soterramento, embora numa área menor 
do que no ribeirão Ferro-Carvão; e iv) no leito do rio Paraopeba, como sedimentos ativos ou de 
corrente, onde os habitat não foram perdidos por soterramento, mas tiveram suas característi-
cas qualitativas e quantitativas alteradas pela deposição de uma camada de rejeitos.

A maior parte dessa grande carga de material oriunda do rompimento das barragens B1, B4 
e B4-A, portanto, ficou retida sobre o leito e as margens do ribeirão Ferro-Carvão e da região 
da confluência entre este e o rio Paraopeba, soterrando assim os habitat aquáticos presentes 
no local, como a calha central dos cursos de água, áreas de remanso, reservatórios formados 
pelos barramentos do complexo minerário, além de açudes de outras propriedades e várzeas 
úmidas próximas à confluência com o rio Paraopeba. Nesse trecho de maior concentração de 
deposição de sedimentos, houve, portanto, perda de habitat aquáticos. Nos trechos a jusante, 
no rio Paraopeba, houve o impacto de redução da heterogeneidade ambiental, tratado mais 
adiante neste capítulo.

2.9.1.13.1. Descrição do impacto 
O impacto é considerado negativo em relação à sua natureza, pois teve como um dos seus 
principais efeitos a diminuição da quantidade de habitat disponíveis para serem ocupados pela 
biota aquática, implicando, portanto, também na redução da biodiversidade e no prolongamen-
to e retardamento do processo de recolonização por novos organismos.

Em relação à ordem, o impacto é direto, pois a ruptura da barragem e o consequente extrava-
samento do seu conteúdo ocasionaram o arraste e deposição de rejeitos sobre os habitat então 
existentes, soterrando-os e tornando-os indisponíveis aos organismos aquáticos.

Em termos de escala espacial, o impacto pode ser descrito como local, uma vez que seus 
efeitos estão restritos à calha do ribeirão Ferro-Carvão e no trecho do rio Paraopeba próximo 
à confluência com esse ribeirão, atingindo também ambientes marginais dos corpos de água. 
Nesses ambientes, a deposição dos rejeitos pode ser mensurada e mapeada.

A perda de habitat foi sentida no ambiente simultaneamente ao carreamento dos sedimentos 
naturais do leito dos cursos de água. Dessa forma, o impacto é descrito como de curto prazo, 
já que foi observado concomitantemente ao evento do rompimento.

Esse impacto pode ser descrito também como reversível, já que, na medida em que cessar o 
aspecto indutor (arraste e deposição de rejeitos), estratégias de restauração poderão promover 
o retorno de uma variabilidade de habitat parecida com a observada antes do rompimento. Os 
habitat poderão ser recuperados através de programas que promovam a retirada da camada de 
rejeitos depositada, associados às estratégias de renaturalização do leito dos cursos de água, 
à recomposição da vegetação ciliar e à estabilização das margens, além de medidas diversas 
amplamente aplicadas pelo mundo, que promovem variabilidade de habitat e micro-habitat nos 
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ambientes aquáticos. A maior variabilidade de habitat permitirá a recomposição das comunida-
des aquáticas.

Com relação à temporalidade, o impacto é permanente, pois a perda dos habitat tem dura-
ção indefinida, permanecendo identificável por muito tempo após o evento, como atesta o 
Programa de Obras Emergenciais – Dragagem, que, até o momento presente, não finalizou a 
retirada dos rejeitos da área de confluência entre o ribeirão Ferro-Carvão e o rio Paraopeba.

Quadro 2.9.1.13-1 – Atributos de descrição do impacto da perda de habitat aquáticos.
Atributos de descrição do impacto

Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Direto Reversibilidade Reversível

Escala espacial Local Duração Permanente
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.13.2. Avaliação do impacto
A magnitude do impacto é considerada grande, uma vez que boa parte do componente foi 
significativamente alterada, em especial no ribeirão Ferro-Carvão, que teve cerca de ¾ de 
sua extensão suprimida, além de trechos dos tributários e a região de confluência com o rio 
Paraopeba, totalizando mais de 20 km de cursos de água com seus diversos habitat naturais.

O componente aqui considerado é o conjunto de comunidades hidrobiológicas (biota aquática), 
que compreende os organismos fito e zooplanctônicos, zoobentônicos, algas perifíticas, as 
macrófitas aquáticas e a ictiofauna. 

A sensibilidade desse componente é considerada alta, uma vez que foram detectadas, nos 
cenários pré e pós-rompimento, espécies de relevância ecológica ou em situação de vulnerabi-
lidade, como as espécies de peixes bagre (Bagropsis reinhardti) e pacamã (Lophiosilurus ale-
xandri), classificadas como vulneráveis na lista nacional de espécies ameaçadas de extinção 
(ICMBIO, 2018). Além dessas, havia também espécies de interesse comercial, como as curi-
matás-pioa e pacu (Prochilodus costatus e P. argenteus), o dourado (Salminus franciscanus), 
a tabarana (Salminus hilarii) e o surubim (Pseudoplatystoma corruscans). Embora sejam en-
contradas ao longo do rio Paraopeba, essas espécies podem utilizar os habitat dos tributários 
nos seus trechos mais baixos, entre eles o córrego Ferro-Carvão, principalmente nos estágios 
iniciais de vida. Além disso, espécies de riacho e dos trechos altos da bacia (como das famílias 
Trichomycteridae, Loricariidae e Heptapteridae) são indicadores de boa qualidade ambiental e 
contam como provável ocorrência no ribeirão Ferro-Carvão (Amplo; VALE S/A, 2019a).

Os táxons limnológicos inventariados (fitoplâncton, zooplâncton, algas perifíticas e macrófitas 
aquáticas) são, em geral, comuns e abundantes nos ambientes aquáticos de Minas Gerais. Os 
grupos limnológicos identificados possuem alta capacidade de resiliência, principalmente por 
existirem em outros corpos de água afluentes ao rio Paraopeba e na própria região montan-
te desse rio, que servem como fonte de recolonização para a área atingida. Destaca-se que 
esse componente já vinha, há décadas, sendo impactado pelo uso e ocupação da bacia, com 
a remoção da vegetação ciliar, despejo de esgotos domésticos in natura nas águas dos rios, 
lançamento de efluentes industriais, introdução de espécies exóticas, entre outros aspectos, 
incluindo atividades minerárias. O grande número de fontes de impactos a que o componente 
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já estava submetido, portanto, implica em sua maior vulnerabilidade, que se intensifica com a 
continuidade dos impactos, uma vez que suas fontes não foram removidas.

A combinação entre a alta sensibilidade do componente e a grande magnitude do impacto 
resulta em um impacto de grau de importância elevada, o que implica na necessidade de im-
plementação de ações de reparação.

Quadro 2.9.1.13-2 – Avaliação do grau de importância do impacto da perda de habitat aquáticos.
Avaliação do grau de importância do impacto

Magnitude Grande

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

Para a recuperação desse impacto, estão previstas as ações do seguinte plano e de seu pro-
grama específico, fundamentais para acelerar o processo de recuperação:

• Plano de Restauração da Biodiversidade e Ecossistemas Aquáticos Impactados 
 – Programa de Renaturalização de Leitos e Margens

• Plano de Monitoramento de Dragagem (PMD)

Com vistas à mitigação desse impacto, existem Programas e ações em andamento, tais como 
a retirada do rejeito no Ferro-Carvão e as atividades de dragagem no rio Paraopeba. Esses 
passos iniciais são fundamentais para a recomposição dos habitat perdidos, que serão poten-
cializados a partir das ações previstas no Programa de Renaturalização de leitos e rios, que 
prevê a utilização de técnicas de restauração que promovem variabilidade de habitat. Nesse 
sentido, já existem ações de monitoramento em andamento, no intuito de acompanhar a di-
nâmica do impacto ao longo do tempo e identificar possíveis medidas de controle. O grau de 
resolução das medidas, portanto, é considerado forte, já que é possível reduzir significativa-
mente esse impacto.

A seguir são listadas as principais ações relacionadas ao impacto em questão.
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Quadro 2.9.1.13-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto da perda de habitat aquáticos.
Medidas de reparação

Ações Planos ou Programas
Estabilização de encostas e taludes Plano de Restauração da Biodiversidade e 

Ecossistemas Aquáticos Impactados – Programa 
de Renaturalização de Leitos e MargensRecomposição das margens do ribeirão Ferro-Carvão e seus tributários

Dragagem dos leitos do rio Paraopeba e do córrego Casa Branca Plano de Monitoramento de Dragagem (PMD)

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Forte

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Moderado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

Uma vez que a análise do componente biota aquática se baseou, em grande parte, no re-
latório de monitoramento das comunidades aquáticas para fitoplâncton, zooplâncton, perifí-
ton e zoobentos (Aplysia, 2020a), foi mantida aqui a nomenclatura das regiões em que o rio 
Paraopeba foi segmentado nesse monitoramento para balizar a delimitação da área de influ-
ência dos impactos. No rio Paraopeba, para a avaliação das condições pré e pós-rompimen-
to, o trecho estudado foi dividido em diferentes seções, denominadas Região Montante (não 
atingida pela pluma), Região 1A (entre o município de Brumadinho-MG a Mário Campos-MG, 
a jusante do evento e na área mais próxima ao ponto de rompimento da barragem); Região 1B 
(entre São Joaquim de Bicas-MG até 2 km a jusante da foz do rio Betim) e Região 2 (proximi-
dades de Juatuba-MG até a Represa de Três Marias).

Conforme abordado anteriormente, o impacto perda de habitat aquáticos é localizado nas calhas 
e planícies aluvionares dos cursos de água da sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão e no canal 
fluvial do rio Paraopeba próximo à confluência com o ribeirão Ferro-Carvão, onde foram soterra-
dos habitat aquáticos. O mapeamento das áreas de deposição do rejeito, apresentado no tópico 
do meio físico deste capítulo e mensurado por estudos técnicos específicos, além de identificar 
a ocorrência de alterações morfodinâmicas nesses trechos, serviu de base para a avaliação e o 
mapeamento desse impacto, com vistas à observação das consequências sobre as comunida-
des aquáticas. A área de influência desse impacto é apresentada no Mapa 2.9.1.13-1.

A análise da deposição de rejeitos e sedimentos pela calha dos cursos de água permite avaliar 
a região Montante como fora da influência do impacto, uma vez que ali não houve deposição 
de rejeito.

Já as regiões da bacia do ribeirão Ferro-Carvão e uma parte menor da Região 1A, no que se 
refere à biota aquática, podem ser avaliadas como sofrendo severos efeitos do impacto, uma 
vez que nesse trecho foram identificadas alterações morfodinâmicas dos canais e maior acú-
mulo do material proveniente do rompimento, formando grandes depósitos e soterrando, em 
grande extensão, os habitat existentes. Nos demais trechos a jusante não houve identificação 
de alterações morfodinâmicas dos cursos de água, porém, houve sedimentação decorrente do 
carreamento do material proveniente do rompimento, mesmo que em menor quantidade. Para 
esse trecho, foi atribuído o impacto de redução da heterogeneidade ambiental.
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2.9.1.14. Perda de indivíduos da ictiofauna

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto(s) indutor(es)
• Arraste e deposição de rejeitos; e

• Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos;

Componente afetado Biota aquática

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

A perda de indivíduos da ictiofauna é um impacto efetivo, uma vez que se comprovou, por meio 
do recolhimento de carcaças, fotos e vistorias dos canais fluviais, que as alterações ocorridas 
levaram à morte de peixes no leito do ribeirão Ferro-Carvão e ao longo do rio Paraopeba.

Considerando o cenário de degradação ambiental em que já se encontrava a sub-bacia do 
ribeirão Ferro-Carvão antes do rompimento, as alterações hidrodinâmicas dos cursos de água, 
a expansão de atividades agrícolas e minerárias, entre outras ações antrópicas, possivelmente 
acarretavam mortes pontuais de peixes dentro dessa sub-bacia. Porém, não há registro quanto 
a esse tipo de ocorrência no período pré-rompimento. Historicamente, no rio Paraopeba, tam-
bém não foram encontrados registros de mortandades próximos à confluência com o ribeirão 
Ferro-Carvão, nem mesmo a montante ou a jusante dessa área, chegando até a confluência 
com o rio Betim.

O rompimento das barragens B1, B4 e B4-A provocou o arraste de sedimentos do leito dos 
rios e outros materiais além do rejeito proveniente das barragens. A maior parte dessa grande 
carga de material ficou retida sobre o leito e as margens do ribeirão Ferro-Carvão, conforme 
apresentado no item 2.2, “Caracterização do rompimento das barragens B1, B4 e B4-A”. Esse 
volume soterrou os peixes que ali se encontravam e interrompeu a conectividade da calha prin-
cipal do ribeirão com os demais afluentes. Dessa forma, o ribeirão Ferro-Carvão tornou-se um 
canal de escoamento de águas que drenam pela bacia.

Na calha do rio Paraopeba, a morte de peixes processou-se de forma distinta do ribeirão 
Ferro-Carvão e mais intensa após a chegada do grande volume de material proveniente 
do rompimento (2.2, “Caracterização do Rompimento das Barragens B1, B4 e B4-A”), o 
qual proporcionou um acúmulo na porção mais próxima à confluência com o ribeirão Ferro-
Carvão e, consequente, a alteração do fluxo natural desse rio. Cerca de quinze horas após 
o ocorrido, já na tarde do dia 26 de janeiro de 2019, é que o fluxo do rio Paraopeba foi res-
tabelecido próximo à estação de monitoramento pluviométrico Ponte Nova do Paraopeba 
(código 40800001), retornando às condições anteriores ao rompimento, conforme descrito 
no item 2.5.9.2, “Biota aquática – Ictiofauna”. Entretanto, o intervalo de tempo em que o lei-
to permaneceu com fluxo reduzido foi suficiente para ocasionar a morte de peixes em uma 
extensão não definida.

A redução momentânea da vazão e do nível do rio Paraopeba refletiu em alterações que foram 
registradas até aproximadamente 57 km a jusante do rompimento, na estação Ponte Nova do 
Paraopeba (código 40800001). As alterações da qualidade da água superficial, entre elas a ele-
vação da turbidez e sólidos suspensos, foram observadas em 2019 até o reservatório de Retiro 
Baixo. Posteriormente, em decorrência das chuvas extremas de 2019/2020 e das inundações 
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do rio Paraopeba, essas alterações também foram identificadas no braço do Paraopeba den-
tro do reservatório de Três Marias. O carreamento de sedimentos, rejeito e efluentes líquidos 
desencadeou uma grande mobilização de sólidos no canal fluvial. Eventos dessa magnitude 
tendem a apresentar concentrações maiores principalmente nas proximidades da origem do 
evento (Wenger et al. 2017).

A elevada concentração de sedimentos suspensos e a consequente turbidez podem gerar 
efeitos fisiológicos diversos nos peixes, eventualmente causando a morte de indivíduos. As 
partículas em suspensão promovem danos teciduais às estruturas das brânquias que levam 
à hiperplasia lamelar e à diminuição da difusão do oxigênio (Wenger et al. 2017). Embora os 
efeitos dos sólidos suspensos e da turbidez sobre os peixes variem em função da concentração 
do sedimento e da intensidade da exposição, resistir a esses estressores requer um aumento 
do consumo de oxigênio para lidar com o evento (Kjelland et al. 2015). Dessa forma, qualquer 
interferência nas brânquias reduz a eficiência na obtenção de oxigênio, afetando a capacidade 
natatória e diminuindo, assim, a aptidão do animal para se afastar do ambiente alterado, levan-
do-o à morte (Wenger et al. 2017). 

No rio Paraopeba, os eventos de morte de peixes são recorrentes, e frequentemente relata-
dos por fontes formais e informais, ocorrendo após longos períodos de estiagem seguidos por 
chuvas fortes (sobretudo a jusante da confluência com o rio Betim). A violação de parâme-
tros físico-químicos, em decorrência do lançamento de esgoto doméstico, efluentes industriais 
e agrícolas está entre as possíveis causas desses eventos, conforme apresentado no item 
2.5.9.2.2.D, “Caracterização dos eventos com maior recolhimento de carcaças”. Após o rompi-
mento, grandes quantidades de carcaças de peixes foram observadas nos três meses subse-
quentes ao longo do rio Paraopeba a jusante da confluência com ribeirão Ferro-Carvão (Figura 
F– Caracterização dos eventos com maior recolhimento de carcaças), período em meio à esta-
ção de chuvas, em que o material proveniente do rompimento ainda se encontrava instável no 
ribeirão Ferro-Carvão e em suspensão na calha do rio Paraopeba. Com o início da estiagem, 
os números diários de carcaças recolhidas reduziram concomitantemente com a melhora da 
qualidade da água (item 2.5.5.7, “Qualidade de água superficial”).

2.9.1.14.1. Descrição do impacto 
O impacto é considerado negativo em relação à sua natureza, pois a perda de indivíduos da 
ictiofauna implica a perda total de peixes no leito do ribeirão Ferro-Carvão em função do soter-
ramento e possivelmente afeta a composição e estrutura da ictiofauna do rio Paraopeba desde 
a confluência com o ribeirão Ferro-Carvão até a foz do rio Betim.

No que se refere à ordem, o impacto é direto, pois a ruptura da barragem e o consequente ex-
travasamento de seu conteúdo ocasionaram o arraste de sedimentos e deposição de materiais 
sobre os ambientes aquáticos. Além disso, o carreamento de sedimentos, rejeito e efluentes 
líquidos provocou alterações na quantidade e na qualidade da água do leito do ribeirão Ferro-
Carvão e a jusante de sua foz, no rio Paraopeba, que culminaram em alterações fisiológicas 
dos peixes, levando-os à morte.

A escala espacial do impacto foi considerada regional, uma vez que houve perda de indiví-
duos da ictiofauna no ribeirão Ferro-Carvão ao longo da calha, tributários e áreas marginais, 
bem como a jusante da confluência deste com o rio Paraopeba, onde o número de carcaças 
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recolhidas ao dia durante os três primeiros meses após o rompimento caracterizou uma mor-
tandade aguda no trecho entre a foz do ribeirão Ferro-Carvão e até a foz do rio Betim. 

Embora carcaças de peixes tenham sido recolhidas e georreferenciadas ao longo de vários 
quilômetros do rio Paraopeba, a jusante da foz do ribeirão Ferro-Carvão, observou-se que o 
efeito desse impacto reduzia à medida que se distanciava da área do rompimento. A dispersão 
de carcaças de peixes pode ser atribuída à influência da correnteza do rio sobre as carcaças 
à deriva. A espacialização deste impacto é apresentada no mapa da área de influência da 
perda de indivíduos da ictiofauna, o qual inclui os cursos de água atingidos na sub-bacia do 
ribeirão Ferro-Carvão e o trecho do rio Paraopeba entre a foz do ribeirão Ferro-Carvão e a do 
rio Betim, onde houve maior recolhimento de carcaças durante os três primeiros meses após 
o rompimento.

A ocorrência de carcaças à deriva nesse trecho do rio, por longo prazo, durante a estiagem, 
mesmo após as contenções de rejeito no ribeirão Ferro-Carvão, pode se relacionar aos efeitos 
de toxicidade causados pelo material depositado no leito do rio Paraopeba, que são abordados 
em trecho dedicado especificamente ao impacto (2.9.1.17. Aumento dos Efeitos de Toxicidade 
e Bioacumulação na Biota Aquática). Isso se justifica pela relação indireta e a espacialidade 
difusa dos efeitos tóxicos do material liberado pelo rompimento. Demais mortandades ocorri-
das no rio Paraopeba, fora do trecho entre as confluências com o ribeirão Ferro-Carvão e rio 
Betim, não possuem relação direta ou indireta com o rompimento, conforme apresentado no 
item 2.5.9, “Caracterização pós-rompimento – biota aquática”. 

A perda de indivíduos da ictiofauna foi observada simultaneamente ao arraste dos sedimentos 
no leito do ribeirão Ferro-Carvão, porém, no rio Paraopeba, seu efeito foi observado também a 
partir da formação da barreira física em sua calha. Dessa forma, o impacto é descrito como de 
curto prazo, com seu efeito observado logo após a ação que o ocasionou.

Esse impacto pode ser descrito também como irreversível, considerando que se trata da per-
da de indivíduos, algo que não pode ser revertido, mesmo quando cessarem o impacto e seus 
aspectos indutores. 

No que se refere à temporalidade, o impacto é temporário, uma vez que, após encerrados 
o arraste e a deposição de rejeito e diminuída a intensidade do carreamento de sedimentos, 
rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos, foi observada uma redução do número de carcaças 
recolhidas por dia. Essa redução possivelmente se relaciona com a mudança de estação, a 
diminuição da pluviosidade e o processo de lixiviação e solubilização de compostos químicos 
presentes no rejeito/lama para a água superficial nas calhas dos corpos hídricos.

É importante destacar que, durante o período de chuvas entre os anos de 2019 e 2020 (cerca 
de 9 a 10 meses depois do rompimento), mesmo com grandes alterações na quantidade e 
na qualidade da água, não houve alteração na média de carcaças recolhidas no trecho do rio 
Paraopeba entre as confluências do ribeirão Ferro-Carvão e rio Betim, conforme monitoramen-
to diário realizado desde o dia 30 de janeiro de 2019.
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Quadro 2.9.1.14-1 – Atributos de descrição do impacto da perda de indivíduos da ictiofauna.
Atributos de descrição do impacto

Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Direto Reversibilidade Irreversível

Escala espacial Regional Duração Temporário
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.14.2. Avaliação do impacto
A magnitude do impacto é considerada grande, uma vez que houve mortandade de peixes em 
21 km de cursos de água afetados na sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão em decorrência do 
arraste e deposição do rejeito. Além disso, o material também atingiu a confluência desse cur-
so de água com o rio Paraopeba, alterando momentaneamente a quantidade e a qualidade da 
água superficial a jusante, promovendo outra mortandade também em decorrência do carrea-
mento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes. Foram coletadas carcaças de peixes em 
grande extensão do rio Paraopeba, incluindo trechos onde não eram reportadas ocorrências 
dessa natureza antes do rompimento das barragens. A perda de indivíduos foi aguda nos pri-
meiros meses subsequentes ao rompimento, com menor intensidade à medida que se distan-
ciava da origem do impacto, com o fim do período chuvoso (com consequente ressuspensão 
do material) e melhora da qualidade de água.

O fato de o evento não ter exterminado completamente a fauna propiciou que houvesse repro-
dução no período pós-rompimento, comprovado pala presença de adultos e de ovos e larvas 
nos monitoramentos implementados (Clam, 2019; Aplysia, 2020).

O componente aqui considerado é o conjunto de comunidades hidrobiológicas (biota aquática) 
que compreende os organismos fito e zooplanctônicos, zoobentônicos, algas perifíticas, bem 
como as macrófitas aquáticas e a ictiofauna. Entretanto, uma parte desse componente possui 
características específicas, principalmente o tamanho diminuto, que tornam impossível a con-
tagem dos indivíduos perdidos, enquanto a ictiofauna o grupo que permite uma avaliação mais 
expressiva desse impacto. 

A sensibilidade desse componente é considerada alta, uma vez que foram detectadas, nos 
cenários pré e pós-rompimento, espécies de relevância ecológica ou em situação de vulne-
rabilidade, como as espécies de peixes bagre (Bagropsis reinhardti) e pacamã (Lophiosilurus 
alexandri) classificadas como vulneráveis na lista nacional de espécies ameaçadas de extinção 
(ICMBio, 2018). Além dessas, também foram afetadas espécies de interesse comercial, como 
as curimatás-pioa e pacu (Prochilodus costatus e P. argenteus), o dourado (Salminus fran-
ciscanus), a tabarana (Salminus hilarii) e o surubim (Pseudoplatystoma corruscans). Embora 
sejam encontradas ao longo do rio Paraopeba, essas espécies podem utilizar os habitats dos 
trechos baixos dos tributários, entre eles o ribeirão Ferro-Carvão, principalmente nos estágios 
iniciais de vida. O recrutamento nesses locais é comum em bacias ou trechos que não pos-
suem lagoas marginais. Além disso, espécies de riacho e dos trechos altos da bacia (como 
das famílias Trichomycteridae, Loricariidae e Heptapteridae) são indicadores de boa qualidade 
ambiental e contam com provável ocorrência no ribeirão Ferro-Carvão (Amplo; Vale S/A, 2019).

Os táxons inventariados na sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão e na bacia do Paraopeba per-
tencentes à ictiofauna são comuns e abundantes nos ambientes aquáticos de Minas Gerias 
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e dentro do esperado para o alto São Francisco e região do Quadrilátero Ferrífero, áreas às 
quais pertencem. Foram registradas espécies de valor econômico e alimentar, como as curi-
matás-pacu e pioa, dourado, tabarana, surubim, trairão (Hoplias intermedius), traíra (Hoplias 
malabaricus) e mandi-açu (Duopalatinus emarginatus) encontradas ao longo do rio Paraopeba. 
A maioria das espécies registradas nas proximidades do ribeirão Ferro-Carvão é de pequeno 
porte, algumas associadas a riachos e amplamente distribuídas na bacia do Paraopeba (Vieira 
et al., 2015). Entretanto as maiores abundâncias foram de espécies não nativas, representadas 
pelas tilápias (Coptodon rendalli e Oreochromis niloticus), bem como o barrigudinho (Poecilia 
reticulata), conforme destacado no quadro de táxons de carcaças recolhidas na sub-bacia, no 
item 2.5.9.2, “Biota aquática – Ictiofauna”, do Capítulo.

No entanto, destaca-se que esse componente já vinha, há décadas, sendo impactado pelo uso 
e a ocupação da bacia, com a remoção da vegetação ciliar, despejo de esgotos domésticos 
in natura nas águas dos rios, lançamento de efluentes industriais, introdução de espécies, 
fragmentação de habitat, pela própria mineração, entre outros. O grande número de fontes de 
impactos a que o componente já estava submetido implica sua maior vulnerabilidade, que se 
intensifica pela continuidade dos impactos que vem sofrendo, uma vez que suas fontes não 
foram completamente removidas.

A combinação entre a sensibilidade alta do componente e a magnitude grande do impacto 
resulta em um impacto de grau de importância elevado, o que implica na necessidade de im-
plementar ações de reparação.

Quadro 2.9.1.14-2 – Avaliação do grau de importância do impacto da perda de indivíduos da 
ictiofauna.

Avaliação do grau de importância do impacto
Magnitude Grande

Sensibilidade ou valor do componente Alto

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

Ações de contenção do material descritas no Plano Diretor de Obras Emergenciais foram im-
plementadas com o intuito de mitigar as condições de qualidade da água e, consequentemen-
te, a morte de peixes. Além delas, foram implementadas ações de monitoramento de peixes e 
carcaças no rio Paraopeba, conforme descrito no Plano de Ação para Proteção à Fauna, que 
visaram a posterior realização de necropsias e eventuais exames toxicológicos que permitam a 
verificação da relação da causa mortis com o rompimento, além de caracterizar e dimensionar 
o impacto de perda de indivíduos. 

Demais ações em andamento, tais como a retirada do rejeito no leito do ribeirão Ferro-Carvão 
e as atividades de dragagem no rio Paraopeba, promovem a melhoria na qualidade ambiental, 
possivelmente diminuindo a ocorrência de mortes de peixes em decorrência da redução da 
qualidade da água superficial, alteração na qualidade do sedimento e aumento da toxicidade e 
bioacumulação na biota aquática, cujos efeitos e medidas mitigadoras são tratados em impacto 
específico denominado.

Ademais, os programas de monitoramentos voltados para a ictiofauna objetivam verificar a com-
posição e a estrutura, ao longo de áreas afetadas, em comparação às áreas em recuperação e 
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áreas de referência, além de diagnosticar possíveis histopatologias e distúrbios parasitológicas 
causados pelo rompimento.

O grau de resolução das medidas, portanto, é considerado forte, já que as ações de manejo 
do material, tanto na sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão quanto no leito do rio Paraopeba, são 
conhecidas e reconhecidas como boas práticas e, através delas, é possível reduzir significati-
vamente esse impacto. A seguir são listadas as principais ações relacionadas ao impacto em 
questão.

Quadro 2.9.1.14-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto da perda de indivíduos da 
ictiofauna.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas
Salvamento e realocação de indivíduos vivos em situação de risco, 
avaliação de efeitos de contaminação por meio de ações de remoção e 
monitoramento de carcaças de peixes

Programa de Resgate Emergencial de Ictiofauna

Implantar e disponibilizar o banco de dados gerado a partir do 
monitoramento

Plano de Monitoramento da Qualidade da Água 
Superficial e Sedimento:

• Programa de Apoio à Biodiversidade;

• Programa de Monitoramento Emergencial da 
Qualidade da Água Superficial e Sedimentos 
(PME);

• Plano de Monitoramento da Biodiversidade 
Terrestre e Aquática.

Programa de Monitoramento da Biota Aquática

Contenção e disposição de rejeitos por mecanismos de barreiras, diques e 
cortinas metálicas Plano Diretor de Obras Emergenciais
Drenagem e tratamento das águas fluviais pelas ETAFs

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Forte

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

Conforme abordado, o impacto da perda de indivíduos da ictiofauna é localizado na calha flu-
vial e planícies aluvionares dos cursos de água da sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão e no tre-
cho do rio Paraopeba entre sua confluência com o ribeirão Ferro-Carvão até a foz do rio Betim.

A partir da análise dos impactos realizada no item 2.9.1.10, “Assoreamento de corpos hídricos”, 
e 2.9.1.11, “Alteração na qualidade do sedimento”, e considerando os padrões de deslocamen-
to dos peixes, é possível avaliar a Região Montante como de baixa influência do impacto, uma 
vez que ali não houve deposição de rejeito; porém, foram recolhidas carcaças de peixes. É im-
portante destacar que essas ocorrências a montante podem ser provocadas por outros fatores 
independentes do rompimento ou pela passagem de peixes pela zona afetada – já debilitados, 
viriam a ocorrer no trecho acima da confluência do ribeirão Ferro-Carvão. Essa segunda pos-
sibilidade seria mais aplicável aos peixes migradores, com maior capacidade de dispersão. 
Portanto, a área de influência do impacto da perda de indivíduos da ictiofauna não abrange a 
Região Montante, conforme apresentado no Mapa 2.9.1.14-1.



Mapa 2.9.1.14-1 – Área de influência do impacto Perda de indivíduos da ictiofauna.
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2.9.1.15. Redução da heterogeneidade ambiental

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto(s) indutor(es)

• Arraste e deposição de rejeitos

• Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos; e

• Chuvas extremas 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba.

Componente afetado Biota aquática

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

A redução da heterogeneidade ambiental é um impacto efetivo, uma vez que se comprovou, 
através de fotos, vistorias e análises do sedimento, que ocorreram alterações significativas no 
leito da calha e nas margens dos corpos de água atingidos pelo rompimento.

A sedimentação do rejeito sobre o leito dos ambientes aquáticos atingidos gerou impactos na 
biota aquática por meio da redução da heterogeneidade espacial do ecossistema. Ambientes 
espacialmente heterogêneos tendem a apresentar maior riqueza em espécies devido à maior 
disponibilidade de micro-habitat, microclimas, refúgios de predadores e maior variabilidade do 
espectro de recursos (Begon et al., 2006). 

Dessa forma, a cobertura de substratos (troncos e pedras submersas ou outros substratos 
consolidados ou inconsolidados) por material de granulometria relativamente uniforme reduz 
significativamente a diversidade de habitat, tornando o leito do rio homogêneo e consequente-
mente reduzindo a riqueza em espécies do local (Gore, 1985). Outro efeito da sedimentação do 
rejeito é o preenchimento dos espaços intersticiais do substrato natural, reduzindo a disponibi-
lidade de habitat para macro e microinvertebrados que utilizam tal compartimento e reduzindo 
as trocas gasosas entre os compartimentos sedimento e coluna de água (Lenat et al., 1981).

No ribeirão Ferro-Carvão houve perda de habitat, tratado em um impacto específico, mas que 
no conjunto da bacia do rio Paraopeba, analisado de maneira integrada, também é parte da 
perda de heterogeneidade ambiental. Dessa forma, para o trecho do ribeirão Ferro-Carvão 
considera-se que houve perda de habitat aquático, resultando também na redução da hetero-
geneidade ambiental como um todo na bacia.

Anteriormente ao rompimento das barragens B1, B4 e B4-A, os corpos hídricos da bacia do 
rio Paraopeba já apresentavam trechos assoreados, havendo reduções pontuais na heteroge-
neidade de habitat aquáticos devido ao uso e ocupação do solo na bacia. A área impactada já 
enfrentava, portanto, alterações ao longo dos anos por pressões antrópicas, e o rompimento 
das barragens intensificou esse processo. O ribeirão Ferro-Carvão e a foz de seus afluentes, 
bem como alguns quilômetros do rio Paraopeba a jusante da confluência com esse ribeirão, 
foram assoreados. O rejeito carreado ocupou variados ambientes fluviais do rio Paraopeba, 
depositando-se principalmente em áreas de remansos e várzeas alagadas, que formavam di-
ferentes habitat para diferentes grupos biológicos. Esses ambientes forneciam abrigo, refúgio 
de predadores, alimentação, locais de reprodução e condições de desenvolvimento para orga-
nismos aquáticos no rio Paraopeba.

A deposição de uma camada de rejeitos, de espessura variável, sobre o sedimento natural do 
curso de água tende a ter seu impacto agravado com os eventos sazonais de precipitação, 
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principalmente quando atingem proporções acima da média, como os ocorridos no início do 
ano de 2020. Nesse período, ocorreram enchentes no rio Paraopeba entre sua confluência 
com o ribeirão Ferro-Carvão e o município de Juatuba, compreendendo, portanto, as regiões 
1A e 1B, áreas onde se concentrou a maioria dos rejeitos que alcançaram o rio Paraopeba. A 
precipitação do período e consequente aumento da vazão, volume e força da correnteza no rio 
Paraopeba levaram à ressuspensão e à dispersão ainda maior do rejeito a jusante, aumentan-
do a área atingida pela deposição do rejeito e uniformizando o substrato. 

As inundações ocorridas no forte período chuvoso do ano de 2020 provocaram ainda extra-
vasamento de rejeito para as áreas úmidas marginais. A inundação pelas cheias do rio é um 
evento normal em áreas úmidas e várzeas situadas a suas margens, mas essas inundações 
ocorridas após o rompimento das barragens podem ter depositado, nessas áreas, sedimentos 
misturados ao rejeito que estava na calha do rio, podendo levar a alterações em seu substrato 
e, consequentemente, da heterogeneidade ambiental nestes ambientes.

A presença de grandes bancos de rejeitos nos corpos de água modificou as condições am-
bientais naturais, diminuindo a complexidade do ambiente e consequentemente a comunidade 
associada às macrófitas, ambiente importante para o desenvolvimento de muitas espécies. 
A macrófita emersa, Polygonum hydropiperoides (erva-de-bicho, família Polygonaceae), até 
então restrita aos habitat marginais da bacia, encontrou nesses depósitos de rejeito sobre o 
leito do ribeirão Ferro-Carvão um ambiente adequado para desenvolver uma grande população 
colonizadora dessa superfície, desde o interior da antiga bacia de rejeito, que era constituída 
pela barragem B1, até a desembocadura do ribeirão Ferro-Carvão no rio Paraopeba.

O rompimento da barragem e consequente carreamento de sedimentos e rejeitos levou à de-
posição de uma camada de rejeito, de altura variável e de granulometria relativamente homo-
gênea, sobre o substrato natural dos cursos de água, o que causou a redução qualitativa e 
quantitativa de habitat e consequentemente de sítios alimentares e reprodutivos, homogenei-
zando os habitat e representando assim um impacto indireto causado pelo rompimento das 
barragens. Essa perda de heterogeneidade resulta em alterações na estrutura e composição 
das comunidades hidrobiológicas, incluindo a ictiofauna. 

2.9.1.15.1. Descrição do impacto
O impacto é considerado negativo com relação à sua natureza, pois teve como um dos seus 
principais efeitos a diminuição da diversidade de habitat disponíveis para serem ocupados pela 
biota aquática, implicando, portanto, também na redução da biodiversidade e no prolongamen-
to e retardamento do processo de recolonização por novos organismos.

No que se refere à ordem, o impacto é indireto, pois a ruptura da barragem e o consequente 
extravasamento de seu conteúdo ocasionaram o carreamento de sedimentos, rejeitos e resídu-
os que levou ao assoreamento do curso hídrico. O assoreamento, por sua vez, tem como con-
sequência uniformizar o substrato da calha central e das margens e a hidrodinâmica do fluxo 
de água, tornando os habitat então existentes mais homogêneos e diminuindo sua adequação 
para suprir as necessidades ecológicas dos organismos aquáticos.

O impacto pode ser descrito como regional, uma vez que seus efeitos são sentidos no ribeirão 
Ferro-Carvão e na calha do rio Paraopeba, local onde se encontravam os habitat aquáticos e 
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onde se deu a sedimentação de parte do conteúdo de rejeitos provenientes das barragens. Na 
calha do rio, a sedimentação dos rejeitos pode ser mensurada e mapeada.

A alteração na heterogeneidade ambiental foi sentida no ambiente simultaneamente ao arras-
te e deposição dos rejeitos e ao carreamento dos sedimentos naturais do leito dos cursos de 
água. Dessa forma, o impacto é descrito como de curto prazo.

Esse impacto pode ser descrito também como reversível, justificando-se pelo fato de que o 
componente afetado tende a voltar às condições originais quando o aspecto indutor (deposi-
ção de rejeitos) cessar. A heterogeneidade ambiental é recuperada à medida que se retira, por 
dragagem ou outros métodos, a camada de rejeitos depositada e se recompõem a vegetação 
ciliar e as margens, responsáveis por grande parte da heterogeneidade registrada em ambien-
tes naturais. Adicionalmente, a própria dinâmica fluvial dos cursos de água restabelecidos após 
a retirada do rejeito promoverá variabilidade dos habitat pela energia das águas, por meio do 
carreamento e sedimentação de materiais alóctones e autóctones.

No que se refere à temporalidade, o impacto é permanente pois a homogeneização do ambiente 
tem duração indefinida, permanecendo identificável por muito tempo após o evento, como atesta 
o Programa de Obras Emergenciais – Dragagem, que até o momento presente não finalizou a 
retirada dos rejeitos da área de confluência entre o ribeirão Ferro-Carvão e o rio Paraopeba.

Quadro 2.9.1.15-1 – Atributos de descrição do impacto Redução da heterogeneidade ambiental.
Atributos de descrição do impacto

Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Indireto Reversibilidade Reversível

Escala espacial Regional Duração Permanente
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.15.2. Avaliação do impacto
A magnitude do impacto é considerada grande, uma vez que os dados de sedimentologia in-
dicam deposição de sedimentos em boa parte do ribeirão Ferro-Carvão e em sua confluência 
com o rio Paraopeba até o reservatório da UHE Retiro Baixo. Essa área representa uma porção 
importante da bacia em estudo, e a sedimentação do rejeito promove homogeneidade dos sedi-
mentos, soterramento de corredeiras, remansos e substratos diversos que promoviam hetero-
geneidade ambiental, nesse trecho, quando analisado em relação ao cenário pré-rompimento.

O componente aqui considerado é o conjunto de comunidades hidrobiológicas (biota aquática) 
que compreende os organismos fito e zooplanctônicos, zoobentônicos, algas perifíticas, bem 
como as macrófitas aquáticas e a ictiofauna.

A sensibilidade desse componente é considerada alta, uma vez que foram detectadas, nos 
cenários pré e pós-rompimento, espécies de relevância ecológica ou em situação de vulne-
rabilidade, como as espécies de peixes bagre (Bagropsis reinhardti) e pacamã (Lophiosilurus 
alexandri), classificadas como vulneráveis na lista nacional de espécies ameaçadas de extinção 
(ICMBIO, 2018). Além delas, também foram afetadas espécies de interesse comercial, como 
as curimatás-pioa e pacu (Prochilodus costatus e P. argenteus), o dourado (Salminus francis-
canus), a tabarana (Salminus hilarii) e o surubim (Pseudoplatystoma corruscans). Embora sejam 
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encontradas ao longo do rio Paraopeba, essas espécies podem utilizar os habitat dos tributários 
nos seus trechos mais baixos, entre eles o ribeirão Ferro-Carvão, principalmente nos estágios 
de vida iniciais. Além disso, espécies de riacho e dos trechos altos da bacia (como das famílias 
Trichomycteridae, Loricariidae e Heptapteridae) são indicadores de boa qualidade ambiental e 
contam com provável ocorrência no ribeirão Ferro-Carvão (Amplo; VALE S/A, 2019a).

Os táxons limnológicos inventariados (fitoplâncton, zooplâncton, algas perifíticas e macrófitas 
aquáticas) são, em geral, comuns e abundantes nos ambientes aquáticos de Minas Gerais. Os 
grupos limnológicos identificados possuem alta capacidade de resiliência, principalmente por 
existirem em outros corpos de água afluentes ao rio Paraopeba e na própria região a montan-
te desse rio, que servem como fonte de recolonização para a área atingida. Destaca-se que 
esse componente já vinha, há décadas, sendo impactado pelo uso e ocupação da bacia, com 
a remoção da vegetação ciliar, despejo de esgotos domésticos in natura nas águas dos rios, 
lançamento de efluentes industriais, introdução de espécies exóticas, entre outros aspectos, 
incluindo atividades minerárias. O grande número de fontes de impactos a que o componente 
já estava submetido, portanto, implica em sua maior vulnerabilidade, que se intensifica com a 
continuidade dos impactos que vem sofrendo, uma vez que suas fontes não foram removidas.

A combinação entre a alta sensibilidade do componente e a grande magnitude do impacto 
resulta em um impacto com grau de importância elevado, o que implica na necessidade de 
implementar ações de reparação.

Quadro 2.9.1.15-2 – Avaliação do grau de importância do impacto Redução da heterogeneidade 
ambiental.

Avaliação do grau de importância do impacto
Magnitude Grande

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

A redução da heterogeneidade dos ambientes lóticos afetados decorre da deposição de rejei-
tos sobre os substratos de fundo dos rios e do assoreamento da calha desses ambientes. O 
emprego de medidas de reparação e mitigação, como a dragagem do leito assoreado e con-
tenção de rejeitos, a contenção de processos erosivos e revegetação das margens, promove o 
aumento da diversidade de habitat.

Para a recuperação desse impacto, estão previstas as ações dos seguintes planos e seus pro-
gramas específicos, fundamentais para acelerar o processo de recuperação:

• Plano de Restauração da Biodiversidade e Ecossistemas Aquáticos Impactados: 
 – Programa de Renaturalização de Leitos e Margens.

• Plano de Monitoramento da Qualidade da Água Superficial e Sedimento:
 – Programa de Monitoramento Emergencial da Qualidade da Água Superficial e 

Sedimentos (PME).
• Plano de Monitoramento de Dragagem (PMD).
Nesse sentido, já existem ações em andamento, tais como a retirada do rejeito no leito do ribei-
rão Ferro-Carvão e as atividades de dragagem no rio Paraopeba, que promoverão aumento da 
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heterogeneidade ambiental. A retirada do rejeito permitirá que a própria dinâmica fluvial desses 
cursos de água promova a heterogeneidade de habitat, com trechos de remansos, corredei-
ras, variabilidade granulométrica de substratos, dentre outros. Adicionalmente, o Programa de 
Renaturalização de Leitos e Margens prevê enriquecimento de leito de rio, que significa ações 
de reparação que promovam heterogeneidade ambiental. Além disso, os programas de moni-
toramento de qualidade de águas, de sedimentos e das comunidades hidrobiológicas permi-
tem acompanhar a dinâmica temporal e espacial do impacto, possibilitando ações de controle, 
ajustes e melhoria contínua das ações de manejo. O grau de resolução das medidas, portanto, 
é considerado forte, já que é possível reduzir significativamente esse impacto. A seguir são 
listadas as principais ações relacionadas ao impacto em questão.

Quadro 2.9.1.15-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Redução da heterogeneidade 
ambiental.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas
Estabilização de encostas e taludes Plano de Restauração da Biodiversidade e 

Ecossistemas Aquáticos Impactados –  Programa 
de Renaturalização de Leitos e MargensRecomposição das margens do ribeirão Ferro-Carvão e seus tributários

Dragagem dos leitos do rio Paraopeba e do ribeirão Casa Branca Plano de Monitoramento de Dragagem (PMD).

Implantar e disponibilizar o banco de dados gerado a partir do 
monitoramento

Plano de Monitoramento da Qualidade da 
Água Superficial e Sedimento – Programa de 
Monitoramento Emergencial da Qualidade da 
Água Superficial e Sedimentos (PME)

Contenção e disposição de rejeitos por mecanismos de barreiras, diques e 
cortinas metálicas Plano de Monitoramento das Obras Emergenciais 

(PMO)Dragagem de rejeitos

Drenagem e tratamento das águas fluviais pelas ETAFs

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Forte

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Moderado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

Conforme abordado anteriormente, o impacto da redução na heterogeneidade ambiental pode 
ser observado tanto na sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão quanto na sua confluência com o rio 
Paraopeba e a jusante, nas várias regiões do rio Paraopeba e no reservatório da UHE Retiro 
Baixo. Embora não tenham sido igualmente afetadas, todas as regiões mostraram diferenças 
significativas entre os cenários pré e pós-rompimento. O ribeirão Ferro-Carvão e a zona de sua 
confluência com o rio Paraopeba foram notavelmente mais atingidos que as regiões mais a 
jusante do rio Paraopeba, a partir, principalmente, de Brumadinho, com perda de habitat aquá-
ticos que resultam em perda de heterogeneidade ambiental do ecossistema aquático como um 
todo. A área de influência deste impacto é apresentada no Mapa 2.9.1.15-1.

A análise da deposição de rejeitos e sedimentos pela calha dos cursos de água permite avaliar 
a Região Montante, não atingida pela pluma, como fora da influência do impacto, uma vez que 
não houve deposição de rejeito significativa.
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Já as regiões da bacia do ribeirão Ferro-Carvão e 1A (entre o município de Brumadinho-MG 
a Mário Campos-MG, a jusante do evento e a área mais próxima ao ponto de rompimento da 
barragem) podem ser avaliadas como sofrendo efeitos severos do impacto, em termos de biota 
aquática, uma vez que grande parte do rejeito ficou acumulada ali.

A Região 1B (entre São Joaquim de Bicas-MG até 2 km a jusante da foz do rio Betim) e a 
Região 2 (proximidades de Juatuba-MG até a represa de Três Marias) apresentam menor 
quantidade de rejeitos depositados, considerando-se então que os efeitos da redução da hete-
rogeneidade ambiental sobre a biota tenham sido em menor escala.



Mapa 2.9.1.15-1 – Área de influência do impacto Redução da heterogeneidade ambiental.
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2.9.1.16. Redução da capacidade de autodepuração dos cursos d’água

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto(s) indutor(es)

• Arraste e deposição de rejeitos

• Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos; e

• Chuvas extremas em 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba.

Componente afetado Biota Aquática

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

A redução da capacidade de autodepuração é um impacto efetivo, uma vez que se com-
provou, inclusive por meio de análises estatísticas, que ocorreram alterações significativas 
nos vários parâmetros de qualidade de água relacionados a autodepuração após o evento do 
rompimento.

A autodepuração em um rio é um processo natural no qual cargas poluidoras orgânicas, como 
esgotos domésticos, lançadas no corpo d’água são neutralizadas. Trata-se de um processo 
de sucessão ecológica, no qual a biota aquática recoloniza o ambiente após o distúrbio (lan-
çamento de esgotos domésticos, por exemplo), restabelecendo o equilíbrio no meio aquático 
com mecanismos essencialmente naturais, como o consumo e oxidação da matéria orgânica 
(Stehfest, 1973; Von Sperling, 1996). 

Segundo Andrade (2010), decomposição da matéria orgânica por microrganismos aeróbios cor-
responde a um dos mais importantes processos integrantes do fenômeno da autodepuração. Esse 
processo é responsável pelo decréscimo nas concentrações de oxigênio dissolvido na água devi-
do à respiração dos microrganismos, que por sua vez decompõem (oxidam) a matéria orgânica.

A quantidade de oxigênio dissolvido na água necessária para a decomposição da matéria 
orgânica é denominada de Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO. Portanto, a DBO não é 
propriamente um poluente, mas o indicativo da quantidade de oxigênio molecular requerida 
pelas bactérias para a decomposição da matéria orgânica presente na água. Do mesmo modo, 
a matéria orgânica em si não é um poluente, porém seu despejo em grandes quantidades no 
meio aquático pode ocasionar um desequilíbrio entre a produção e o consumo de oxigênio.

A autodepuração é decorrente da associação de vários processos de natureza física (diluição, 
sedimentação e reaeração atmosférica), química e biológica (oxidação e decomposição). No 
processo de autodepuração, há um balanço entre as fontes de consumo e de produção de 
oxigênio, para as quais os principais fenômenos interagentes são, no consumo de oxigênio, a 
oxidação da matéria orgânica, a nitrificação e a demanda bentônica; e na produção de oxigê-
nio, a reaeração atmosférica e a fotossíntese.

A oxidação é o processo nos quais elétrons são removidos de uma substância, aumentando o 
seu estado de oxidação. Ou seja, a oxidação é uma forma de transformar poluentes em com-
postos menos indesejáveis ao meio ambiente. A oxidação total da matéria orgânica, também 
conhecida como mineralização, gera produtos simples, estáveis e inorgânicos. 

A nitrificação é o processo pelo qual bactérias autotróficas (Nitrosomonas e Nitrobacter) utili-
zam o oxigênio dissolvido para transformar formas nitrogenadas de matéria orgânica em nitritos 
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(NO2-) e nitratos (NO3). As Nitrosomonas são responsáveis pela oxidação da amônia a nitrito, 
e as Nitrobacter, pela oxidação do nitrito a nitrato. O consumo de oxigênio por essas reações 
é denominado demanda nitrogenada ou demanda de segundo estágio, por ocorrer numa fase 
posterior à das reações de oxidação da matéria orgânica carbonácea. Isso ocorre porque as 
bactérias nitrificantes, autotróficas, possuem taxa de crescimento menor que as bactérias he-
terotróficas (Sperling, 1996).

A matéria orgânica decantada também pode consumir oxigênio dissolvido, e, nesse caso, essa 
demanda é denominada demanda bentônica ou demanda de oxigênio pelo sedimento. Grande 
parte da conversão dessa matéria orgânica se dá em condições anaeróbias, em virtude da di-
ficuldade de penetração do oxigênio na camada de lodo do substrato. Tal forma de conversão, 
por ser anaeróbia, não implica, portanto, consumo de oxigênio. Porém a camada superficial 
do lodo em contato direto com a água geralmente sofre decomposição aeróbia, resultando no 
consumo de oxigênio (Sperling, 1996). Na maioria das vezes, a sedimentação dessa matéria 
orgânica implica a diminuição de DBO da massa líquida, porém, quando a massa decantada é 
ressuspendida, devido, por exemplo, a turbulências ou a altas velocidades de escoamento do 
líquido, ocorre o contrário.

Com relação à produção de oxigênio, a reaeração atmosférica pode ser considerada como o 
principal processo responsável pela introdução de oxigênio no corpo hídrico. Esse processo se 
dá por meio da transferência de gases, que é um fenômeno físico no qual moléculas de gases 
são trocadas entre o meio líquido e o gasoso pela sua interface. Esse intercâmbio resulta num 
aumento da concentração do oxigênio na fase líquida, caso esta não esteja saturada com o 
gás. A transferência do meio gasoso para o meio líquido se dá basicamente por dois mecanis-
mos: difusão molecular e difusão turbulenta (Sperling, 1996).

O processo de fotossíntese pode representar a maior fonte de OD em lagos e rios de movimen-
to lento. A fotossíntese é o principal processo utilizado pelos seres autotróficos para a síntese 
da matéria orgânica, sendo característica dos organismos clorofilados, particularmente algas. 
De acordo com Sperling (1996), os seres autótrofos realizam muito mais síntese do que oxida-
ção, gerando sempre um superávit de oxigênio.

O processo de autodepuração se desenvolve ao longo do tempo e da direção longitudinal do 
curso d’água, e, segundo Braga et al. (2002), os estágios de sucessão ecológica presentes 
nesse processo são fisicamente identificados por trechos definidos como zonas de autodepu-
ração e divididos em zona de águas limpas, zona de degradação, zona de decomposição ativa 
e zona de recuperação.

A seguir, é descrito, para o ribeirão Ferro-Carvão e rio Paraopeba, o comportamento dos pa-
râmetros envolvidos no processo de autodepuração de acordo com os registros do monito-
ramento de qualidade de águas apresentado em detalhes no Volume 2 deste Capítulo, item 
2.5.5.7, “Qualidade da água superficial”. Para a avaliação das condições pré e pós-rompimen-
to, o trecho estudado foi dividido, e pontos amostrais foram distribuídos em diferentes seções 
denominadas Região Montante (não atingida pela pluma), Região 1A (entre o município de 
Brumadinho-MG e Mário Campos-MG, a jusante do evento, e área mais próxima ao ponto de 
rompimento da barragem), Região 1B (entre São Joaquim de Bicas-MG e até 2 km a jusante 
da foz do rio Betim) e Região 2 (proximidades de Juatuba-MG até a Represa de Três Marias).
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2.9.1.16.1. Ribeirão Ferro-Carvão 
A presença de matéria orgânica implica aumento (ou diminuição, no caso do oxigênio) de con-
centração no comprometimento da capacidade de autodepuração do curso d’água. De acordo 
com os registros do monitoramento de qualidade de água, a avaliação dos parâmetros indica-
dores da presença de matéria orgânica mostrou alterações consideráveis apenas para o nitro-
gênio amoniacal, oxigênio dissolvido e fósforo total, enquanto os demais mantiveram-se dentro 
das amplitudes históricas pré-rompimento.

O nitrogênio amoniacal mostrou concentrações mais elevadas que o registro pré-rompimento 
em todo o período monitorado, mas com maior destaque para o momento logo após o rompi-
mento das barragens (chuva de 2019), quando, em um dos pontos amostrais, cerca de 11% 
das amostras ficaram acima do valor máximo permitido. Nos períodos seguintes, observou-se 
decréscimo nas concentrações do composto, embora ainda expressivamente maiores do que 
antes do rompimento.

A oxigenação da água esteve muito baixa logo após o rompimento. Durante o período de chu-
vas de 2019, entre 80% a 97% das amostras das duas estações de coleta do ribeirão Ferro-
Carvão apresentaram valores inferiores ao limite mínimo permitido pela legislação. Os baixos 
teores de oxigênio dissolvido mantiveram-se ao longo da estiagem de 2019, e só foram obser-
vadas melhorias no período de chuvas de 2020, ainda assim com valores inferiores aos do ce-
nário pré-rompimento. Os registros históricos atestam que as águas do ribeirão Ferro-Carvão 
apresentavam boa oxigenação antes do rompimento, tanto em períodos de seca quanto de 
chuva, e praticamente não apresentavam violações em relação aos valores estabelecidos pela 
legislação.

Considerando as condições de oxigenação da água, deduz-se que o predomínio de nitrogênio 
no ribeirão Ferro-Carvão logo após o rompimento favoreceu o consumo de oxigênio dissolvido 
nos processos de oxidação da amônia a nitrato. O nitrato mostrou aumento ao longo do moni-
toramento, seguindo a tendência de melhoria da oxigenação da água ao longo do tempo.

A avaliação da qualidade da água sugere que a baixa oxigenação no ribeirão Ferro-Carvão não 
estava relacionada ao consumo de matéria orgânica, mas ao rompimento. A queda da oxigena-
ção seria devida ao soterramento do leito deste curso d’água pelos rejeitos e, posteriormente, 
às novas características morfológicas do ribeirão Ferro-Carvão, que revelava um leito único e 
bem encaixado no vale fluvial e, após o rompimento, apresentou leito entrelaçado, com menor 
profundidade e declividade e elevado transporte de materiais. Além disso, ao longo de 2019 
a região sofreu influências das intervenções das obras emergenciais, alterando novamente a 
morfologia desse curso d’água.

Em relação ao fósforo, no primeiro momento após o rompimento (chuvas de 2019), sua con-
centração total ultrapassou o valor máximo permitido em 99% a 100% das amostras tomadas 
no ribeirão Ferro-Carvão, superando em até 27 vezes a concentração mediana registrada no 
período anterior ao rompimento. Após esse primeiro momento, observou-se tendência de de-
créscimo nas concentrações que, durante a estiagem de 2019, contudo, mantiveram-se muito 
mais elevadas, cerca de 10 vezes, do que no período pré-rompimento. A tendência de decrés-
cimo nas concentrações de fósforo total foi novamente verificada durante o período de chuvas 
de 2020; no entanto, mantendo-se ainda elevado percentual de não conformidades, até 81% 
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em dois dos pontos amostrais. É importante ressaltar que a forma química de fósforo dissolvi-
do, a fração prontamente assimilável pelos produtores primários, apresentou majoritariamente 
concentrações inferiores ao limite de quantificação do método analítico, implicando que o fós-
foro presente está pouco disponível para assimilação pela biota aquática. 

Assim, os resultados encontrados para nitrogênio amoniacal, oxigênio dissolvido e fósfo-
ro total apontam para a diminuição acentuada da capacidade de autodepuração do ribeirão 
Ferro-Carvão.

2.9.1.16.2. Rio Paraopeba
O nitrato (como N) não apresentou alterações em decorrência do rompimento das barragens. 
Esse fato se verificou a partir dos teores detectados na estação amostral a montante da área 
impactada e nas estações amostrais da região 1A, as quais apresentaram comportamentos 
similares. Na avaliação espacial das concentrações medianas e máximas, perceberam-se te-
ores mais elevados de nitrato (como N) nas regiões 1B e 2A em todos os períodos avaliados, 
inclusive no período de estiagem de 2019, o que indica a influência de despejo de efluentes 
urbanos dos municípios localizados nessas regiões, como São Joaquim de Bicas, Igarapé, 
Betim e Juatuba.

Em relação ao nitrogênio amoniacal, embora duas estações amostrais tenham apresentado 
comportamento distinto da Região Montante, não atingida pelo rejeito, as concentrações detec-
tadas na Região 1A estiveram, em grande parte, dentro dos limites legais previstos para este 
parâmetro, visto que somente uma estação amostral registrou violação, mas apenas em 1% 
das amostras. Ainda assim, as concentrações registradas no trecho avaliado do rio Paraopeba, 
em geral, permaneceram dentro da amplitude de registros históricos. Verificou-se que as maio-
res concentrações foram registradas na Região 1B e parte da 2A, coincidindo com a área da 
bacia que apresenta adensamento populacional, sendo este parâmetro diretamente relaciona-
do ao lançamento de efluentes domésticos.

Em relação à oxigenação das águas, na Região 1A verificou-se queda da oxigenação no início 
do mês de fevereiro de 2019; no entanto, a partir da metade do mesmo mês, as concentrações 
voltaram a atingir patamares mais adequados; e, no final de março de 2019, tornaram a cair 
novamente. 

Na Região 1B, a oxigenação mais baixa foi relacionada à presença dos centros urbanos e ao 
despejo de efluentes domésticos e industriais com grande quantidade de matéria orgânica, 
principalmente após a estação amostral localizada no município de Juatuba.

Na Região 2A, a oxigenação aumenta um pouco em relação à região anterior, mas as media-
nas não passam de 6,4 mg/L, e, nas estações amostrais do reservatório da UHE Retiro Baixo 
(região 2B) e UHE Três Marias (região 2C), identificam-se os melhores resultados medianos 
dessa variável. De modo geral, os resultados medianos mostram águas menos oxigenadas no 
período chuvoso de 2019 em relação às estações de baseline, inclusive na região Montante da 
área afetada pelo rompimento.

No período de estiagem de 2019, a oxigenação do rio Paraopeba melhorou consideravelmen-
te, em especial nas Regiões 1A e 2A, de modo que todas as medianas estiveram em conformi-
dade com o valor máximo permitido em todas as regiões avaliadas. Ainda assim, de maneira 
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geral, os resultados de OD foram piores ou similares aos dados de baseline, com ocorrências 
pontuais de melhor qualidade.

No período chuvoso 2019/2020, verificaram-se resultados medianos de oxigênio dissolvido em 
conformidade com o valor máximo permitido, com destaque para a Região 1A, que registrou 
melhor oxigenação em relação ao período chuvoso de 2019. Águas com melhores níveis de 
oxigenação foram observadas na região da UHE Três Marias, e com piores níveis na Região 
1B e início da 2A. Ainda assim, como observado nos outros períodos avaliados, os resultados 
registrados no período chuvoso de 2019/2020 foram, de modo geral, piores em relação à ba-
seline, inclusive na Região Montante.

Com base na avaliação acima, é possível perceber que a concentração de oxigênio dissolvido 
do rio Paraopeba foi afetada nas primeiras semanas após o rompimento, principalmente na 
Região 1A. No entanto, devido aos vários fatores que podem afetar a condição de oxigenação 
da água – como o aumento da pluviosidade, a presença de adensamentos populacionais, os 
quais lançam efluentes domésticos, aumentando a carga orgânica na água, dentre outros –, 
não é clara a extensão das alterações dessa variável, visto que nas Regiões 1B e 2A se en-
contram vários centros urbanos, como os municípios de São Joaquim de Bicas, Betim, Mateus 
Leme e Juatuba.

Sobre os demais parâmetros relacionados à presença de matéria orgânica na água, verificou-
-se que, embora não tenha sido registrada alteração de DBO no ribeirão Ferro-Carvão, houve 
alteração em algumas estações amostrais da Região 1A nas primeiras semanas após o rom-
pimento, visto que teores mais elevados foram detectados nessas estações, mas não a mon-
tante. Embora este parâmetro tenha registrado alterações após o rompimento, verificou-se que 
elas foram pouco persistentes em relação ao tempo e ao espaço, o que refletiu em valores me-
dianos correspondentes ao limite de detecção em toda a área avaliada e em todos os períodos, 
inclusive nas Regiões 1A e 1B. Nesse contexto, constata-se que as alterações deste parâmetro 
observadas na Região 1A foram pontuais e restritas às primeiras semanas após o rompimento, 
sendo que seus teores não sofreram alteração no período chuvoso de 2019/2020. Alterações 
na DBO se estenderam até parte da Região 1B, como se observou pela variação temporal de 
seus valores em várias estações amostrais, mas não atingiram as Regiões 2A ou 2B.

Ao se avaliarem as concentrações de fósforo total no rio Paraopeba após o rompimento das 
barragens, observou-se expressivo aumento em seus teores na Região 1A, onde concentra-
ções máximas atingiram valores de até 5,2 mg/L, o que representa cerca de 52 vezes o valor 
máximo permitido para águas doces classe 2 de ambientes lóticos (0,1 mg/L). As concentra-
ções se reduziram gradualmente ao longo das semanas, e as medianas registradas nesta 
região foram de até 0,257 mg/L, o que corresponde a 5 vezes a mediana registrada no moni-
toramento histórico da região. 

No entanto, no período chuvoso de 2019/2020, a Região 1A e parte da 1B registraram incre-
mento dos teores de fósforo total em relação ao período de estiagem de 2019, os quais foram 
maiores na Região 1A do que na Região Montante em cerca de 10 vezes. A maioria dos resul-
tados detectados na Região 1A ultrapassou o limite máximo permitido pela legislação nesse 
período do ano.
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Os resultados de fósforo total, extremamente elevados na Região 1A, sofreram redução 
na Região 1B, onde as concentrações medianas apresentaram valores entre 0,069 mg/L e 
0,072 mg/L. No entanto, após a confluência com o rio Betim, o rio Paraopeba apresentou novo 
incremento do fósforo total na água, registrando mediana de 0,136 mg/L e concentração máxi-
ma de 1,4 mg/L no início da estiagem de 2019. Já era previamente conhecida a influência direta 
do rio Betim para o aumento deste parâmetro no rio Paraopeba, bem como de outros parâme-
tros relacionados ao despejo de efluentes urbanos. Ainda assim, verificou-se que, nas primei-
ras semanas após o rompimento, as concentrações de fósforo registradas no ponto amostral, 
a jusante do rio Betim, apresentaram o mesmo padrão de comportamento do ponto amostral a 
montante dele, indicando influência do rompimento no período.

Em relação ao fósforo total, na Região 2A, de modo geral, as concentrações registradas após 
o rompimento no período chuvoso de 2019 foram, em grande parte das amostras, compará-
veis aos valores pré-rompimento registrados nos monitoramentos históricos, com exceção das 
concentrações máximas, que foram maiores após o rompimento. No período de estiagem de 
2019, verificou-se redução expressiva das concentrações na região, com valores medianos in-
feriores ao valor máximo permitido, embora com alguns poucos valores acima dos registrados 
no monitoramento histórico.

No reservatório da UHE Retiro Baixo, as concentrações de fósforo total se atenuaram, atingin-
do valores medianos entre 0,049 mg/L, na estação localizada na área de remanso do reserva-
tório, e 0,025 mg/L, no ponto mais próximo ao barramento. Neste ambiente, as concentrações 
registradas também foram de mesma amplitude dos registros históricos, indicando que as al-
terações do fósforo detectadas na água em razão do rompimento não alcançaram a região.

Nessa região, percebe-se maior amplitude dos resultados de fósforo total no período chuvoso 
de 2019/2020, com concentrações medianas de 0,010 mg/L a 0,044 mg/L. Na região, assim 
como a jusante do reservatório (Região 2C), as concentrações tenderam a permanecer dentro 
da amplitude dos resultados históricos, mas com concentrações máximas mais elevadas.

Na região a jusante do barramento (Região 2C), as concentrações medianas do fósforo total 
foram, em geral, inferiores ao valor máximo permitido (0,01 mg/L) e às medianas registradas 
nos monitoramentos históricos anteriores ao rompimento.

Os resultados encontrados para oxigênio dissolvido, DBO e fósforo total apontam para a dimi-
nuição da capacidade de autodepuração do rio Paraopeba nas Regiões 1A e 1B, sendo mais 
acentuadas na primeira, a mais próxima do ponto de rompimento das barragens. No caso do 
rio Paraopeba, há um histórico de lançamento de esgotos domésticos in natura em suas águas, 
sendo o potencial de autodepuração um serviço ecossistêmico de extrema importância para 
manutenção da qualidade das águas. O impacto da sedimentação de rejeitos (assoreamento) 
afeta a ocorrência de trechos de rápidos, fundamentais para a oxigenação da água, reduzindo 
o turbilhonamento e, consequentemente, a oxidação da matéria orgânica residual. Tanto o 
assoreamento quanto o aumento da turbidez afetam negativamente as fontes autóctones de 
oxigênio (produção primária), reduzindo as concentrações de oxigênio dissolvido e o potencial 
de autodepuração do rio.

Do ponto de vista de consumo/decomposição da matéria orgânica, a turbidez, o assoreamento 
e a redução da comunidade de produtores primários aquáticos, mencionados anteriormente, 
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tiveram potencial para afetar negativamente, de forma isolada ou sinérgica, a biota aquática. A 
decomposição da matéria orgânica em rios se dá pela ação combinada da meso e microbiota 
aquática, tendo influência nas taxas de mineralização e concentrações de matéria orgânica 
dissolvida e particulada (Cole, 1987).

Desta forma, os impactos gerados pelo rompimento das barragens B1, B4 e B4-A compro-
meteram o potencial de autodepuração por dois fatores fundamentais: (i) redução das fontes 
alóctones e autóctones de oxigênio dissolvido e (ii) redução das densidades e mudanças na 
composição da biota aquática.

No primeiro caso, a principal fonte de oxigênio dissolvido para o meio aquático é a difusão 
do oxigênio atmosférico através da interface água-ar. O assoreamento do leito provoca uma 
alteração na condição hidrodinâmica do fluxo da água, que elimina a turbulência, reduz a difu-
são dos gases e, portanto, reduz a contribuição dessa fonte alóctone. Outra fonte importante 
de oxigênio para o meio aquático é a produção autóctone de oxigênio a partir da fotossíntese 
realizada pelos produtores primários (algas planctônicas ou perifíticas e macrófitas submersas 
e emergentes). Uma vez que a elevada turbidez desencadeou uma redução da fotossíntese, 
diminuindo a produção primária e a densidade do fitoplâncton e perifíton, tem-se também a 
redução da fonte autóctone de oxigênio dissolvido para o meio aquático.

As mudanças na composição e estrutura da biota aquática implicam alteração não só nas 
taxas fotossintéticas e na cadeia de herbivoria, mas também na cadeia de detritivoria, repre-
sentada principalmente por organismos bentônicos. Tais organismos são responsáveis pela 
transformação da matéria orgânica particulada grossa em matéria orgânica particulada fina, 
de menor tamanho, com maior relação superfície/peso e, portanto, mais facilmente atacadas e 
mais rapidamente degradadas por componente microbiológico (bactérias, fungos e leveduras) 
em matéria inorgânica. Assim, uma vez que as comunidades micro e macrobentônicas tiveram 
seus habitats destruídos ou homogeneizados e foi reduzida a disponibilidade de oxigênio, a 
capacidade de autodepuração do rio – ou seja, de mineralização da matéria orgânica – fica 
comprometida.

2.9.1.16.3. Descrição do impacto
O impacto é considerado negativo em relação à sua natureza, já que a capacidade de au-
todepuração de um rio, em especial dos componentes orgânicos alóctones que são lança-
dos nesses ambientes, representa um importante serviço ecossistêmico desempenhado pelos 
ecossistemas aquáticos. Adicionalmente, teve como um dos principais efeitos o aumento no 
número de não conformidades com os limites legais estabelecidos para águas doce de classe 
2, implicando, portanto, piora da qualidade da água e eventual comprometimento para seus 
usos múltiplos e para a manutenção da diversidade da biota aquática.

Em relação à ordem, o impacto é indireto, pois a ruptura da barragem e o consequente extrava-
samento do seu conteúdo levaram ao carreamento de sedimentos e rejeitos que ocasionaram 
elevação da turbidez, perda de qualidade de água, diminuição da densidade das comunidades 
de produtores primários e decompositores e redução dos níveis de oxigênio disponíveis para 
oxidação de matéria orgânica. Esses fatores, por sua vez, implicam a redução da capacidade 
de autodepuração de um corpo d’água.
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O impacto pode ser descrito como regional, dado que seus efeitos podem ser mapeados 
pelas análises dos indicadores físicos e químicos da qualidade das águas monitoradas. São 
sentidos essencialmente na calha do rio Paraopeba e do ribeirão Ferro-Carvão, onde se dá a 
autodepuração e onde podem ser mensurados e mapeados por parâmetros descritores de seu 
processo.

A alteração no potencial de autodepuração foi sentida no ambiente simultaneamente ao arraste 
e deposição dos rejeitos e ao carreamento dos sedimentos naturais do leito dos cursos d’água, 
uma vez que os parâmetros físicos e químicos da água utilizados para mensurar este impacto 
mostraram alteração tão logo houve o rompimento. Dessa forma, o impacto é descrito como 
de curto prazo.

Este impacto pode ser descrito também como reversível, já que o componente afetado tende 
a voltar às condições originais quando os aspectos indutores (carreamento de sedimentos, re-
jeito, resíduos e/ou efluentes líquidos) cessarem. O potencial de autodepuração é recuperado 
à medida que se observam melhoras na qualidade da água e na composição e diversidade da 
microbiota aquática.

Em relação à temporalidade, o impacto é permanente, pois a redução da capacidade de auto-
depuração tem duração indefinida, permanecendo identificável por muito tempo após o evento, 
como atesta o monitoramento da qualidade da água, que aponta diferenças explícitas entre a 
qualidade de locais atingidos e não atingidos pelos rejeitos provenientes das barragens, mes-
mo após mais de um ano do rompimento.

Quadro 2.9.1.16-1 – Atributos de descrição do impacto Redução da capacidade de autodepuração 
dos cursos d’água.

Atributos de descrição do impacto
Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Indireto Reversibilidade Reversível

Escala espacial Regional Duração Permanente
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.16.4. Avaliação do impacto
A magnitude do impacto é considerada grande, pois os valores de referência estabelecidos 
pela legislação para a qualidade de água foram ultrapassados em um número de vezes muito 
superior ao do cenário pré-rompimento, o que também alterou grande parte do componente 
analisado (biota aquática) em relação ao cenário pré-rompimento, diminuindo sua riqueza, den-
sidade e, portanto, diversidade.

O componente aqui considerado é o conjunto de comunidades hidrobiológicas (biota aquática) 
que compreendem os organismos fito e zooplanctônicos, zoobentônicos, algas perifíticas, bem 
como as macrófitas aquáticas e a ictiofauna. 

A sensibilidade desse componente é considerada alta, uma vez que foram detectadas, nos 
cenários pré ou pós-rompimento, espécies de relevância ecológica ou em situação de vulne-
rabilidade, como as espécies de peixes, bagre (Bagropsis reinhardti) e pacamã (Lophiosilurus 
alexandri) classificadas como vulneráveis na lista nacional de espécies ameaçadas de extinção 
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(ICMBio, 2018). Além dessas, foram observadas também espécies de interesse comercial, 
como curimatás-pioa e pacu (Prochilodus costatus e P. argenteus), dourado (Salminus francis-
canus), tabarana (Salminus hilarii) e surubim (Pseudoplatystoma corruscans). Embora sejam 
encontradas ao longo do rio Paraopeba, essas espécies podem utilizar os habitats dos tribu-
tários nos seus trechos mais baixos, entre eles o ribeirão Ferro-Carvão, principalmente nos 
estágios de vida iniciais. Além disso espécies de riacho e dos trechos altos da bacia (como 
das famílias Trichomycteridae, Loricariidae e Heptapteridae) são indicadores de boa qualidade 
ambiental e contam como provável ocorrência no ribeirão Ferro-Carvão (Amplo & Vale S/A, 
2019a).

As comunidades planctônicas e bentônicas, ainda que não sejam conhecidas ou valorizadas 
pelo grande público nem tenham entre suas espécies inventariadas alguma com status de rara 
ou ameaçada, são extremamente importantes para a dinâmica natural dos rios, por serem res-
ponsáveis pela base da cadeia trófica de herbivoria, através da produção primária (fitoplâncton 
e perifíton), e de detrivoria, pelo processamento de detritos em matéria orgânica particulada 
fina (zoobentos e zooplâncton). A mineralização da matéria orgânica e os ciclos biogeoquími-
cos, efetuados pela comunidade microbiológica, mas com participação expressiva das comu-
nidades hidrobiológicas, são processos inerentes à autodepuração dos rios, e deles depende 
a percepção humana de água limpa (ou suja), item extremamente valorizado pela sociedade.

Os táxons inventariados, excetuando-se os citados pertencentes à ictiofauna, são em geral co-
muns e abundantes nos ambientes aquáticos de Minas Gerais e possuem alta capacidade de 
resiliência, principalmente por existirem em outros corpos d’água afluentes ao rio Paraopeba e 
na própria região a montante desse rio. Tais corpos d’águas servem como fonte de recoloniza-
ção para a área atingida. No entanto, destaca-se que este componente já vinha, há décadas, 
sendo impactado pelo uso e ocupação da bacia, com a remoção da vegetação ciliar, atividade 
minerária, disposição de rejeitos, despejo de esgotos domésticos in natura nas águas dos rios, 
lançamento de efluentes industriais, introdução de espécies exóticas, entre outros aspectos. O 
grande número de fontes de impactos a que o componente já estava submetido implica maior 
vulnerabilidade do componente a continuar sofrendo novos impactos, uma vez que suas fontes 
não foram removidas.

A combinação entre a sensibilidade alta do componente e a magnitude grande do impacto 
resulta em um impacto com grau de importância elevado, o que leva à necessidade de imple-
mentar ações de reparação.

Quadro 2.9.1.16-2 – Avaliação do grau de importância do impacto Redução da capacidade de 
autodepuração dos cursos d’água.

Avaliação do grau de importância do impacto
Magnitude Grande

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

A redução do potencial de autodepuração dos ambientes lóticos afetados é decorrente do as-
soreamento e aumento da turbidez e está relacionada tanto à biota aquática quanto à caracte-
rística hidrodinâmicas dos ambientes. O emprego de medidas de mitigação, como a dragagem 
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do leito assoreado e contenção de rejeitos, a contenção de processos erosivos das margens e 
a revegetação delas, promove o aumento da diversidade de trechos rápidos e de remansos, o 
turbilhonamento das águas e a melhoria da qualidade da água, retornando assim a capacidade 
de autodepuração natural do corpo d’água.

Para a recuperação deste impacto, estão previstas as ações dos seguintes Planos e seus 
Programas específicos, fundamentais para acelerar o processo de recuperação:

• Plano de Restauração da Biodiversidade e Ecossistemas Aquáticos Impactados: 
 – Programa de Renaturalização de Leitos e Margens.

• Plano de Monitoramento da Qualidade da Água Superficial e Sedimento:
 – Programa de Monitoramento Emergencial da Qualidade da Água Superficial e 

Sedimentos (PME).
• Plano de Monitoramento de Dragagem (PMD). 

Os programas e ações em andamento, que estão retirando o rejeito depositado no ribeirão 
Ferro-Carvão, realizando dragagem no rio Paraopeba e implantando diques de retenção e es-
taca prancha, que reduzem o contínuo carreamento dos sedimentos, além das estações de tra-
tamento de águas, promovem melhoria na qualidade das águas desses ambientes. Tais ações 
de contenção, associadas a programas de reparação e monitoramento, promoverão a melhoria 
do serviço ecossistêmico de capacidade de autodepuração nesses trechos de rio. O grau de 
resolução das medidas, portanto, é considerado forte, já que é possível reduzir significativa-
mente o impacto. Abaixo são listadas as principais ações relacionadas ao impacto em questão.

Quadro 2.9.1.16-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Redução da capacidade de 
autodepuração.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas
Estabilização de encostas e taludes Plano de Restauração da Biodiversidade e 

Ecossistemas Aquáticos Impactados –  Programa 
de Renaturalização de Leitos e MargensRecomposição das margens do ribeirão Ferro-Carvão e seus tributários

Dragagem dos leitos do rio Paraopeba e do ribeirão Casa Branca Plano de Monitoramento de Dragagem (PMD).

Implantar e disponibilizar o banco de dados gerado a partir do 
monitoramento

Plano de Monitoramento da Qualidade da 
Água Superficial e Sedimento – Programa de 
Monitoramento Emergencial da Qualidade da 
Água Superficial e Sedimentos (PME)

Contenção e disposição de rejeitos por mecanismos de barreiras, diques e 
cortinas metálicas Plano de Monitoramento das Obras Emergenciais 

(PMO)Dragagem de rejeitos

Drenagem e tratamento das águas fluviais pelas ETAFs

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Forte

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Moderado
Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.
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Conforme abordado anteriormente, o impacto da redução na capacidade de autodepuração 
pode ser observado tanto na sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão, quanto na confluência com o 
rio Paraopeba e na calha do mesmo rio até a Região 1B. Embora não tenham sido igualmente 
afetadas, as regiões mostraram, em algum grau, diferenças expressivas entre os cenários pré 
e pós-rompimento. A área de influência desse impacto é apresentada no Mapa 2.9.1.6-1.

Como esperado, esse impacto tende a se atenuar à medida que se afasta do local do rom-
pimento das barragens. A sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão é avaliada como muito afetada 
pelo impacto, uma vez que, logo após o rompimento, ocorreram alterações muito significati-
vas nos parâmetros oxigênio dissolvido, fósforo total e nitrogênio amoniacal. A oxigenação da 
água foi muito reduzida logo após o rompimento, e seus valores voltaram a se reestabelecer 
muito lentamente. Concentrações de fósforo total foram detectadas em teores bastante ele-
vados, muito acima do valor máximo permitido, após o rompimento. Seus teores continuaram 
elevados ao longo do período monitorado, mesmo no período de estiagem de 2019, quando 
ocorreu alguma redução nos valores de concentração desse elemento. Apenas nas chuvas de 
2019/2020 as concentrações do fósforo total voltaram a níveis comparáveis à série histórica. O 
nitrogênio amoniacal mostrou resultados mais elevados em relação ao período pré-rompimento 
durante todo o período avaliado, destacando-se a maior amplitude de variação no período logo 
após o rompimento das barragens (chuva de 2019).

A Região 1A é avaliada como moderadamente afetada pelo impacto, uma vez que, após o rom-
pimento, observaram-se acentuada elevação na concentração de fósforo total, que se manteve 
por vários meses, bem como aumento nos valores de DBO em alguns pontos amostrais, embo-
ra estes aumentos não tenham sido tão expressivos e tenham tido curta duração. Também a re-
dução da oxigenação das águas é um indicativo desse impacto na região; no entanto, este pa-
râmetro, tal como a DBO, teve um retorno relativamente rápido às condições pré-rompimento.

A Região 1B é avaliada como menos afetada pelo impacto da redução da capacidade de auto-
depuração, uma vez que as análises do comportamento dos parâmetros avaliados mostraram 
que a amplitude das alterações ocorridas nas concentrações de fósforo total, nitrogênio amo-
niacal e oxigênio dissolvido já foi bastante atenuada quando em comparação com a Região 1B, 
e o tempo de retorno aos patamares pré-rompimento foi, em geral, mais curto.

Com o avanço da pluma de rejeitos pela calha do rio Paraopeba, os seus efeitos foram sendo 
gradualmente atenuados, e, na Região 2A, já não se observaram mais alterações nos parâme-
tros envolvidos com o processo de autodepuração que possam ser relacionados ao rompimen-
to das barragens de rejeitos. Embora se encontrem violações aos valores máximos permitidos 
pela legislação, os valores encontrados para a Região 2A e a jusante dela são equiparáveis 
aos que já ocorriam anteriormente ao rompimento, no que diz respeito a autodepuração. As 
alterações na qualidade da água e na capacidade de autodepuração a partir desta região estão 
fortemente relacionadas à influência dos afluentes e às atividades antrópicas do entorno. Esta 
região tem início a jusante do município de Betim, do qual recebe grande descarga orgânica 
através do rio Betim, e atravessa a sede urbana de Juatuba, além de receber contribuições de 
outras cidades e distritos. Deve ser levado em consideração que, nessa extensa região, o rio 
percorre terras agrícolas e áreas industriais que adicionam fatores de estresse à biota aquática 
e ao fluxo hídrico, fatores associados a atividades agropecuárias, minerárias, industriais e lan-
çamento de efluentes, que comprometem a autodepuração natural do rio. 
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Assim, não é possível atribuir diretamente ao rompimento da barragem a diminuição da capa-
cidade de autodepuração a partir da região 1B. Embora o impacto Redução na qualidade da 
água superficial tenha tido uma área de influência muito mais extensa, especificamente para 
os parâmetros de qualidade de água que dizem respeito ao processo de autodepuração, foram 
observadas alterações espacialmente mais restritas.



Mapa 2.9.1.16-1 – Área de influência do impacto Redução da capacidade de autodepuração.
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2.9.1.17. Aumento de efeitos de toxicidade e bioacumulação na biota 
aquática

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto(s) indutor(es)

• Arraste e deposição de rejeitos;

• Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos; e

• Chuvas extremas 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba

Componente afetado Biota aquática

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

De acordo com o Laudo Analítico GQ1900728 da Geosol (SGS Geosol, 2019), o rejeito, consti-
tuído principalmente de óxidos e hidróxidos de ferro, óxidos de alumínio e manganês, alcançou 
os cursos d’água, gerando alterações químicas e físicas na água, levando ao aumento nos 
parâmetros de turbidez e de sólidos suspensos. Em meio ao rejeito, diversos materiais foram 
incorporados à massa deslocada, disponibilizando outros elementos (item 2.5.4.2, “Produção 
de sedimentos”). Conforme apresentado no diagnóstico, os resultados das análises demons-
traram um aumento da toxidade e bioacumulação nos componentes da biota aquática após o 
rompimento das barragens, evidências que permitem avaliar o impacto como efetivo.

Sabe-se que fitoplâncton, zooplâncton e zoobentos são grupos compostos por organismos sen-
síveis a uma gama de substâncias químicas, principalmente metais (Rojickova, 1999; Wogram 
& Liess, 2001). A literatura sobre estudos em ecotoxicologia tem mostrado que os táxons 
Chlorella sp. (alga verde), Lemna aequinoctialis (macrófita), Amerianna cumingi (gastropoda), 
Moinodaphnia macleayi (Cladocera), Hydra viridissima (Cnidaria) e Mogurnda (peixe), por exem-
plo, são sensíveis ao manganês (Harford et al., 2015). Já as espécies Daphnia laevis, C. silvestrii 
e Ceriodaphnia cornuta foram mais sensíveis que suas congêneres oriundas de ambientes tem-
perados, considerando íons de sódio e potássio (Rietzler et al., 2016). As espécies C. cornuta, 
Diaphanosoma brachyurum e M. macleayi mostraram suscetibilidade ao cobre, potássio e cád-
mio (Mohammed & Agard, 2006), apresentando maior sensibilidade que Daphnia magna, orga-
nismo frequentemente utilizado em testes de toxicidade (Mohammed, 2009). A exposição pode 
levar à redução na riqueza e, consequentemente, na diversidade de fitoplâncton, sendo ciano-
bactérias e diatomáceas as mais sensíveis. As diatomáceas, por sofrerem alterações morfoló-
gicas, são consideradas organismos eficazes em biomonitoramento, diferentemente das algas 
verdes, que apresentam discrepâncias entre os grupos (Pandey & Gaur, 2015). Alumínio e ferro, 
por exemplo, causaram imobilidade ao rotífero Lecane quadridentata (Guzmán et al., 2010). 

Além disso, pode ocorrer nos tecidos dos organismos a bioacumulação, que é a acumulação 
líquida de uma substância por um organismo, resultado da absorção de diferentes fontes do 
ambiente (Usepa, 2000; ASTM, 2010). Desta forma, o elemento ferro pode se acumular nas 
espécies Oreochromis mossambicus e Micropterus salmoides (peixes), Spirogyra fluviatilis e 
Spirogyra adanata (algas) e Gomphidae (macroinvertebrados bentônicos) (Oberholster et al., 
2013). Manganês é outro elemento que pode se acumular e ser tóxico para a biota, mas fatores 
relacionados a pH, dureza da água e o ânion acompanhante podem interferir. Íons envolvidos 
na dureza da água podem complexar o metal, tornando-o indisponível para a biota. Assim, em 
águas mais duras (alcalinas), a tendência é de diminuição ou retirada da toxicidade (Lasier, 
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Winger & Bogenrieder, 2000). Em relação ao ânion, MnSO4 (sulfato de manganês II) é mais 
cumulativo nos organismos comparado ao MnCl2 (cloreto de manganês II) e Mn (NO3)2, (ni-
trato de manganês II), como foi visto para a alga verde Scenedesmus quadricauda (Svec et 
al., 2016). Em pH acima de 8, o metal fica indisponível porque sofre precipitação (Hallberg & 
Johnson, 2005). Portanto, esses fatores devem ser avaliados junto aos resultados de toxicida-
de. Hyalella azteca é um organismo-teste bentônico, sensível, que pode acumular metais como 
cobalto e cromo, além de arsênio (Norwood, Borgmann & Dixon, 2007). A espécie Chironomus 
riparius pode acumular cobre, zinco e cádmio (Pery et al., 2008). Organismos de C. xanthus, 
cultivados em laboratório e oriundos de área de mineração de ferro na bacia do rio das Velhas, 
Minas Gerais, também acumularam metais (principalmente cobre, zinco e magnésio) e arsênio 
(Matos, 2019). Em relação a peixes, o detritívoro Chyphocarax voga (saguirú) oriundo do rio 
Sinos, Rio Grande do Sul, mostrou-se mais apto a acumular metais no fígado que o carnívoro 
Oligosarcus spp. (peixe-cachorro), provavelmente pela característica do sedimento de seques-
trar esses elementos e disponibilizar para as espécies em contato direto (Weber et al., 2013). 
Porém, ao considerar gônadas e vísceras, o carnívoro Oligosarcus hepsetus apresentou maio-
res níveis de contaminação que o onívoro Geophagus brasiliensis e o detritívoro Hypostomus 
luetkeni (cascudo), do rio Paraíba do Sul (Terra et al. 2008). A literatura mostra que a acumu-
lação pode ser considerada um parâmetro de avaliação de efeitos diversos no ecossistema 
(Franke et al., 1994) e, portanto, importante ser abordada. 

Estudo de biomarcadores tem se mostrado uma ferramenta molecular sensível, já que alte-
rações no DNA, quebra de cromatina e anormalidades cromossômicas possuem correlação 
direta com as doses das substâncias químicas que atingem o núcleo celular (Vasseur & Cossu 
Leguille, 2003). Ademais, esses parâmetros são considerados sensíveis quando comparados 
a respostas no nível do indivíduo e, portanto, importantes para a avaliação ecológica. Metais 
oriundos de atividades minerárias, como ferro, alumínio, manganês, zinco e cobre, foram tó-
xicas para D. magna e Artemia sp. e genotóxicos para Allium cepa (Netto et al., 2013). Além 
disso, mercúrio e chumbo causaram danos ao DNA de células de hemócitos e espermatozoi-
des do invertebrado Gammarus elvirae (Di Donato et al. 2016). Amostras de água contaminada 
com rejeito após o rompimento da barragem do Fundão, em Mariana-MG, apresentaram toxi-
cidade aos indivíduos de Geophagus brasiliensis e os efeitos genotóxicos podem estar relacio-
nados a aumento da fração dissolvida e efeito sinérgico de metais (Gomes et al., 2019), além 
de efeitos citogenéticos, como alterações nos índices mitóticos e aberrações cromossômicas 
para A. cepa (Quadra et al., 2018).

Um outro aspecto que deve ser considerado na avaliação da toxicidade de metais é a adsorção 
ao material em suspensão, pois os efeitos de toxicidade em C. dubia podem ser explicados por 
danos físicos causados pelo material sólido em suspensão na água (APLYSIA, 2020a), mas 
também pelos metais adsorvidos ao material. Experimentos utilizando a técnica de Avaliação 
e Identificação de Toxicidade no reservatório da Pampulha-MG mostraram efeitos agudos em 
C. silvestrii pela presença de metais adsorvidos ao sedimento (Rietzler et al., 2016) e, no re-
servatório do Funil-RJ, cobre como responsável pelo efeito de toxicidade em D. similis (Matos, 
Botta & Fonseca, 2014). 

Em relação à bacia do rio Paraopeba, dados de toxicidade mostraram poucos efeitos em amos-
tras de água superficial no período pré-rompimento, considerando os diferentes níveis tróficos. 
Já o cenário pós-rompimento revelou toxicidade nas regiões Ferro-Carvão e 1A, comparadas 
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à região montante, para o Raphidocelis subcapitata (alga) e Ceriodaphnia dubia (zooplânc-
ton) (Aplysia, 2020b; Vergilio, et al., 2020). Esses efeitos foram associados ao material em 
suspensão e/ou a metais adsorvidos e tiveram tendência a queda ao longo do período de 
monitoramento, de janeiro a maio de 2019. Esse comportamento de queda da toxicidade foi 
interrompido durante eventos de chuvas, provavelmente pela ressuspensão do rejeito. Os efei-
tos do material em suspensão puderam ser corroborados com testes de filtração da amostra, 
com retirada da toxicidade após o tratamento. Quando comparadas amostras sob influência do 
rejeito e sem ela, observa-se uma maior toxicidade no primeiro cenário, evidenciando maiores 
efeitos do rejeito comparados ao material natural do ambiente (Figura 2.5.9-40, Figura 2.5.9-
48, Volume 3). Estes resultados foram diferentes aos do sedimento, cujas amostras de pré e 
pós-rompimento, montante e jusante, apresentam efeitos de toxicidade aguda para Hyalella 
azteca, mostrando que tal compartimento é conservativo em relação à contaminação histórica 
(Aplysia, 2020a). Efeitos de malformação em larvas de Danio rerio também foram observados 
em experimentos realizados com amostras de água de vários pontos da bacia, inclusive fora 
da influência da pluma de turbidez (Thompson et al., 2020).

O cenário pré-pluma do rio Paraopeba revelou que espécies de peixes, como Pseudoplatystoma 
corruscans, apresentaram concentrações elevadas de cádmio, cromo, chumbo, mercúrio e zin-
co no fígado, baço e músculos (Arantes et al., 2016). Além disso, observou-se cobre, chumbo, 
cádmio, zinco, cromo, mercúrio e ferro no fígado e músculos de Salminus franciscanus (Savassi 
et al., 2016) e Prochilodus argenteus (Paschoalini et al., 2019).  Tais espécies migradoras de 
grande porte são de interesse comercial e, na ocasião, foram consideradas impróprias para 
consumo humano.

Em relação aos dados de monitoramento emergencial (Aplysia, 2020b), o grupo carnívoro, não 
migradores, revelou aumento significativo de selênio no período pós-pluma, em relação ao 
pré-pluma. Já o ferro apresentou altas concentrações no ponto amostral BIO-08-J (ponto não 
contemplado no baseline), próximo ao rompimento, com tendência a redução em pontos mais 
distantes do monitoramento. Esse resultado foi reiterado por Vergílio e colaboradores (2020), 
que relata altas concentrações de ferro e alumínio em tecido de indivíduos de D. rerio expostos 
a amostras de sedimento oriundas de pontos próximos ao ponto de rompimento da barragem.  
Os onívoros mostraram diferenças temporais em relação ao manganês e mercúrio, este último 
com redução ao longo do rio. Já para os iliófagos, houve um aumento de arsênio e ferro no 
ponto no Alto Paraopeba e manganês a jusante da pluma.

Em relação aos tributários, destaca-se a presença de mercúrio e metil mercúrio acima do limite 
da legislação (Brasil, 2013) nos músculos da tabarana (Salminus hilarii, espécie carnívora e 
migradora), tanto nos cenários pré e pós-pluma no ponto do rio Manso (BIO-07-T). 

De forma geral, foram detectados aumentos significativos de ferro e selênio em músculos de 
peixes. No fígado, os aumentos foram de cádmio, cobre, ferro, selênio e zinco (Aplysia, 2020b). 
Por ser um órgão de acumulação, biotransformação e desintoxicação, os resultados das amos-
tras de fígado permitem um panorama mais recente da contaminação da bacia, quando com-
parado ao músculo (Jaric et al., 2011).

Esses resultados, principalmente de acumulação de metais, estão relacionados ao impacto 
de redução da segurança alimentar, o qual demonstra uma diminuição do potencial de forne-
cimento de serviços de provisão, dentre eles a pesca, atingindo os agrupamentos sociais. A 
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atividade pesqueira foi afetada na bacia do ribeirão Ferro-Carvão e no rio Paraopeba, e neste 
último são encontrados tanto pescadores de subsistência e recreação quanto piscicultores, 
predominantemente em Felixlândia e Pompéu. O carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos 
e/ou efluentes líquidos e as chuvas extremas em 2019/2020, que produziram inundações no 
rio Paraopeba, reduziram a qualidade da água. Em consequência, houve restrição da irrigação 
e da dessedentação animal, conforme descrito no item 2.5.14.2.1, “Descrição do fornecimen-
to dos serviços ecossistêmicos prioritários e seus benefícios”, Volume 3, e no item 2.9.1.62 
“Redução da segurança alimentar”, Volume 4. 

Em relação ao período chuvoso de 2020, não há dados ecotoxicológicos disponíveis para ava-
liação, porém os eventos de chuva de maio de 2019, apresentados no monitoramento emer-
gencial (Aplysia, 2020a), mostraram aumento na toxicidade, provavelmente pelo revolvimento 
do rejeito e sua disponibilização para a coluna d’água. Esse fato aponta um possível agrava-
mento do cenário, apesar de não ser causa exclusiva. Além disso, o extravasamento causado 
pelas chuvas extremas de 2019/2020 pode ter possibilitado a entrada de contaminantes prove-
nientes do rompimento em lagoas marginais e áreas úmidas, o que pode acarretar um aumento 
da toxicidade e bioacumulação nesses ambientes. Em estudo preliminar (Ufla, 2020), discutido 
no item 2.2, Caracterização do Rompimento das Barragens B1, B4 e B4-A – Avaliação de áreas 
possivelmente afetadas pela deposição de rejeitos derivados do rompimento da Barragem B 
1 no período chuvoso 2019/2020, foi detectado aumento da fração silte nas amostras de solo 
coletadas nas áreas alagadas em relação às áreas não alagadas (áreas de referência). Porém, 
variações nos teores de elementos potencialmente tóxicos (EPT) foram detectadas, na mesma 
ordem de grandeza, em áreas alagadas e não alagadas, indicando baixa relação com os rejei-
tos provenientes do rompimento da barragem. Áreas mais distantes de Brumadinho (pastagens 
e cultivo de milho), apesar de terem sido alagadas, não foram afetadas por rejeitos. Os fatores 
de transferência dos EPT’s em função do alagamento na estação chuvosa 2019/2020 não re-
velaram alteração como causa evidente do transporte e deposição de rejeito (Ufla, 2020).

As macrófitas podem ser empregadas como biofiltros, por causa da sua intensa absorção de 
substâncias e de seu rápido crescimento. A presença de Eichhornia crassipes em um ambien-
te pode reduzir parâmetros físicos e químicos, como nitrogênio e fósforo, sólidos suspensos, 
alcalinidade, dentre outros (Tripathi & Shukla, 1991). Ademais, pode ser eficiente na remo-
ção de metais, tais como cobre, prata, cobalto, estrôncio, mercúrio, chumbo, cádmio e níquel 
(Muramoto & Oki, 1983), que se acumulam na porção radicular (Montardo et al., 2006). Também 
Polygonum hydropiperoides, espécie que habita o rejeito oriundo do rompimento, possui alta 
capacidade de acumular cobre, zinco e chumbo em folhas e em raízes, sendo nestas últimas 
em maior concentração (Brasil, 2014). Ambas as espécies ocorrem na bacia do rio Paraopeba, 
e, apesar do potencial de bioacumulação, não há dados de monitoramento de acumulação de 
metais nessas espécies no contexto do rompimento. 

2.9.1.17.1. Descrição do impacto
A entrada de rejeitos nos corpos d’água levou à suspensão de material sólido, que em contato 
com a biota aquática pode ter causado colmatação de apêndices torácicos (zooplâncton) ou 
diminuição na penetração de luz (fitoplâncton) (Newcombe & MacDonald, 1991), caracterizan-
do efeitos físicos (Nandini & Sarma, 2000), associados a efeitos químicos dos contaminantes 
adsorvidos a esses materiais. Apesar de poucos efeitos de toxicidade encontrados nos peixes, 
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os dados de bioacumulação mostraram que, após o rompimento da barragem, houve aumento 
na acumulação de alguns metais nos tecidos de indivíduos coletados em pontos sob efeito 
da pluma de turbidez ou submetidos às amostras desses pontos. Dessa forma, os efeitos de 
toxicidade detectados estão relacionados à diminuição na reprodução dos organismos zoo-
planctônicos e ao atraso no crescimento algal; além disso, a bioacumulação de elementos 
químicos pode determinar efeitos deletérios nos organismos, caracterizando a natureza do 
impacto como negativa.

Para haver uma transferência pelo epitélio de absorção, vários fatores relativos aos contami-
nantes e ao meio físico devem ser considerados, como: solubilidade, estabilidade, tamanho e 
forma das moléculas (estereoquímica), hidrofobicidade, fugacidade, concentração de carbono 
dissolvido, dureza, dentre outros. Dessa forma, a toxicidade dos contaminantes depende de 
reações e/ou de interações químicas (Buratini & Bandelli, 2008), aumentando sua biodisponi-
bilidade. Portanto, esse impacto se caracteriza como indireto, sendo secundário em relação 
aos impactos de meio físico: redução da qualidade da água superficial e alteração na qualidade 
dos sedimentos. 

O impacto é regional, pois ultrapassa os limites da sub-bacia do ribeirão Ferro Carvão e está 
restrito à bacia do rio Paraopeba, conforme as evidências apresentadas nos estudos de toxici-
dade e bioacumulação discutidos anteriormente. As diferenças de toxicidade entre as amostras 
de água pré-rompimento e pós-rompimento foram significativas no trecho que compreende o 
ribeirão Ferro-Carvão e o rio Paraopeba, até montante da confluência do rio Manso (região 1A). 
Para o sedimento, não houve diferenças significativas na toxidade das amostras. Em relação 
à bioacumulação, os resultados indicam que o trecho onde houve alteração na qualidade de 
sedimentos (item 2.9.1.11) se estendeu até a UHE Retiro Baixo (Aplysia, 2020c; 2020d). 

As primeiras amostras de água superficial da região afetada foram obtidas um dia após o rom-
pimento, 26 de janeiro de 2019, e apresentaram maior toxicidade para os organismos-teste R. 
subcapitata e C. dubia na região 1A em relação à região a montante (Aplysia, 2020a). Para 
acumulação de metais, indivíduos de D. rerio submetidos a amostras de sedimento do dia 30 
de janeiro de 2019, portanto cinco dias após a passagem da pluma, mostraram maiores con-
centrações de ferro, manganês e alumínio em seus tecidos, comparados com os do controle. 
Tais resultados indicaram um impacto imediato, por isso classificado como de prazo curto. 

Por serem estáveis e persistentes, os metais podem permanecer por um longo período no am-
biente, acumulados na biota ou adsorvidos a partículas de sedimento, mesmo após cessada 
a ação dos aspectos indutores (carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes 
líquidos, chuvas extremas em 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba), assim se caracteriza 
esse impacto como permanente. Além de permanente, o impacto pode ser considerado irre-
versível, uma vez que a eficácia de uma restauração pode retardar em função da contamina-
ção do sedimento residual e variar temporal e espacialmente, a depender também de retiradas 
de diversas fontes de poluição existentes. Como é esperado que a melhoria na qualidade das 
águas superficiais seja sentida antes do sedimento, as comunidades bentônicas poderão res-
ponder tardiamente. Dessarte, a recuperação de um ambiente após a retirada de um estressor 
pode ser complexa e não linear, necessitando de estudos de longo prazo para avaliar o seu 
sucesso dentro do contexto da bacia (Clements et al., 2010). 
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Quadro 2.9.1.17-1 – Atributos do impacto Aumento de efeitos de toxicidade e bioacumulação na 
biota aquática.

Atributos de descrição do impacto
Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Indireto Reversibilidade Irreversível

Escala espacial Regional Duração Permanente
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.17.2. Avaliação do impacto
Ao considerar os dados de toxicidade encontrados nas regiões Ferro-Carvão e 1A após o rom-
pimento, observa-se que tais resultados estão em desconformidade com a Resolução Conama 
357/2005 (Brasil, 2005), que estabelece a não verificação de efeito tóxico crônico em organis-
mos aquáticos de acordo com critérios padronizados ou científicos para corpos d’água Classe 
2. Por esse motivo, a magnitude foi considerada grande. 

O componente aqui considerado é o conjunto de comunidades hidrobiológicas (biota aquática) 
que compreendem os organismos fito e zooplanctônicos, zoobentônicos, algas perifíticas, bem 
como as macrófitas aquáticas e a ictiofauna. 

A sensibilidade desse componente é avaliada com alta, uma vez que foram detectadas, nos 
cenários pré ou pós-rompimento, espécies de relevância ecológica ou em situação de vulne-
rabilidade, como as espécies de peixes, bagre (Bagropsis reinhardti) e pacamã (Lophiosilurus 
alexandri) classificadas como vulneráveis na lista nacional de espécies ameaçadas de extinção 
(ICMBIO, 2018). Além dessas, são observadas espécies de interesse comercial como, as curi-
matás-pioa e pacu (Prochilodus costatus e P. argenteus), o dourado (Salminus franciscanus), a 
tabarana (Salminus hilarii) e o surubim (Pseudoplatystoma corruscans). Embora sejam encon-
tradas ao longo do rio Paraopeba, essas espécies podem utilizar, principalmente nos estágios 
de vida iniciais, os habitats dos tributários nos seus trechos mais baixos, entre eles o ribeirão 
Ferro-Carvão. A presença de espécies de riacho e dos trechos altos da bacia (como das famí-
lias Trichomycteridae, Loricariidae e Heptapteridae) são indicadores de boa qualidade ambien-
tal e contam como provável ocorrência no ribeirão Ferro-Carvão (Amplo & Vale S/A, 2019a).

Os táxons inventariados, excetuando-se os da ictiofauna, são, em geral, comuns e abundan-
tes nos ambientes aquáticos de Minas Gerais, e contam com alta capacidade de resiliência, 
principalmente por existirem em outros corpos d’água afluentes ao rio Paraopeba e na própria 
região montante desse rio, que servem como fonte de recolonização para a área atingida. No 
entanto, destaca-se que esse componente já vinha, há décadas, sendo impactado pelo uso e 
ocupação da bacia, com a remoção da vegetação ciliar, despejo de esgotos domésticos in na-
tura nas águas dos rios, lançamento de efluentes industriais, introdução de espécies exóticas, 
entre outros aspectos. O grande número de fontes de impactos a que o componente já estava 
submetido implica maior vulnerabilidade e o submete a novos impactos, uma vez que as fontes 
não foram removidas.

Por fim, a combinação entre alta sensibilidade e grande magnitude, resulta em um grau de 
importância elevado do impacto.
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Quadro 2.9.1.17-2 – Atributos do impacto Aumento de efeitos de toxicidade e bioacumulação na 
biota aquática.

Avaliação do grau de importância do impacto
Magnitude Grande

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

As avaliações de toxicidade e acúmulo de metais na biota aquática são parâmetros importantes 
e recomendados como critério de avaliação de efeitos adversos em ecossistemas. A intoxica-
ção por metais pode levar à morte de indivíduos, além de outras alterações, como diminuição 
na atividade reprodutiva, tamanho de corpo (fator de condição), alterações fisiológicas e celu-
lares, levando a mudanças na estrutura e função do DNA, como as alterações citogenéticas. 

A contaminação ocorre a partir da disposição do rejeito no ambiente aquático e, a partir das 
ações de restauração, espera-se um efeito positivo a longo prazo, pela retirada de parte des-
ses elementos no ambiente. 

Para a recuperação desse impacto, estão previstas as ações dos seguintes planos e seus pro-
gramas específicos, fundamentais para acelerar o processo de recuperação:

• Plano de Restauração da Biodiversidade e Ecossistemas Aquáticos Impactados: 
 – Programa de Renaturalização de Leitos e Margens.

• Plano de Monitoramento da Qualidade da Água Superficial e Sedimento:
 – Programa de Monitoramento Emergencial da Qualidade da Água Superficial e 

Sedimentos (PME).
• Plano de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre e Aquática:

 – Programa de Monitoramento de Ecotoxicidade e Bioacumulação.
• Plano de Monitoramento das Obras Emergenciais (PMO).
• Plano de Monitoramento de Dragagem (PMD). 

Nesse sentido já existem ações em andamento referentes ao monitoramento, como a dra-
gagem de rejeito, o tratamento das ETAF1 (ribeirão Casa Branca) e ETAF2 (rio Paraopeba, 
Alberto Flores) que promovem a melhoria no ambiente, detectados nos monitoramentos das 
ETAFs. Outros monitoramentos a longo prazo, como Plano de Monitoramento da Biodiversidade 
Terrestre e Aquática e da Qualidade da Água Superficial e Sedimento, serão essenciais para 
balizamento das ações e avaliação da efetividade dos programas implementados.

O grau de resolução das medidas foi considerado intermediário, já que é possível se redu-
zir a intensidade dos impactos com as ações de restauração do ribeirão Ferro-Carvão e rio 
Paraopeba. O grau de importância do impacto, que resultou da combinação entre o grau de 
resolução das medidas e o grau de importância do impacto antes das medidas (Quadro 2.9.1.7-
2), foi considerado elevado.
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Quadro 2.9.1.17-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Aumento de efeitos de toxicidade 
e bioacumulação na biota aquática.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas

Estabilização de encostas e taludes Plano de Restauração da Biodiversidade e 
Ecossistemas Aquáticos Impactados – Programa 
de Renaturalização de Leitos e MargensRecomposição das margens do ribeirão Ferro-Carvão e seus tributários

Dragagem dos leitos do rio Paraopeba e do ribeirão Casa Branca Plano de Monitoramento de Dragagem (PMD)

Contenção e disposição de rejeitos por mecanismos de barreiras, diques e 
cortinas metálicas Plano de Monitoramento das Obras Emergenciais 

(PMO)Dragagem de rejeitos

Drenagem e tratamento das águas fluviais pelas ETAFs

Implantar e disponibilizar o banco de dados gerado pelo monitoramento

Plano de Monitoramento da Biodiversidade 
Terrestre e Aquática: Programa de Monitoramento 
de Ecotoxicidade e Bioacumulação

Plano de Monitoramento da Qualidade da 
Água Superficial e Sedimento: Programa de 
Monitoramento Emergencial da Qualidade da 
Água Superficial e Sedimentos (PME)

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Intermediário

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

Conforme abordado, o impacto é considerado regional, pois os testes de toxicidade mostraram 
aumentos de efeitos na região do ribeirão Ferro-Carvão e rio Paraopeba, até Mário Campos 
(região 1A). Além disso, a acumulação de metais em tecidos de peixes relacionada ao rejeito 
se estende até UHE Retio Baixo. 

Além das evidências trazidas acima, considerou-se a possibilidade do impacto se estender 
para outros trechos da bacia do rio Paraopeba em função da capacidade de deslocamento da 
ictiofauna. A dispersão de indivíduos contaminados para áreas sem influência de rejeito, como 
tributários e trechos do rio Paraopeba a montante e jusante da pluma de rejeito, é possível de 
ocorrer, mas é limitada pelas barreiras físicas dos reservatórios. Deste modo, a área de influ-
ência do impacto compreende os cursos de água entre o barramento de Salto do Paraopeba 
e o reservatório da UHE Retiro Baixo, incluindo os tributários do rio Paraopeba nesse trecho, 
como mostrado no mapa de área de influência (Mapa 2.9.1.17-1). 



Mapa 2.9.1.17-1 – Área de influência do impacto Aumento de efeitos de toxicidade e bioacumulação na biota aquática.
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2.9.1.18. Alteração da composição e estrutura das comunidades 
hidrobiológicas 

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto(s) indutor(es)

• Arraste e deposição de rejeitos;

• Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos;

• Chuvas extremas de 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba.

Componente afetado Biota aquática

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

A comparação dos cenários pré e pós-rompimento mostra evidências claras desse impacto, 
uma vez que várias comunidades hidrobiológicas (fitoplâncton, zooplâncton, perifíton, macroin-
vertebrados bentônicos e macrófitas) apresentaram diferenças significativas em sua riqueza e 
densidade entre esses dois períodos, indicando um impacto efetivo. Importante salientar que 
a comunidade de peixes, devido às suas especificidades, foi tratada separadamente e será 
discutida em outro tópico deste mesmo capítulo.

Nem todos os trechos da calha do rio Paraopeba foram igualmente afetados. As regiões mais 
próximas ao local de rompimento da barragem tiveram suas comunidades biológicas mais 
alteradas, enquanto na região mais distante algumas alterações foram menos perceptíveis. 
Assim, para o fitoplâncton houve redução significativa na riqueza em todos os ambientes ló-
ticos, mas não nos ambientes intermediários, representados pelo reservatório da UHE Retiro 
Baixo; a densidade dessa comunidade foi significativamente reduzida em todos os ambientes, 
independentemente da distância em relação ao local da barragem. A riqueza da comunidade 
perifítica foi reduzida em todos os ambientes amostrados após a passagem da pluma de rejei-
tos, embora a densidade, que já era muito baixa, não tenha sentido o mesmo efeito. No caso 
do zooplâncton, a riqueza e a densidade foram significativamente reduzidas nas regiões mais 
próximas ao local de rompimento, mas não nas áreas mais distantes, a partir do rio Betim. A 
comunidade de macroinvertebrados bentônicos teve sua riqueza e densidades reduzidas de 
maneira significativa após a passagem da pluma, independentemente da distância em rela-
ção ao local de rompimento. Quanto às macrófitas, observou-se, no cenário pós-rompimento, 
grande crescimento populacional da espécie emergente Polygonum hydropiperoides (família 
Polygonaceae; erva-de-bicho), principalmente sobre o banco de rejeitos formado na sub-bacia 
do ribeirão Ferro-Carvão, tomando sua calha e margens. Também é relatado o excessivo cres-
cimento de macrófitas flutuantes no reservatório da UHE Retiro Baixo.

É notório que a dinâmica sazonal do regime hídrico sobre os sistemas fluviais, com suas flutu-
ações de vazão, volume e velocidade da correnteza de acordo com os períodos de seca e chu-
va, provoca alterações expressivas na estrutura e composição das comunidades biológicas do 
meio aquático. Eventos extremos de precipitação podem causar modificações ainda maiores 
do que aquelas verificadas costumeiramente no ciclo hidrológico, o mesmo podendo acontecer 
com ambientes que tenham sofrido impactos severos no período anterior a um grande evento 
de precipitação ou enchente. 

No período de chuvas de 2020, quando ocorreu enchente do rio Paraopeba e extravasamen-
to das águas de sua calha principal, sobretudo no trecho após a confluência com o ribeirão 
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Ferro-Carvão e até o município de Juatuba, verificou-se, através do Programa de Monitoramento 
das Obras Emergenciais de Dragagem, drástica diminuição da riqueza e densidade de prati-
camente todas as comunidades limnológicas, com exceção do microzooplâncton, no trecho 
próximo à confluência entre o ribeirão Ferro-Carvão e o rio Paraopeba, local onde se concentra 
a maior parte dos rejeitos que alcançaram o rio Paraopeba. 

Embora no ponto amostral a montante do local de dragagem, local não atingido pelos rejei-
tos, também tenha sido observada diminuição nos parâmetros das comunidades em janeiro 
e fevereiro de 2020, essa redução foi menos intensa. Assim, é possível atribuir ao evento do 
rompimento a intensificação das alterações das comunidades limnológicas durante o período 
de alta pluviosidade até abril de 2020.

Devido ao rompimento das barragens, o transporte e sedimentação de material pela calha do 
rio aumentaram substancialmente a turbidez das águas, o que reduziu a quantidade e o cres-
cimento das algas planctônicas e perifíticas na coluna d’água e nos substratos da calha do rio 
(Lloyd et al., 1987; Stainman & Mclntire, 1990), afetando negativamente a produtividade primá-
ria destes grupos de organismos. Concomitantemente ao assoreamento causado pelo extrava-
samento do rejeito, após o rompimento das barragens B1, B4 e B4-A foi verificado aumento da 
turbidez (valores acima de 1.000 NTU, sendo a média da série histórica dos últimos dez anos 
anteriores ao distúrbio de 91,70 NTU) nas águas do rio Paraopeba. Desde 8 de março de 2019, 
a influência da pluma de turbidez pode ser confirmada até o canal de adução da UHE Retiro 
Baixo, em uma extensão de 315 km (Vale/Arcadis, 2019). 

A turbidez gerada pela passagem da pluma de rejeitos reflete a dificuldade de a luz atravessar 
certa quantidade de água. Dentre as principais causas de origem alóctone da atenuação da luz 
e consequente elevação dos valores de turbidez está a presença de material particulado em sus-
pensão (silte, argila, sílica, coloides) (Wetzel, 2001). O aumento da turbidez afeta direta e negati-
vamente a produção primária, pois reduz a disponibilidade de radiação fotossintética reativa (PAR) 
subaquática (Ryan, 1991; Reynolds, 2006). Além disso, este efeito afeta negativamente a riqueza 
em espécies dos produtores primários e, consequentemente, dos níveis tróficos superiores (con-
sumidores primários e secundários) devido à redução do espectro de recursos disponíveis.

Do ponto de vista trófico, os impactos gerados pela sedimentação do rejeito e aumento da 
turbidez iniciam-se nos níveis tróficos primários. Desta forma, a supressão da produtividade pri-
mária gera uma cascata de efeitos até os níveis tróficos superiores, como a ictiofauna, devido 
à redução da disponibilidade e variabilidade de recursos, principalmente aos herbívoros e seus 
predadores, alterando o fluxo de matéria e energia nas teias tróficas do ambiente aquático em 
questão (Henley et al., 2000). 

O aumento da turbidez também pode favorecer o microzooplâncton (principalmente rotíferos), uma 
vez que seus competidores (cladóceras) e predadores (copépodas ciclopoidas e peixes planctívo-
ros visuais) são mais suscetíveis ao aumento de material em suspensão, reduzindo, desta forma, 
o controle top down sobre este grupo de organismos (Thorp & Mantovanni, 2005). A relação ne-
gativa entre turbidez e densidades do mesozooplâncton (Cladocera e Copepoda) interfere neste 
impacto de forma a afetar o recrutamento da ictiofauna, alterando a teia trófica do ambiente. Os 
peixes planctívoros visuais (na fase adulta ou larval) têm sua alimentação afetada pela turbidez de-
vido à redução da radiação subaquática (visualização das presas) e, sinergicamente, pela redução 
da densidade de suas presas preferenciais, o mesozooplâncton (Salonen et al., 2009). 
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A sedimentação do rejeito (assoreamento) nas calhas dos trechos impactados geram impactos 
na biota aquática por meio da redução da heterogeneidade espacial do ecossistema. Ambientes 
espacialmente heterogêneos tendem a apresentar maior riqueza em espécies devido à maior 
quantidade de micro-habitat, microclimas, refúgios de predadores e maior variabilidade do es-
pectro de recursos (Begon, 2006). Desta forma, o soterramento de substratos (troncos e pedras 
submersas ou outro substrato estável) por material de granulometria uniforme reduz significa-
tivamente a diversidade de habitats, tornando o leito do rio homogêneo e consequentemente 
reduzindo a riqueza em espécie local (Gore, 1985). Outro efeito da sedimentação do rejeito é 
o preenchimento dos espaços intersticiais, reduzindo a disponibilidade de habitats para macro 
e microinvertebrados que utilizam tal compartimento (Lenat et al., 1981).

O aumento da disponibilidade de substrato saturado, ocorrido principalmente na sub-bacia do 
ribeirão Ferro-Carvão, promoveu o crescimento das populações de macrófitas aquáticas emer-
sas, já que estas se enraízam no sedimento, conforme observado por Kohn & Walsh (1994) e 
Ricklefs & Lovette (1999). Das duas espécies de macrófitas emergentes identificadas na área, 
o capim-arroz (Echinochloa crusgalli (L.) P. Beauv., Poaceae) e a erva-de-bicho (Polygonum 
hydropiperoides Michx., Polygonaceae), foi esta última que recobriu a mancha de rejeito ao 
longo de toda a sua extensão na sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão, ainda que não tenha 
colonizado na totalidade o rejeito extravasado. Embora a UHE Retiro Baixo historicamente 
apresente problemas com a excessiva proliferação de macrófitas aquáticas flutuantes no reser-
vatório, considera-se a hipótese de que o aumento verificado pelo Igam (2019a; 2019b) após o 
rompimento possa ter origem no carreamento de nutrientes para o rio Paraopeba, gerado pelo 
rompimento das barragens B1, B4 e B4-A.

O extravasamento do rejeito para as áreas úmidas marginais ocorrido no forte período chuvoso do 
ano de 2020 e potencializado pelo rejeito oriundo do rompimento depositado nesse trecho pode ter 
provocado alterações nas comunidades hidrobiológicas presentes nesses ambientes marginais.

No trecho do rio Paraopeba próximo à confluência com o ribeirão Ferro-Carvão, o monitoramen-
to da área de dragagem de rejeitos mostrou a existência de alguns bancos de macrófitas flutu-
antes (Eichhornia crassipes) e a colonização das margens por P. hydropiperoides. No entanto, 
com o evento das chuvas e enchentes em 2019/2020, os bancos foram carreados pelo aumento 
do nível do rio, observando-se a partir de então apenas pequenos bancos somente na região 
a montante da área atingida e poucos remanescentes de P. hydropiperoides na área dragada.

2.9.1.18.1. Descrição do impacto
O impacto é considerado negativo em relação à sua natureza, pois teve como principal efeito 
a redução da riqueza e da densidade das comunidades biológicas, interferindo, portanto, na 
diversidade de organismos presentes e na proporção numérica entre eles.

Em relação à ordem, o impacto é indireto, pois a ruptura da barragem e o consequente extra-
vasamento do seu conteúdo ocasionaram o carreamento de rejeitos e sedimentos que provo-
caram a elevação da turbidez, a perda de qualidade da água e a alteração dos habitats, que, 
em consequência, levaram às alterações da comunidade.

O impacto pode ser descrito como regional, uma vez que seus efeitos são sentidos nas bacias 
do ribeirão Ferro-Carvão e rio Paraopeba, onde foram verificadas alterações nas comunidades 
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limnológicas e onde estas puderam ser mensuradas e mapeadas avaliando os parâmetros 
descritores das comunidades.

As alterações nas comunidades limnológicas foram sentidas no ambiente simultaneamente ao 
arraste e deposição dos rejeitos e ao carreamento dos sedimentos naturais do leito dos cursos 
d’água. Os dados do monitoramento emergencial observados nas regiões 1B e 2, nas quais foi 
possível coletar amostras logo antes e logo após a passagem da pluma, mostraram diferenças 
grandes na estrutura das comunidades, permitindo descrever o impacto como de curto prazo.

Esse impacto pode ser descrito também como reversível, justificando-se pelo fato de que o 
componente biológico afetado – as comunidades limnológicas – tende a voltar às condições 
originais quando os aspectos indutores (arraste e deposição de rejeitos e o carreamento de 
sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos) cessarem. A abundância dos organismos 
destas comunidades nos afluentes e na região montante e seu rápido ciclo de vida e repro-
dução contribuem para que sejam consideradas altamente resilientes. No entanto, devido ao 
grande volume de rejeitos carreados para a calha dos rios e ali sedimentados, deverão ser 
implantadas ações para sua remoção, o que fará cessar o impacto.

Em relação à temporalidade, o impacto é permanente, pois as alterações na estrutura e com-
posição das comunidades têm duração indefinida, permanecendo identificáveis por muito tem-
po após o evento, como atestam os monitoramentos da Avaliação das Comunidades Aquáticas 
dos Rios Paraopeba e São Francisco (Aplysia, 2020) e do Programa de Obras Emergenciais – 
Dragagem (Arcadis, 2020), que apontam diferenças explícitas entre as comunidades de locais 
atingidos e não atingidos pelos rejeitos provenientes das barragens.

Quadro 2.9.1.18-1 – Atributos de descrição do impacto Alteração da composição e estrutura das 
comunidades hidrobiológicas.

Atributos de descrição do impacto
Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Indireto Reversibilidade Reversível

Escala espacial Regional Duração Permanente
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.18.2. Avaliação do impacto
A magnitude do impacto é considerada grande, uma vez que grande parte do componente foi 
significativamente alterado, em termos de riqueza e densidade, quando analisado em relação 
ao cenário pré-rompimento, como mostraram as comparações estatísticas entre os vários pa-
râmetros das comunidades.

O componente aqui considerado é o conjunto de comunidades hidrobiológicas (biota aquática) 
que compreendem os organismos fito e zooplanctônicos, zoobentônicos, algas perifíticas, bem 
como as macrófitas aquáticas e a ictiofauna, embora seja dada maior ênfase às comunidades 
planctônicas e bentônicas, uma vez que a ictiofauna, por ter apresentado diferentes alterações, 
é discutida separadamente. 

A sensibilidade deste componente é considerada alta, uma vez que foram detectadas, nos cená-
rios pré ou pós-rompimento, espécies de relevância ecológica ou em situação de vulnerabilidade, 



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba
Capítulo 2 – Caracterização socioambiental pós-rompimento e avaliação de impactos  

Volume 4 – Avaliação de Impactos

 199

como as espécies de peixes, bagre (Bagropsis reinhardti) e pacamã (Lophiosilurus alexandri), 
classificadas como vulneráveis na lista nacional de espécies ameaçadas de extinção (ICMBio, 
2018), e até mesmo as espécies de grande interesse comercial, como as curimatás-pioa e pacu 
(Prochilodus costatus e P. argenteus), o dourado (Salminus franciscanus), a tabarana (Salminus 
hilarii) e o surubim (Pseudoplatystoma corruscans), encontradas ao longo do rio Paraopeba. 

As comunidades planctônicas e bentônicas, ainda que não sejam conhecidas e valorizadas pelo 
grande público nem tenham entre suas espécies inventariadas alguma com status de rara ou 
ameaçada, são extremamente importantes para a dinâmica natural dos rios, responsáveis pela 
base da cadeia trófica de herbivoria, através da produção primária (fitoplâncton e perifíton), e de 
detrivoria, através do processamento de detritos em matéria orgânica particulada fina (zooben-
tos e zooplâncton). A mineralização da matéria orgânica e os ciclos biogeoquímicos, efetuados 
pela comunidade microbiológica, mas com participação expressiva das comunidades hidrobio-
lógicas, são processos inerentes à autodepuração dos rios, e destes processos depende a per-
cepção humana de água limpa (ou suja), item extremamente valorizado pela sociedade.

Os táxons inventariados, excetuando-se os da ictiofauna, são, em geral, comuns e abundantes 
nos ambientes aquáticos de Minas Gerais, com alta capacidade de resiliência, principalmente 
por existirem outros corpos d’água afluentes ao rio Paraopeba, e pela própria região montante 
deste rio, que servem como fonte de recolonização para a área atingida. No entanto, desta-
ca-se que este componente já vinha, há décadas, sendo impactado pelo uso e ocupação da 
bacia, com a remoção da vegetação ciliar, despejo de esgotos domésticos in natura nas águas 
dos rios, lançamento de efluentes industriais, introdução de espécies exóticas, entre outros as-
pectos, incluindo atividade minerária. O grande número de fontes de impactos a que o compo-
nente já estava submetido implica maior vulnerabilidade do componente a continuar sofrendo 
novos impactos, uma vez que suas fontes não foram removidas.

A combinação entre a sensibilidade alta do componente e a magnitude grande do impacto 
resulta em um impacto de grau de importância elevado, o que implica a necessidade de imple-
mentar ações de reparação.

Quadro 2.9.1.18-2 – Avaliação do grau de importância do impacto Alteração da composição e 
estrutura das comunidades hidrobiológicas.

Avaliação do grau de importância do impacto
Magnitude Grande

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

Para a recuperação desse impacto estão previstas as ações dos seguintes planos e seus pro-
gramas específicos, fundamentais para acelerar o processo de recuperação:

• Plano de Restauração da Biodiversidade e Ecossistemas Aquáticos Impactados
 – Programa de Renaturalização de Leitos e Margens
 – Programa de Prevenção de Introdução de Espécies Exóticas

• Plano de Monitoramento da Qualidade da Água Superficial e Sedimento
 – Programa de Apoio à Biodiversidade
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 – Programa de Monitoramento Emergencial da Qualidade da Água Superficial e 
Sedimentos (PME)

• Plano de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre e Aquática
 – Programa de Monitoramento da Biota Aquática
 – Programa de Monitoramento de Ecotoxicidade e Bioacumulação
 – Programa de Monitoramento de Macrófitas Aquáticas Flutuantes Livres

• Plano de Monitoramento das Obras Emergenciais (PMO)
• Plano de Monitoramento de Dragagem (PMD)

Nesse sentido, já existem ações em andamento, tais como a retirada e contenção do rejeito 
no ribeirão Ferro-Carvão, a dragagem no rio Paraopeba, programas de monitoramento que, 
associados às ações de reparação, promoverão melhoria dos ecossistemas para recomposi-
ção das comunidades hidrobiológicas. Todas estas ações visam melhoria da integridade dos 
ecossistemas, incluindo áreas ripárias, qualidade das águas e dos sedimentos, conexão com 
zona hiporreica, promoção de heterogeneidade ambiental, manutenção de fluxo gênico dentre 
outras, que deverão promover essa recomposição. Os programas de monitoramento em anda-
mento são essenciais para balizamento das ações e avaliação da efetividade dos programas 
implementados. O grau de resolução das medidas, portanto, é considerado forte, já que é 
possível reduzir significativamente este impacto. Abaixo são listadas as principais ações rela-
cionadas ao impacto em questão.

Quadro 2.9.1.18-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Alteração da estrutura das 
comunidades hidrobiológicas.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas
Estabilização de encostas e taludes Plano de Restauração da Biodiversidade e 

Ecossistemas Aquáticos Impactados – Programa 
de Renaturalização de Leitos e MargensRecomposição das margens do ribeirão Ferro-Carvão e seus tributários

Dragagem dos leitos do rio Paraopeba e do ribeirão Casa Branca Plano de Monitoramento de Dragagem (PMD)

Implantar e disponibilizar o banco de dados gerados do monitoramento

Plano de Monitoramento da Qualidade da Água 
Superficial e Sedimento – Programa de Apoio 
à Biodiversidade; Programa de Monitoramento 
Emergencial da Qualidade da Água Superficial e 
Sedimentos (PME)

Plano de Monitoramento da Biodiversidade 
Terrestre e Aquática – Programa de 
Monitoramento da Biota Aquática; Programa 
de Monitoramento de Macrófitas Aquáticas 
Flutuantes Livres

Contenção e disposição de rejeitos por mecanismos de barreiras, diques e 
cortinas metálicas Plano de Monitoramento das Obras Emergenciais 

(PMO)Dragagem de rejeitos

Drenagem e tratamento das águas fluviais pelas ETAFs

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Forte

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Moderado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas práticas 
comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição depende da 
discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos órgãos competentes.
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No rio Paraopeba, para a avaliação das condições pré e pós-rompimento, o trecho estudado 
foi dividido e pontos amostrais foram distribuídos em diferentes seções denominadas Região 
Montante (não atingida pela pluma), Região 1A (entre o município de Brumadinho-MG a Mário 
Campos-MG, a jusante do evento e área mais próxima ao ponto de rompimento da barragem); 
Região 1B (entre São Joaquim de Bicas-MG até 2 km a jusante da foz do rio Betim) e Região 
2 (proximidades de Juatuba-MG até a Represa de Três Marias).

Conforme abordado anteriormente, o impacto, ou seja, a alteração na composição e estrutura 
das comunidades hidrobiológicas observada pela redução nos parâmetros riqueza e densi-
dade das mesmas, pode ser observado nas regiões da sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão, 
da confluência do ribeirão Ferro-Carvão e rio Paraopeba, e no rio Paraopeba até a sua foz no 
reservatório da UHE Três Marias. Embora não tenham sido igualmente afetadas, todas essas 
regiões mostraram, em algum grau, diferenças significativas entre a situação das comunidades 
no cenário pré e pós-rompimento. A área de influência deste impacto é apresentada no Mapa 
2.9.1.18-1.

A região a Montante da área atingida pela pluma de rejeitos é considerada como não impacta-
da e utilizada como controle ou background para comparação com a região 1A e a região da 
sub-bacia Ferro-Carvão.

A sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão é avaliada como muito afetada pelo impacto, uma vez que 
as comparações pré e pós-rompimento para os parâmetros mensurados (riqueza e densidade) 
foram significativamente diferentes para as comunidades planctônicas, bentônicas e perifíticas. 
Ressalta-se que neste local as amostragens deram resultado nulo (não foram encontrados or-
ganismos nas amostras) para as comunidades fitoplâncton e perifíton até maio 2019.

A região 1A teve resultado semelhante, avaliada como muito afetada pelo impacto, uma vez 
que as comparações entre os parâmetros das comunidades planctônicas, bentônicas e perifí-
ticas mostraram-se significativamente inferiores quando comparados com a região Montante, 
excetuando-se a densidade perifítica.

A região 1B é avaliada como moderadamente afetada pelo impacto, uma vez que as compa-
rações entre os parâmetros mensurados mostraram que, pelo menos para uma das comuni-
dades (zooplâncton), não ocorreram diferenças significativas na riqueza e densidade entre os 
períodos pré e pós-rompimento da barragem.

No caso da região 2, que sofreu um impacto relativamente mais baixo devido à maior distân-
cia em relação ao ponto de rompimento das barragens, observou-se que os ambientes lóticos 
apresentavam diferenças significativas apenas para os parâmetros do fitoplâncton e para a 
densidade de zoobentos, mas não ocorreram diferenças para a comunidade zooplanctônica. 
Nesta região, o perifíton não foi avaliado. Nos ambientes intermediários da região 2 (reserva-
tório da UHE Retiro Baixo), as diferenças significativas foram ainda menos comuns: apenas 
a densidade de fitoplâncton e de zoobentos mostraram diferenças significativas entre o pré e 
pós-rompimento.



Mapa 2.9.1.18-1 – Área de influência do impacto Alteração da composição e estrutura das comunidades hidrobiológicas.
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2.9.1.19. Redução da cobertura vegetal 

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto(s) indutor(es) Arraste e deposição de rejeitos

Componente afetado Vegetação nativa

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

A redução da cobertura vegetal é um impacto efetivo, decorrente do arraste e deposição de 
rejeitos de mineração sobre a vegetação, originados pelo rompimento das barragens B1, B4 e 
B4-A. A área ocupada pelo rejeito, denominada mancha de rejeito, foi mapeada e estimada em 
294,05 ha. As vistorias e observações in loco e das imagens de satélite não deixam dúvidas de 
que o impacto é efetivo.

Na área de estudo de detalhe predomina a fitofisionomia da floresta estacional semidecidual 
(FES), que foi a mais afetada pelo rompimento. Dos 294,05 ha afetados pela mancha de re-
jeitos, 106,94 ha (36,3%) eram ocupados por FES nos estágios médio e avançado de rege-
neração, e outros 25,66 ha (8,73%) encontravam-se recobertos por FES em estágio inicial, 
localizados quase exclusivamente nas adjacências do ribeirão Ferro-Carvão. 

Outra formação natural que foi diretamente impactada são as áreas úmidas, que cobriam 4,29% 
(12,61 ha) da área atualmente coberta pela mancha de rejeito, com uma perda estimada de 
43,2% das áreas úmidas mapeadas na área de estudo. O impacto sobre as áreas úmidas será 
tratado em um item específico da avaliação de impactos.

Pela deposição direta e arraste do rejeito foram suprimidos imediatamente 151,66 ha (51,58%) 
de formações naturais (florestas, áreas úmidas e corpos d’água). Outros 48,42% (142,39 ha) 
eram ocupações antrópicas.

Contabiliza-se também, como perda de cobertura vegetal, os trechos onde o rejeito passou 
sem ter derrubado árvores, ficando depositado sob o dossel, e que representam uma área 
de 16,92 ha de trechos descontínuos, localizados principalmente nas bordas da mancha de 
rejeito e classificados como sendo de FES em estágio médio-avançado de regeneração. É 
muito provável que pelo menos parte dessas árvores feneçam devido às alterações bruscas 
no substrato, principalmente quanto à saturação hídrica, pH e condições de anoxia impostas, 
e considerando o soterramento do colo e parte do tronco. Além disso, os demais estratos que 
compunham o sub-bosque dessas matas eram partes fundamentais do ecossistema, e sua 
perda representa alteração significativa no habitat, com provável redução da cobertura vegetal 
a médio e longo prazo.

Assim, estima-se que a redução efetiva de cobertura vegetal na área de estudo de detalhe, que 
abrange 6.953,38 ha, tenha sido, no momento imediato pós-rompimento, de 4,30% (162,13 ha) 
do total anteriormente recoberto por formações naturais (3.767,94 ha), considerando a perda 
de FES (incluindo florestas com rejeito sob dossel) e áreas úmidas.

A Tabela 2.9.1.19-1 apresenta as tipologias de uso e cobertura do solo da área afetada pela 
mancha de rejeito
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Tabela 2.9.1.19-1 – Tipologia de uso e cobertura do solo na área afetada pela mancha de rejeito.

Tipologia de uso e ocupação
Área afetada pelo rejeito

ha %
Formações naturais

Floresta estacional semidecidual em estágio médio-avançado 106,94 36,37%

Floresta estacional semidecidual em estágio inicial 25,66 8,73%

Área úmida 12,61 4,29%

Corpo d’água 6,44 2,19%

Subtotal formações naturais 151,66 51,58%
Uso e ocupações antrópicas

Mineração 46,58 15,84%

Sistema de barragem de mineração 37,37 12,71%

Campo antrópico/pastagem 22,54 7,67%

Cultivo agrícola 17,09 5,81%

Habitação rural 9,14 3,11%

Área urbana 4,37 1,49%

Acessos 2,76 0,94%

Solo exposto 2,11 0,72%

Bambuzal 0,41 0,14%

Floresta plantada 0,03 0,01%

Subtotal uso e ocupações antrópicas 142,4 48,44%
Total 294,05 100%

* Valores não consideram as áreas de rejeito sob dossel, que, conforme Plano de Supressão (Revisão 12), afetaram 16,92 ha de 
floresta estacional semidecidual estágio médio-avançado.
Fonte: Arcadis, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020 

Registra-se, ainda, o evento de chuvas extremas de 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba. 
Tais inundações conduziram resíduos de rejeito para suas áreas adjacentes e para seus tribu-
tários, em uma área de 4.135,75 ha, ou 6,82% da faixa de 1 km no entorno do referido rio, sen-
do 1.349,76 ha cobertos por formações naturais. O impacto de redução da cobertura vegetal 
decorrente destas inundações não foi evidenciado.

As alterações causadas pelo evento do rompimento da barragem têm consequências diretas 
nos componentes bióticos e abióticos do ecossistema, visto que estes são interdependentes e 
interagem constantemente em busca de um equilíbrio dinâmico (Gleissman, 1990). Portanto, 
com a perda de cobertura vegetal, podem ser observadas/esperadas repercussões em cadeia 
no restante do sistema, resultando na perda ou redução de funções ambientais localmente e 
com possíveis interferências em toda a área analisada.

Ainda que tenha sido possível caracterizar os impactos do rompimento em termos de cobertura 
vegetal, é importante salientar que as obras emergenciais de contenção e/ou reparação dos 
danos, apresentadas no Plano Diretor de Obras (Revisão 11) e Plano de Supressão (Revisão 
12), compreenderam a supressão adicional de 18,96 ha de FES, sendo 18,85 ha de vegetação 
em estágio médio-avançado de regeneração, além de 0,17 ha de cerrado, cuja supressão se 
deu para viabilizar as obras de reforma de um acesso existente. Outros 9,94 ha de supressão 
estavam, até junho de 2020, em “processo de execução” devido às obras de acesso e estabili-
zação de ombreiras da Barragem B1. Soma-se o alagamento e a perda de 0,23 ha de floresta 
estacional semidecidual decorrente de reforma de um acesso viário.
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Esse impacto pode ser considerado precursor de diversos impactos sobre a vegetação e so-
bre a fauna, assim como para o meio físico e socioeconômico, amplamente documentado na 
literatura. A perda de cobertura vegetal gera alterações na paisagem, como a fragmentação da 
cobertura vegetal, a perda da conectividade e o aumento do efeito de borda nos fragmentos de 
vegetação nativa (Brito, 2006; Murcia, 1995). Também causa alterações nas dinâmicas ecológi-
cas, na estrutura da comunidade vegetal ou em suas populações, como a perda de indivíduos 
da flora (Laurance, 2004; Putz et al., 2011), a perda de banco de sementes (Garwood, 1989) e 
a redução no fluxo gênico (Dick et al., 2008). 

A cobertura vegetal desempenha um papel relevante na ciclagem local de nutrientes (Billings & 
Gaydess, 2008; Vogel, 2013), no sequestro de carbono atmosférico (Billings & Gaydess, 2008), 
no estabelecimento de microclima (Vasconcelos et al., 2004) e de condições que favorecem o 
desenvolvimento de processos sucessionais (Campbell et al., 1990; Laurance et al., 2001b) e 
as dinâmicas ecológicas das comunidades vegetais e animais (e.g. predação, competição e mu-
tualismo) em escalas local e regional (Aizen & Feinsiger, 1994a; 1994b; Hadley & Betts, 2011).

Ainda, a alteração da cobertura do solo pode alterar dinâmicas de escoamento de águas plu-
viais no terreno e intensificar processos de carreamento de partículas, promovendo agrava-
mento dos processos erosivos e do assoreamento de corpos d’água (Bertoni & Lombardi Neto, 
1999; Santos et al., 2000; Ferreira et al., 2011; Cardoso et al., 2012), alterando as característi-
cas dos ambientes aquáticos e das comunidades a eles associadas. 

Na presente avaliação, o impacto de redução na cobertura vegetal é precursor direto dos se-
guintes impactos: fragmentação da cobertura vegetal, aumento do efeito de borda, perda de 
habitat terrestres, descaracterização da paisagem e intensificação dos processos erosivos.

2.9.1.19.1. Descrição do impacto
A redução da cobertura vegetal é um impacto negativo, uma vez que interfere em componen-
tes importantes da biodiversidade local, como os habitats, as comunidades e os indivíduos 
da flora. O impacto é direto por se tratar de efeito de primeira ordem, causado pelo arraste 
e deposição de rejeitos sobre a cobertura vegetal. A manifestação de início do impacto foi de 
curto prazo, pois a cobertura vegetal foi imediatamente suprimida com o arraste mecânico e/
ou deposição do rejeito e soterramento.

Trata-se de um impacto local, restrita às áreas de vegetação da área de estudo de detalhe, 
cuja massa de rejeito foi depositada após o rompimento das barragens e extravasamento do 
rejeito. 

É considerado um impacto permanente, pois ocorre uma alteração no componente avaliado 
(vegetação nativa) que tem duração indefinida, mesmo após ter cessado o arraste e deposição 
de rejeito liberado pelo rompimento das barragens. É um impacto reversível, ao se considerar 
a capacidade de a cobertura vegetal se reconstituir a partir das ações de retirada do rejeito e 
implantação de projetos de recuperação de áreas degradadas, além das obrigações de cunho 
compensatório que serão tratadas em processo específico.
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Quadro 2.9.1.19-1 – Atributos do impacto Redução da cobertura vegetal.
Atributos de descrição do impacto

Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Direto Reversibilidade Reversível

Escala espacial Local Duração Permanente
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.19.2. Avaliação do impacto
Aproximadamente 50% da área soterrada pela mancha de rejeitos, o que equivale a 162,13 
ha, era preteritamente ocupada por floresta estacional semidecidual e áreas úmidas (forma-
ções naturais), ainda que esta redução da cobertura vegetal tenha sido relativamente pequena 
quando comparada com a área da bacia do ribeirão Ferro-Carvão (13,21 %) ou com a área de 
estudo de detalhe (4,30 %). 

Para se avaliar a magnitude do impacto da redução na cobertura vegetal, deve-se ressaltar que 
os quantitativos apresentados acima dão uma ideia da extensão do impacto em termos abso-
lutos e relativos a diferentes áreas. Entretanto, a metodologia adotada define, como o primeiro 
critério para avaliação da magnitude, os padrões legais existentes sobre o tema considerado. 
Ressalta-se que, no âmbito legal, é vedada a supressão de vegetação do Bioma Mata Atlântica 
nos estágios médio/avançado de regeneração, e que a vegetação do referido bioma, em qual-
quer estágio de regeneração, não perderá tal classificação caso venha a sofrer qualquer tipo 
de intervenção não autorizada (Lei 11.428/2006). Considerando que os 162 ha de vegetação 
nativa foram suprimidos pelo rompimento, sem a adoção das devidas medidas de mitigação 
previstas na legislação, a magnitude do impacto da redução da cobertura vegetal se justifica 
como grande. 

A vegetação nativa, embora ainda esteja bem representada na sub-bacia do Ferro-Carvão e 
adjacências, está inserida no domínio da Mata Atlântica, bioma cuja vegetação se encontra 
reduzida e fragmentada, contém espécies da flora ameaçadas de extinção, constitui habitat 
para a fauna, além de prover serviços ecossistêmicos diversos. Estes fatos, aliados à inserção 
da área em zona de amortecimento do PE da Serra do Rola Moça, em Área Prioritária para 
Conservação da Biodiversidade (APCB) de Minas Gerais e zonas de transição e amortecimen-
to de Reservas da Biosfera do Espinhaço e da Mata Atlântica, permitem valorar este impacto 
como de sensibilidade alta para este componente afetado. 

O grau de importância desse impacto foi calculado como elevado, resultando da combinação 
da magnitude grande e sensibilidade alta.

Quadro 2.9.1.19-2 – Grau de importância do impacto Redução da cobertura vegetal.
Avaliação do grau de importância do impacto

Magnitude Grande

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

Para esse impacto está previsto o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – Prad, 
capaz de reestabelecer os ambientes afetados, com ações amplamente conhecidas. Embora a 
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recuperação seja reconhecida como boa prática, não se conhece sua aplicação em contextos 
similares no que diz respeito às características edáficas e à extensão das áreas atingidas pelo 
rejeito, o que traz alguma incerteza sobre a restauração plena da vegetação. Neste sentido, o 
grau de resolução é considerado intermediário.

Ações referentes à recuperação de áreas degradadas estão em planejamento e em execução, 
incluindo o monitoramento das áreas em restauração. A fim de acompanhar as alterações nas 
comunidades biológicas decorrentes dos impactos identificados, foi iniciado o Programa de 
Monitoramento da Biota Terrestre. Abaixo são listadas as principais ações relacionadas ao 
impacto, em tela.

Quadro 2.9.1.19-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Redução da cobertura vegetal.
Medidas de reparação

Ações Planos ou Programas
Reconfiguração do relevo do terreno próximo à sua configuração original

Plano de Restauração da Biodiversidade e 
Ecossistemas Terrestres Impactados (Programa 
de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD)

Recomposição da cobertura vegetal, incluindo seleção de espécies do 
grupo de diversidade, condução da regeneração natural, adensamento e 
enriquecimento, transposição de serapilheira e implantação de técnicas de 
nucleação, como inserção de poleiros artificiais de bambu e deposição de 
troncos e galharias, visando a recolonização da fauna local

Reconfiguração dos cursos d’água
Plano de Restauração da Biodiversidade e 
Ecossistemas Aquáticos Impactados

Avaliação da composição e estrutura da vegetação, por meio de 
amostragens nas áreas diretamente afetadas e em áreas de referência

Plano de Monitoramento da Biodiversidade 
(Programa de Monitoramento da Biota Terrestre)

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Forte

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

A área de influência desse impacto é apresentada no Mapa 2.9.1.19-1 e está restrita aos locais 
onde houve perda direta de cobertura vegetal ocasionada pela deposição de rejeito imediata-
mente após o rompimento das barragens, bem como às áreas de rejeito sob dossel. Também 
foram incluídas as áreas indicadas no Plano de Supressão (Revisão 12) com status de con-
cluídas e em execução. 



Mapa 2.9.1.19-1 – Área de influência do impacto Redução da cobertura vegetal.
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2.9.1.20. Perda de áreas úmidas

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto(s) indutor(es) Arraste e deposição de rejeitos

Componente afetado Vegetação nativa

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

A perda de áreas úmidas é um impacto efetivo, causado pelo arraste e deposição de rejeitos 
decorrentes do rompimento das barragens B1, B4 e B4-A, que acarretou na perda de 12,61 ha 
de áreas úmidas situadas na sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão. Essas áreas tiveram sua co-
bertura vegetal suprimidas e sofreram a descaracterização do relevo original. De acordo com o 
diagnóstico pré-rompimento, as áreas úmidas ocupavam 29,19 ha na área de estudo, compos-
ta pela sub-bacia do Ferro-Carvão, parte da sub-bacia do Casa Branca e um pequeno trecho 
adjacente ao rio Paraopeba onde estão situadas a foz dos dois ribeirões, sendo 23,75 ha situ-
ados na sub-bacia do Ferro-Carvão.

Parte dessas áreas úmidas que foram perdidas são oriundas das barragens B4 e B4-A, onde 
ocorreu a colonização sobre os sedimentos por espécies adaptadas ao estresse hídrico (en-
charcamento permanente ou temporário do solo), principalmente de plantas herbáceas e ar-
bustivas (Figura 2.9.1.20-1). Áreas úmidas decorrentes de barramentos de curso d’água em 
propriedades rurais também foram impactadas pela ação do rejeito (Figura 2.9.1.20-2). Outras 
têm sua origem natural, formadas por áreas de várzeas alagáveis (Figura 2.9.1.20-3). Em al-
gumas situações o entorno pode ser composto por uma matriz antrópica, constituída por áreas 
de pastagem, campos antrópicos, habitações rurais e áreas de cultivo, e outras estão situadas 
em meio a uma matriz florestal. Ambas as situações podem ser observadas no entorno tanto 
das áreas úmidas com origem natural quanto das áreas úmidas formadas por ação antrópica.

A composição florística pode apresentar espécies exóticas invasoras, como o lírio-do-brejo 
(Hedychium coronarium) e gramíneas exóticas, e também espécies nativas, como a taboa 
(Typha domingensis), o chapéu-de-couro (Echinodorus macrophyllus), Neoblechnum brasilien-
se, os Cyperus spp., as Ludwigia spp., Polygonum  sp, Eicchornia sp, Salvinia sp, entre outras 
espécies de macrófitas aquáticas, que são plantas características de ambientes úmidos e solos 
hidromórficos.
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Figura 2.9.1.20-1 – Áreas úmidas formadas pela barragem B4-A suprimidas pelo arraste e 
deposição de rejeitos.

Figura 2.9.1.20-2 – Área úmida formada por barramento de curso d’água suprimida pelo arraste e 
deposição de rejeitos.



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba
Capítulo 2 – Caracterização socioambiental pós-rompimento e avaliação de impactos  

Volume 4 – Avaliação de Impactos

 211

Figura 2.9.1.20-3 – Área úmida natural suprimida pela mancha de rejeito.

Vale ressaltar que 571 ha de áreas úmidas situadas na bacia do rio Paraopeba foram atingidas 
pelas inundações decorrentes das chuvas extremas de 2019/2020. A inundação pelas cheias 
do rio é um evento normal em áreas úmidas e várzeas situadas em suas margens, mas essas 
inundações que ocorreram após o rompimento das barragens podem ter depositado, nessas 
áreas, sedimentos misturados ao rejeito que estava na calha do rio, podendo levar a altera-
ções em seu substrato e, consequentemente, em sua composição florística. Entretanto, não 
houve a perda dessas áreas, ao contrário do que ocorreu com as áreas úmidas no ribeirão 
Ferro-Carvão.

2.9.1.20.1. Descrição do impacto
A perda de áreas úmidas é um impacto negativo decorrente do arraste e deposição dos rejei-
tos, que suprimiu parte das áreas úmidas situadas na sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão.

É um impacto direto por se tratar de efeito de primeira ordem, causado pelo arraste e deposi-
ção de rejeitos, que levou à supressão da cobertura vegetal presente nas áreas úmidas, além 
de mudar as características do relevo na sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão. A manifestação 
de início do impacto foi de curto prazo, pois as áreas foram imediatamente suprimidas com o 
arraste mecânico e/ou deposição do rejeito.

Trata-se de um impacto com escala espacial local, pois está restrito às áreas úmidas que es-
tavam no caminho da onda de rejeitos situadas na sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão. A área 
de influência deste impacto é apresentada no Mapa 2.9.1.20-1.

É considerado um impacto permanente, pois ocorre uma alteração no componente avaliado 
(vegetação nativa) que tem duração indefinida, mesmo após ter cessado o arraste e deposição 
de rejeito liberado pelo rompimento das barragens. Mesmo sendo um impacto classificado 
como permanente, ele é reversível, uma vez que podem ser implantadas ações de retirada do 
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rejeito e reconfiguração dos cursos d’água e do relevo do terreno próximo à sua configuração 
original. Naturalmente pode ocorrer a colonização dessas áreas por macrófitas aquáticas, que 
geralmente se inicia na região das margens, por meio das aves aquáticas e de peixes, que são 
os principais dispersores das macrófitas aquáticas (Thomaz, 2002; Cunha-Santino & Bianchini 
Jr., 2011). A colonização também pode ocorrer através de propágulos provenientes de áreas 
úmidas ainda existentes ao longo dos cursos d’água situados a montante da área impactada 
pela mancha de rejeitos.

Quadro 2.9.1.20-1 – Atributos do impacto Perda de áreas úmidas.
Atributos de descrição do impacto

Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Direto Reversibilidade Reversível

Escala espacial Local Duração Permanente
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.20.2. Avaliação do impacto
Foi registrada a perda de 12,61 ha, o correspondente a 43% das áreas úmidas mapeadas para 
a Área de Estudo de Detalhe, no cenário pré-rompimento. Em comparação com a sub-bacia 
do ribeirão Ferro-Carvão, que possuía 23,75 ha de áreas úmidas, essa perda representa 53%. 
Para se avaliar a magnitude do impacto da perda de áreas úmidas, deve-se ressaltar que os 
quantitativos apresentados acima são significativos, e dão uma ideia da extensão do impacto 
em termos absolutos e relativos a diferentes áreas. Ainda assim, ressalta-se a proteção legal 
do Bioma Mata Atlântica (Lei 11.428/2006) e a supressão das áreas sem a adoção das devidas 
medidas de mitigação previstas na legislação. Dessa forma, a magnitude do impacto da redu-
ção da cobertura vegetal se justifica como grande.

Conforme descrito, o impacto incide sobre o componente cobertura vegetal, mais especifica-
mente a cobertura vegetal das áreas úmidas. Apesar de várias áreas úmidas terem origem 
antrópica e apresentarem a cobertura vegetal com espécies exóticas, são diversas as fun-
ções ambientais que exercem, pois além de apresentarem fauna e flora específicas, atuam 
na melhoria da qualidade da água, contribuem para a recarga de aquíferos, na retenção de 
carbono orgânico e no controle de inundações. As macrófitas aquáticas encontradas nas áreas 
úmidas proporcionam locais para reprodução, alimentação e proteção da fauna, estabilização 
de margens de cursos d’água, oxigenação do ambiente aquático, estoque de nutrientes, en-
tre outras funções ecológicas de extrema importância (Thomaz, 2002). As áreas úmidas têm 
sua relevância mundialmente reconhecidas pela Convenção de Zonas Úmidas de Importância 
Internacional, ou Convenção de Ramsar, na qual o Brasil, através do Decreto nº1.905, de 
16 de maio de 1996, reconhece sua importância. Além disso, essas áreas estão situadas no 
bioma Mata Atlântica, inseridas em Unidades de Conservação, como a APA Sul RMBH, Áreas 
Prioritárias para Conservação e Reserva da Biosfera. Diante disso, a sensibilidade foi classifi-
cada como alta.

O grau de importância deste impacto é elevado, resultando da combinação da magnitude 
grande e sensibilidade alta.
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Quadro 2.9.1.20-2 – Grau de importância do impacto Perda de áreas úmidas.
Avaliação do grau de importância do impacto

Magnitude Grande

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

Para esse impacto, diversos programas podem atuar com medidas de restauração, conser-
vação, reestabelecimento dos ambientes afetados e, consequentemente, compensar a perda 
dessas áreas. Entre eles estão o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, 
o Programa de Monitoramento da Biodiversidade e o Programa de Renaturalização de Leitos 
e Margens. Nestes planos e programas citados são previstas ações de remoção do rejeito, 
reconfiguração do relevo e dos cursos d’água, recomposição de ambientes aquáticos e moni-
toramento da vegetação. 

Todas as ações citadas são reconhecidas como capazes de reestabelecer ambientes afeta-
dos através de práticas amplamente reconhecidas. Embora a recuperação seja reconhecida 
como boa prática, não se conhece sua aplicação em contextos similares no que diz respeito 
às características edáficas e ao comportamento hiporreico, o que traz alguma incerteza sobre 
a restauração plena das áreas úmidas. Neste sentido, o grau de resolução é considerado 
intermediário.

Ações referentes à recuperação de áreas degradadas estão em andamento e em planejamen-
to. Abaixo são listadas as principais ações relacionadas ao impacto, em tela.

Quadro 2.9.1.20-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Perda de áreas úmidas.
Medidas de reparação

Ações Planos ou Programas

Reconfiguração do relevo do terreno próximo à sua configuração original
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas 
- PRAD

Reconfiguração dos cursos d’água Plano de Restauração da Biodiversidade e 
Ecossistemas Aquáticos Impactados (Programa 
de Renaturalização de Leitos e Margens)Recomposição de ambientes aquáticos extra-calha

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Intermediário

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

Conforme apresentado anteriormente, o impacto da perda de áreas úmidas pode ser observa-
do na região da sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão, especificamente nas áreas úmidas supri-
midas pelo arraste e deposição de rejeitos, conforme Mapa 2.9.1.20-1.



Mapa 2.9.1.20-1 – Área de influência do impacto Perda de áreas úmidas.
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2.9.1.21. Perda de indivíduos da flora

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto(s) indutor(es) Arraste e deposição de rejeitos

Componente afetado Vegetação nativa

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

A perda de indivíduos da flora é um impacto efetivo decorrente do rompimento das barragens 
B1, B4 e B4-A, cujos arraste e deposição do rejeito acarretaram a supressão de indivíduos da 
flora situados nas áreas de floresta estacional semidecidual e as árvores isoladas nos campos 
antrópicos/pastagens. A floresta estacional semidecidual teve 132,61 ha de área suprimida, e 
as áreas de pastagens e campos antrópicos, 22,54 ha. Além dessas áreas que foram imedia-
tamente afetadas, algumas áreas cobertas por floresta tiveram seu sub-bosque recoberto por 
rejeito, em extensão estimada em 16,92 ha. Nessas áreas, não houve supressão da vegetação 
arbórea por arraste, mas a vegetação herbáceo-arbustiva presente no sub-bosque foi perdida, 
e parte dos indivíduos arbóreos que ficaram em pé após a passagem do rejeito no sub-bosque 
está fenecendo devido às bruscas alterações que sofreram, como saturação hídrica, alteração 
do pH, anóxia, soterramento do colo e parte do tronco.

A Tabela 2.9.1.21-1 apresenta as perdas potenciais de indivíduos da flora, considerando áreas 
de floresta estacional semidecidual, campos antrópicos/pastagens e floresta com rejeito sob 
o dossel, estimadas com base nos estudos apresentados no Capítulo 1, item “Estrutura da 
floresta” (diagnóstico pretérito). Essa estimativa foi separada em estrato arbóreo (indivíduos 
arbóreos com DAP ≥ 5 cm) e demais estratos (plantas herbáceas, arbustivas, trepadeiras, epí-
fitas e indivíduos arbóreos jovens).

Tabela 2.9.1.21-1 – Estimativa das perdas potenciais de indivíduos da flora. 

Estrato arbóreo Demais estratos Total

Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx.

Floresta estacional semidecidual* 119.624 394.759 16.597.830 52.211.390 16.717.454 52.606.149

Campos antrópicos e pastagens 278 1.702 0 0 278 1.702

TOTAL 119.902 396.461 16.597.830 52.211.390 16.717.732 52.607.852

* Considerando os 16,92 ha de floresta com rejeito sob o dossel. 
Elaboração: Arcadis, 2020.

Para estimar a perda dos indivíduos pelo rompimento das barragens, foram utilizados estudos 
realizados em áreas de floresta estacional semidecidual em diferentes estágios nas proximida-
des da área impactada pela mancha de rejeitos. Estes estudos, apresentados no diagnóstico 
pretérito, indicam uma densidade absoluta total (DA), ou número de indivíduos por hectare, 
variando de 800 ind./ha na área do censo Capim Branco-Área 1 (Vale, 2020) até 2.640 ind./
ha encontrados no estudo da Barragem III (Sete, 2006). Essas densidades encontradas nos 
estudos consideram árvores com DAP ≥ 5 cm (diâmetro a altura do peito). Considerando que 
foram suprimidos 132,61 ha de floresta estacional semidecidual, podemos estimar que a perda 
ficou entre 106.088 e 350.090 indivíduos de espécies arbóreas.
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A área de floresta com rejeito sob o dossel, que teve seus limites revisados e apresentados 
no Plano de Supressão (Revisão 12), ocupa 16,92 ha, onde é esperado que grande parte das 
árvores que permaneceram em pé fenecerá. Com base nos mesmos dados de densidade apre-
sentados, é estimada uma perda potencial de 13.536 a 44.669 indivíduos.

Para compor a perda estimada de indivíduos do estrato arbóreo, também devem ser esti-
madas as perdas de árvores isoladas que compunham a paisagem, ao menos nas áreas 
de campo antrópico/pastagens, onde estas se concentram, tipologia que perdeu 22,54 ha. 
A estimativa se baseia nos censos realizados no âmbito das obras emergenciais em áreas 
de pastagem (Vale, 2020), nas quais foram registradas de 12 a 76 ind./ha. Dessa forma, foi 
calculada uma estimativa de 278 a 1.702 indivíduos arbóreos isolados. Cabe lembrar que 
as árvores isoladas também possuem diversas funções ecológicas, como a atração de ani-
mais polinizadores e/ou dispersores que as utilizam para descanso e alimentação (Slocum & 
Horvitz, 2000; Slocum, 2001). Árvores isoladas amenizam o microclima e melhoram a umida-
de e a fertilidade do solo (Campbell et al., 1990; Belsky et al., 1993; Molofsky & Augspurger, 
1992; Rhoades et al., 1998), promovendo, em consequência, um aumento significativo na 
densidade de sementes, na germinação, no estabelecimento e no crescimento inicial de plân-
tulas (Guevara et al., 1992). As diferentes espécies de árvores, por criarem sob si distintas 
condições bióticas e abióticas, podem funcionar de maneiras diferentes como foco de rege-
neração (Toh et al., 1999).

Nas áreas com vegetação nativa, além dos indivíduos arbóreos, foram perdidos todos os in-
divíduos do sub-bosque, entre plântulas das espécies arbóreas, ervas, subarbustos, arbustos 
e trepadeiras; além das epífitas e hemiepífitas que estavam sobre as árvores. De acordo com 
Gentry e Dodson (1987), a contribuição dos componentes não arbóreos na riqueza de espécies 
das florestas tropicais secas e úmidas é maior do que a do componente arbóreo. O número de 
espécies herbáceas e subarbustivas pode variar de 33% a 52% da riqueza específica, o de tre-
padeiras pode variar de 8% a 11%, o de epífitas de 2% a 22%, enquanto as espécies arbóreas 
constituem de 15% a 22% dessa riqueza (Gentry & Dodson, 1987).

Quando avaliado o número de indivíduos do componente não arbóreo dessas florestas tro-
picais, as ervas apresentam densidade de 9.440 a 28.540 ind./ha, os arbustos de 2.790 a 
7.420 ind./ha, as plântulas/juvenis de espécies arbóreas apresentam de 5.590 a 7.500 ind./ha e 
as epífitas e hemiepífitas de 100 a 45.170 ind./ha (Gentry & Dodson, 1987). Estudos realizados 
em áreas de floresta estacional encontraram densidade de plantas presentes no sub-bosque 
de 110.900 ind./ha na Fazenda São Vicente em Campinas-SP (Bernacci, 1992), 119.300 ind./
ha na Mata da Silvicultura em Viçosa-MG (Meira Neto & Martins, 2003) e 304.000 ind./ha na 
Mata do Jambreiro em Nova Lima-MG (Andrade, 1992). Deve-se ressaltar que diferentes abor-
dagens metodológicas podem refletir na variação desse parâmetro.

Como pode ser visto, os valores são muito variáveis e devem divergir ainda mais se forem 
consideradas as diferentes fitofisionomias que foram afetadas e o nível de antropização em 
cada área, mas servem para ilustrar a dimensão da abundância perdida no que diz respeito à 
flora terrestre.

Portanto, utilizando esses dados para obter as estimativas de perda de indivíduos de cada 
uma dessas formas de vida na área com vegetação nativa impactada pelo rejeito (132,61 ha 
+ 16,92 ha de floresta estacional semidecidual), devem ter sido perdidos: 16.582.830 a 
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52.311.390 indivíduos de espécies herbáceas, arbustivas, trepadeiras, epífitas e indivíduos 
arbóreos jovens.

Considerando as supressões realizadas pelas obras emergenciais, iniciadas logo após o rom-
pimento das barragens, foram suprimidos 19.601 indivíduos arbóreos. Destes, 4.092 eram ár-
vores mortas em pé.

Na atualização do uso do solo, para a data de maio de 2020, foi constatada uma área de flo-
resta estacional em estágio médio-avançado situada junto ao córrego Laranjeiras, que foi ala-
gada devido ao alteamento de um acesso, e suas árvores estão fenecendo. Esta área possui 
0,73 ha e, de acordo com as estimativas apresentadas, teve uma perda de 584 a 1.927 árvores 
e 80.957 a 221.920 indivíduos pertencentes aos demais estratos da floresta.

A perda de indivíduos vegetais envolve a supressão de espécimes importantes para a compo-
sição e estrutura das comunidades da flora, alterando as funções ecológicas da paisagem e da 
vegetação (Laurance, 2004; Putz et al., 2011), incluindo a contribuição para a redução da va-
riabilidade genética da flora (Young & Boyle, 2000; Young et al., 2001; Ewers & Didham, 2006; 
Bittencourt & Sebbenn, 2008; Tarazi et al., 2009) e a redução da polinização.

2.9.1.21.1. Descrição do impacto
A perda de indivíduos da flora é um impacto negativo, pois, com o rompimento das barragens 
B1, B4 e B4-A, o arraste e a deposição de rejeitos ocasionaram a supressão imediata de vários 
indivíduos da flora que compunham os fragmentos florestais e também de indivíduos disper-
sos na paisagem antropizada, como as árvores isoladas em pastagens. Outro fato avaliado é 
a perda de indivíduos após o rompimento, especificamente nas áreas da floresta alagada por 
barramento e floresta com rejeito sob o dossel, onde o sub-bosque foi perdido no momento de 
arraste e deposição dos rejeitos, mas parte da vegetação arbórea que permaneceu em pé está 
fenecendo.

O impacto é direto por se tratar de efeito de primeira ordem, causado por arraste e deposição 
de rejeitos nas áreas florestais e outras áreas com presença de árvores isoladas. A manifes-
tação de início do impacto foi de curto prazo, pois a onda de rejeito suprimiu de imediato os 
indivíduos arbóreos, com exceção das áreas de floresta com rejeito sob o dossel, onde foram 
imediatamente perdidos os indivíduos do sub-bosque, mas indivíduos arbóreos começaram a 
fenecer passado algum tempo da deposição do rejeito.

Trata-se de um impacto com escala espacial local, restrito às áreas de floresta estacional se-
midecidual e pastagens suprimidas, floresta com rejeito sob o dossel e floresta alagada por 
barramento. Todas essas áreas estão situadas na área de estudo de detalhe, composta pelas 
sub-bacias do ribeirão Ferro-Carvão e parte da sub-bacia do ribeirão Casa Branca, situadas no 
município de Brumadinho. A área de influência desse impacto é apresentada no Mapa 2.9.1.21-1.

É considerado um impacto permanente, pois mesmo após cessados o arraste e a deposição 
de rejeitos que causaram o impacto, os indivíduos da flora preexistentes deixaram de existir. 
Este impacto pode ser considerado irreversível, pois, mesmo com ações de compensação e 
reparação, cada indivíduo é considerado um ser único de sua espécie, com composição gené-
tica exclusiva, que contribui de forma particular com a estrutura da vegetação e cumpre função 
única.
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Quadro 2.9.1.21-1 – Atributos do impacto Perda de indivíduos da flora.
Atributos de descrição do impacto

Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Direto Reversibilidade Irreversível

Escala espacial Local Duração Permanente
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.21.2. Avaliação do impacto
A perda de indivíduos arbóreos e dos outros estratos da vegetação, que teve sua estimativa 
máxima em 52,6 milhões de indivíduos, representa 4% do que tinha na vegetação florestal e 
pastagem da área de estudo de detalhe no cenário pré-rompimento, e, se comparar com a 
vegetação da sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão, a perda representa aproximadamente 9%. 

Os quantitativos apresentados acima dão uma ideia da extensão do impacto em termos abso-
lutos, que são bastante significativos, e relativos a diferentes áreas. Adicionalmente, conside-
rando que não é admitida a supressão de florestas em estágio médio e avançado situadas no 
bioma Mata Atlântica sem o devido processo legal, e que os indivíduos foram perdidos sem a 
adoção das devidas medidas de mitigação previstas na legislação, a magnitude do impacto da 
perda de indivíduos da flora foi avaliada como grande.

Conforme descrito, o impacto incide sobre o componente vegetação nativa, principalmente a 
floresta estacional semidecidual, que foi caracterizada no diagnóstico pretérito com cerca de 
700 espécies distribuídas em todos os estratos da vegetação – entre elas, espécies ameaça-
das, raras e protegidas por lei ou imunes de corte.

Levando em consideração a riqueza da área, a presença de espécies ameaçadas e protegidas 
por lei e que a área está situada no bioma Mata Atlântica, que é protegido pela Lei 11.428, de 
22 de dezembro de 2006, além de estar inserida em áreas de Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica e da Serra do Espinhaço, Áreas Prioritárias para Conservação e a APA Sul RMBH, 
fatores que refletem a importância de sua conservação, a sensibilidade deste componente foi 
avaliada como alta.

O grau de importância deste impacto é elevado, resultando da combinação da magnitude 
grande e sensibilidade alta.

Quadro 2.9.1.21-2 – Grau de importância do impacto Perda de indivíduos da flora.
Avaliação do grau de importância do impacto

Magnitude Grande

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

Para a mitigação deste impacto, diversos programas podem contribuir com medidas de res-
tauração, conservação, reestabelecimento dos ambientes afetados e, consequentemente, 
compensar a perda de indivíduos. Entre eles, estão o Programa de Recuperação de Áreas 
Degradadas – PRAD e o Plano de Monitoramento de Biodiversidade. Nestes, são previstas 
ações de restauração florestal dentro e fora das áreas de preservação permanentes e os 
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monitoramentos da vegetação. Ações compensatórias, previstas fora do presente Plano de 
Reparação, também devem ser adotadas. 

Todas as ações citadas são reconhecidas como capazes de repor indivíduos da flora e reesta-
belecer ambientes afetados através de práticas amplamente efetivas. Embora a recuperação 
seja reconhecida como boa prática, não se conhece sua aplicação em contextos similares no 
que diz respeito às características edáficas e à extensão das áreas atingidas pelo rejeito, o 
que traz alguma incerteza sobre a restauração plena da vegetação. Nesse sentido, o grau de 
resolução é considerado intermediário.

Ações referentes à recuperação de áreas degradadas estão em andamento e em planejamen-
to. No âmbito do Plano de Controle Ambiental, o Programa de Conservação da Flora desen-
volve ações de resgate de flora de espécies de floresta e cerrado dentro e fora das áreas de 
supressão. A fim de acompanhar as alterações nas comunidades biológicas decorrentes dos 
impactos identificados, foi iniciado o Programa de Monitoramento da Biota Terrestre. Abaixo, 
são listadas as principais ações relacionadas ao impacto em tela.

Quadro 2.9.1.21-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Perda de indivíduos da flora.
Medidas de reparação

Ações Planos ou Programas
Recomposição da cobertura vegetal, incluindo seleção de espécies do 
grupo de diversidade, condução da regeneração natural, adensamento e 
enriquecimento, transposição de serapilheira e implantação de técnicas de 
nucleação, como inserção de poleiros artificiais de bambu e deposição de 
troncos e galharias, visando a recolonização da fauna local

Plano de Restauração da Biodiversidade e 
Ecossistemas Terrestres Impactados (Programa 
de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD)

Resgate de indivíduos da flora dentro e fora das áreas de supressão Programa de Conservação da Flora

Avaliação da composição e estrutura da comunidade florística, através de 
amostragens nas áreas-alvo de recuperação e em áreas de referência

Plano de Monitoramento da Biodiversidade 
(Programa de Monitoramento da Biota Terrestre)

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Intermediário

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

Conforme apresentado anteriormente, o impacto efetivo da perda de indivíduos da flora pode 
ser observado na região das sub-bacias do ribeirão Ferro-Carvão e do ribeirão Casa Branca. O 
impacto está restrito aos locais onde houve perda direta de cobertura vegetal ocasionada por 
deposição de rejeito, bem como às áreas de rejeito sob o dossel, conforme indicado no Mapa 
2.9.1.21-1. Também foram incluídas as áreas indicadas no Plano de Supressão (Revisão 12) 
com o status de concluídas e em execução.
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2.9.1.22. Perda de indivíduos da flora de espécies ameaçadas e 
protegidas por lei

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto(s) indutor(es) Arraste e deposição de rejeitos

Componente afetado Solo

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

A perda de indivíduos da flora de espécies ameaçadas de extinção e protegidas por lei é um 
impacto efetivo decorrente do rompimento das barragens B1, B4 e B4-A, onde o arraste e a 
deposição de rejeitos afetaram áreas de floresta estacional semidecidual e áreas de campos 
antrópicos e pastagens com a presença de árvores isoladas. Nas áreas de floresta com rejeito 
sob o dossel também ocorreu a perda de indivíduos.

De acordo com o diagnóstico pré-rompimento, foram registradas para a área de estudo de 
detalhe 36 espécies classificadas como ameaçadas de extinção, protegidas por lei e espécies 
raras (Quadro 2.9.1.22-1).

É importante ressaltar que 12 dessas espécies são classificadas como ameaçadas de extin-
ção apenas pela listagem de espécies ameaçadas de Minas Gerais, elaborada pela Fundação 
Biodiversitas, que não é uma listagem oficial, mas duas possuem proteção legal. Pela Lista 
Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção (Portaria MMA 443/2014), são 
nove na categoria “em perigo” (EN) e sete na categoria “vulnerável” (VU). Na lista do CNCFlora, 
que fornece subsídios para atualização da lista oficial, são 11 “em perigo” e sete na categoria 
“vulnerável” (Quadro 2.9.1.22-1).

Duas espécies presentes nessas listagens são exóticas para as fitofisionomias da região, 
Paubrasilia echinata (pau-brasil) e Araucaria angustifolia (araucária). Provavelmente são espé-
cies que foram cultivadas na região e acabaram amostradas pelos levantamentos realizados 
em ambientes antropizados. Deve-se citar também as espécies Dicksonia sellowiana e Cissus 
pulcherrima, espécies que ocorrem naturalmente em Minas Gerais, mas com ocorrência du-
vidosa para as formações vegetais da área de estudo. Podendo se tratar de equívocos na 
identificação, D. sellowiana pode ter sido confundida com alguma espécie do gênero Cyathea. 
Outras espécies que devem ser avaliadas com ressalvas são Cariniana legalis, Virola bicuhyba 
e Campomanesia phaea, que, apesar de terem sua ocorrência registrada para Minas Gerais, 
são mais comuns em áreas de Floresta Ombrófila.

Conforme evidenciado no diagnóstico pós-rompimento da cobertura vegetal da área de estudo 
de detalhe (Capítulo 2, Volume 3, Item 2.5.10.1), os campos rupestres, situados nas partes 
altas da Serra dos Três Irmãos, não foram impactados. As espécies situadas nessa fisionomia 
não foram afetadas pelo rompimento das barragens.
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Quadro 2.9.1.22-1 – Espécies ameaçadas de extinção, protegidas por lei e raras encontradas da área de estudo de detalhe.

Família Espécie Nome popular Forma de 
vida

MMA 
(2014)

CNC 
FLORA

Biodiversitas 
(2007) Proteção legal Plantas 

raras AA CE CR FL

Acanthaceae Staurogyne minarum  arbusto EN  rara    x

Anacardiaceae Astronium fraxinifolium gonçalo-alves árvore
Decreto Federal s/n, 31 de 
maio de 1991

  x  x

Anacardiaceae Astronium urundeuva urundeúva árvore VU
Decreto Federal s/n, 31 de 
maio de 1991

  x  x

Araceae Anthurium megapetiolatum  erva EN  rara    x

Araceae Asterostigma lombardii  erva EN      x

Araucariaceae Araucaria angustifolia araucária árvore EN EN EN   x    

Arecaceae Euterpe edulis juçara palmeira VU VU VU      x

Asteraceae Aspilia subpetiolata  subarbusto EN     x  

Asteraceae Chresta sphaerocephala  arbusto VU   x x   

Asteraceae Lychnophora pinaster  arbusto VU     x  

Bignoniaceae Handroanthus albus ipê-amarelo árvore VU
Leis Estaduais 9.743/1988 e 
20.308/2012

   x x

Bignoniaceae Handroanthus chrysotrichus ipê-amarelo árvore
Leis Estaduais 9.743/1988 e 
20.308/2012

  x x x

Bignoniaceae Handroanthus ochraceus ipê-amarelo árvore
Leis Estaduais 9.743/1988 e 
20.308/2012

  x x  

Bignoniaceae Handroanthus serratifolius ipê-amarelo árvore
Leis Estaduais 9.743/1988 e 
20.308/2012

    x

Bignoniaceae Zeyheria tuberculosa ipê-tabaco árvore VU VU     x

Caryocaraceae Caryocar brasiliense pequizeiro árvore
Leis Estaduais 10.883/1992, 
17.682/2008 e 20.308/2012

  x   

Dichapetalaceae Stephanopodium engleri  árvore EN EN VU      x

Dicksoniaceae Dicksonia sellowiana xaxim árvore EN EN VU      x

Fabaceae Apuleia leiocarpa garapeira árvore VU VU      x

Fabaceae Dalbergia nigra caviúna árvore VU VU VU      x

Fabaceae Machaerium brasiliense jacarandá-sangue árvore VU    x  x
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Família Espécie Nome popular Forma de 
vida

MMA 
(2014)

CNC 
FLORA

Biodiversitas 
(2007) Proteção legal Plantas 

raras AA CE CR FL

Fabaceae Melanoxylon brauna braúna árvore VU VU VU
Decreto Federal s/n, 31 de 
maio de 1991, e Portaria 
Normativa Ibama 83/1991 

    x

Fabaceae Mimosa pogocephala  arbusto VU     x  

Fabaceae Paubrasilia echinata pau-brasil árvore EN EN   x    

Gesneriaceae Paliavana sericiflora  arbusto VU     x  

Gesneriaceae Sinningia rupicola  erva EN EN VU     x  

Iridaceae Neomarica glauca  erva EN   x x

Lauraceae
Cinnamomum 
quadrangulum

 arbusto VU VU EN  x x  

Lauraceae Ocotea odorifera canela-sassafrás árvore EN EN VU    x

Lauraceae Persea rufotomentosa  árvore VU  x  x

Lecythidaceae Cariniana legalis jequitibá-rosa árvore EN EN    x

Meliaceae Cedrela fissilis cedro-rosa árvore VU VU  x  x

Myristicaceae Virola bicuhyba Virola árvore EN EN    x

Myrtaceae Campomanesia phaea cambuci árvore  rara    x

Orchidaceae Cattleya caulescens  erva EN EN    x  

Vitaceae Cissus pulcherrima  liana EN     x
Legenda: EN: em perigo; VU: vulnerável; AA: áreas antrópicas; CE: cerrado: CR: campo rupestre; FL: floresta estacional semidecidual. 
Fonte: Portaria MMA 443/2014; CNCFlora; Biodiversitas, 2017; Giulietti et al., 2009. Elaboração: Arcadis, 2020.
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Considerando somente as espécies de floresta estacional semidecidual e cerrado, sem as 
ocorrências duvidosas e espécies exóticas para estas fisionomias, são 23 espécies potencial-
mente afetadas pela mancha de rejeito. Com base nos levantamentos utilizados para o diag-
nóstico pré-rompimento, foi possível estimar a perda de indivíduos de 15 espécies arbóreas, 
entre espécies que ocorrem na floresta estacional semidecidual e no cerrado.

Nos 132,61 ha de floresta estacional semidecidual suprimidos pela ação do rejeito, estima-se 
a perda de 3.347 a 32.235 indivíduos de 12 espécies. Para os 16,92 ha de floresta com rejei-
to sob o dossel, foi estimada uma perda de 427 a 4.113 indivíduos das mesmas 12 espécies 
(Tabela 2.9.1.22-2). A grande variação desses quantitativos reflete a densidade de cada espé-
cie encontrada nos diferentes levantamentos avaliados. Isso pode ser explicado pelo tamanho 
da área amostrada em cada levantamento, pela heterogeneidade da floresta e o padrão de dis-
tribuição espacial de cada espécie, que pode ser agregado, uniforme ou aleatório. Essa grande 
variação nas densidades e os fatores citados coloca em evidência que as espécies não estão 
distribuídas por igual em todos os fragmentos suprimidos, sendo esses números estimativas 
da perda de indivíduos.

Quadro 2.9.1.22-2 – Estimativa de perda de indivíduos da flora de espécies ameaçadas e protegidas 
decorrentes do rompimento.

Família/espécie Nome popular MMA 
(2014)

CNC 
Flora

Biodiversitas 
(2007) Proteção legal

FES*

Min Máx

Anacardiaceae

Astronium fraxinifolium gonçalo-alves
Decreto Federal s/n, 31 de 
maio de 1991

168 3.738

Astronium urundeuva urundeúva VU
Decreto Federal s/n, 31 de 
maio de 1991

1.170 1.170

Bignoniaceae

Handroanthus albus ipê-amarelo VU
Leis Estaduais 9.743/1988 
e 20.308/2012

130 130

Handroanthus 
chrysotrichus

ipê-amarelo
Leis Estaduais 9.743/1988 
e 20.308/2012

83 568

Handroanthus ochraceus ipê-amarelo
Leis Estaduais 9.743/1988 
e 20.308/2012

384 478

Handroanthus serratifolius ipê-amarelo
Leis Estaduais 9.743/1988 
e 20.308/2012

311 1.315

Dichapetalaceae
Stephanopodium engleri  EN EN VU  451 818
Fabaceae
Dalbergia nigra caviúna VU VU VU  126 11.813

Machaerium brasiliense
jacarandá-
sangue

  VU  150 4.551

Melanoxylon brauna braúna VU VU VU
Decreto Federal s/n, 31 de 
maio de 1991, e Portaria 
Normativa Ibama 83/1991

591 10.019

Lauraceae

Ocotea odorifera
canela 
sassafrás

EN EN VU  168 780

Meliaceae
Cedrela fissilis cedro-rosa VU VU   42 967
 TOTAL GERAL 3.774 36.348

Legenda: FES (floresta estacional semidecidual). * Considerando os 16,92 ha de floresta com rejeito sob o dossel. Fonte: Portaria 
MMA 443/2014; CNCFlora; Biodiversitas, 2017. 
Elaboração: Arcadis, 2020.
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É importante salientar a presença de Stephanopodium engleri e Ocotea odorifera, ambas “em 
perigo” pelas listagens do MMA e CNCFlora. S. engleri também é endêmico de Minas Gerais 
e, de acordo com o CNCFlora, foi considerada “provavelmente extinta”, sendo novamente co-
letada em 2010.

As obras emergenciais, que se iniciaram logo após o rompimento, também acarretaram diver-
sas supressões que levaram a perda de indivíduos da flora de espécies ameaçadas de extin-
ção e protegidas por lei. De acordo com a base de dados dos censos das obras emergenciais 
obtidos até maio de 2020 (Vale, 2020), foram inventariados 1.382 indivíduos pertencentes a 
14 espécies ameaçadas e protegidas por lei, destes ocorreu a supressão de 821 indivíduos 
(Quadro 2.9.1.22-3.). Estes levantamentos consideram indivíduos em áreas de floresta es-
tacional semidecidual e indivíduos isolados em áreas de pastagem. Esse banco de dados é 
constantemente atualizado conforme o planejamento e execução das obras.

Quadro 2.9.1.22-3 – Perda de indivíduos da flora de espécies ameaçadas e protegidas encontradas 
nos censos das obras emergenciais.

Família/espécie Nome 
popular

MMA 
(2014)

CNC 
Flora

Biodiversitas 
(2007) Proteção legal Censo 

Suprimidas
Censo 
total

Anacardiaceae

Astronium fraxinifolium
gonçalo-
alves

   
Decreto Federal s/n, 31 de 
maio de 1991

76 118

Astronium urundeuva urundeúva   VU
Decreto Federal s/n, 31 de 
maio de 1991

93 93

Bignoniaceae

Handroanthus albus ipê-amarelo   VU
Leis Estaduais 9.743/1988 
e 20.308/2012

0 18

Handroanthus 
chrysotrichus

ipê-amarelo    
Leis Estaduais 9.743/1988 
e 20.308/2012

9 16

Handroanthus 
ochraceus

ipê-amarelo    
Leis Estaduais 9.743/1988 
e 20.308/2012

146 179

Handroanthus 
serratifolius

ipê-amarelo    
Leis Estaduais 9.743/1988 
e 20.308/2012

92 133

Caryocaraceae

Caryocar brasiliense pequizeiro    
Leis Estaduais 
10.883/1992, 17.682/2008 
e 20.308/2012

3 3

Dichapetalaceae
Stephanopodium engleri  EN EN VU 14 26

Fabaceae
Dalbergia nigra caviúna VU VU VU 277 572

Machaerium brasiliense
jacarandá-
sangue

  VU 31 36

Melanoxylon brauna braúna VU VU VU
Decreto Federal s/n, 31 de 
maio de 1991, e Portaria 
Normativa Ibama 83/1991

58 112

Lauraceae

Ocotea odorifera
canela-
sassafrás

EN EN VU  4 10

Persea rufotomentosa    VU  1 1
Meliaceae

Cedrela fissilis cedro VU VU   16 65
Total geral 821 1.382

Legenda: FES (floresta estacional semidecidual). Fonte: Portaria MMA nº 443/2014; CNCFlora; Biodiversitas, 2017; Vale, 2020. 
Elaboração: Arcadis, 2020.
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2.9.1.22.1. Descrição do impacto
A perda de indivíduos da flora de espécies ameaçadas e protegidas por lei é um impacto nega-
tivo, pois, com o rompimento das barragens B1, B4 e B4-A, o arraste e a deposição de rejeitos 
ocasionaram a supressão imediata de vários indivíduos da flora que compunham os fragmen-
tos florestais e também de indivíduos dispersos na paisagem antropizada. 

O impacto é direto por se tratar de efeito de primeira ordem, causado pelo arraste e pela de-
posição de rejeitos nas áreas florestais e outras áreas com presença de árvores isoladas. A 
manifestação de início do impacto foi de curto prazo, pois a onda de rejeito suprimiu de ime-
diato os indivíduos arbóreos, com exceção das áreas de floresta com rejeito sob dossel, onde 
a vegetação feneceu no decorrer do tempo.

Trata-se de um impacto local, restrito às áreas de floresta estacional e áreas antrópicas supri-
midas e a floresta com rejeito sob dossel. Todas essas áreas estão situadas nas sub-bacias do 
ribeirão Ferro-Carvão e ribeirão Casa Branca. A área de influência deste impacto é apresenta-
da no Mapa 2.9.1.22.1.

É considerado um impacto permanente, pois, mesmo depois de cessado o arraste e a deposi-
ção de rejeitos que causaram o impacto, os indivíduos da flora preexistentes deixaram de exis-
tir. Este impacto pode ser considerado irreversível, pois, mesmo com ações de compensação 
e reparação, cada indivíduo é considerado um ser único de sua espécie, com carga genética 
exclusiva, que contribui de forma particular à estrutura da vegetação e cumpre função única.

Quadro 2.9.1.22-4 – Atributos do impacto Perda de indivíduos da flora de espécies ameaçadas e 
protegidas por lei.

Atributos de descrição do impacto
Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Direto Reversibilidade Irreversível

Escala espacial Local Duração Permanente
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.22.2. Avaliação do Impacto
A perda de indivíduos arbóreos de espécies ameaçadas e protegidas por lei, que teve sua 
estimativa máxima em mais de trinta mil indivíduos, representa 4% do que tinha na vegetação 
florestal e pastagem da área de estudo de detalhe no cenário pré-rompimento e, se comparado 
com a vegetação da sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão, a perda representa aproximadamente 
9%. 

Os quantitativos apresentados acima dão uma ideia da extensão do impacto em termos ab-
solutos, que são bastante significativos, e relativos a diferentes áreas. Considerando que não 
é admitida a supressão de florestas em estágio médio e avançado situadas no bioma Mata 
Atlântica sem o devido processo legal e que os indivíduos ameaçados de extinção e protegidos 
por lei foram perdidos sem a adoção das devidas medidas de mitigação previstas na legislação, 
a magnitude do impacto da perda de indivíduos da flora foi avaliada como grande.

Conforme descrito, o impacto incide sobre o componente vegetação, mais especificamente as 
espécies classificadas como ameaçadas de extinção, protegidas por lei e raras. 
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Para as espécies ameaçadas, foram consideradas a Lista Nacional Oficial de Espécies de Flora 
Ameaçadas de Extinção (Portaria MMA 443/2014) e a Lista Vermelha do Centro Nacional de 
Conservação da Flora (CNCFLORA, 2019). Na esfera estadual, foi utilizada a Lista Vermelha 
das Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção em Minas Gerais da Fundação Biodiversitas 
(2007). Ressalte-se que a Deliberação Copam 367, de 15 de dezembro de 2008, que aprova a 
lista de espécies ameaçadas de extinção da flora do estado de Minas Gerais, foi revogada pela 
Deliberação Copam 424, de 17 de junho de 2009, tornando a listagem não oficial.

Em relação às espécies com proteção legal, podemos citar o Decreto Federal s/n, de 31 de maio 
de 1991, que protege as aroeiras, a Lei Estadual 9.743/1988 e a Lei Estadual 20.308/2012 so-
bre os ipês-amarelos, a Lei Estadual 10.883/1992, a Lei Estadual 17.682/2008 e a Lei Estadual 
20.308/2012 para o pequizeiro e o Decreto Federal s/n, de 31 de maio de 1991, e a Portaria 
Normativa IBAMA nº 83/1991 para a braúna.

O total de espécies ameaçadas e protegidas potencialmente afetadas foi de 23. Por se tratar 
de espécies com alta vulnerabilidade, relevância ecológica e situadas no bioma Mata Atlântica, 
protegido pela Lei 11.428, de 22 de dezembro de 2006, a sensibilidade deste impacto foi ava-
liada como alta.

O grau de importância deste impacto é elevado, resultando da combinação da magnitude 
grande e sensibilidade alta.

Quadro 2.9.1.22-5 – Grau de importância do impacto Perda de indivíduos da flora de espécies 
ameaçadas e protegidas por lei.

Avaliação do grau de importância do impacto
Magnitude Grande

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

Para este impacto, diversos programas podem atuar com medidas de restauração, conserva-
ção, reestabelecimento dos ambientes afetados e, consequentemente, compensar a perda de 
indivíduos. Entre eles, estão o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) e o 
Plano de Monitoramento de Biodiversidade. Nos planos e programas citados, são previstas 
ações de remoção do rejeito, restauração de terrenos e cursos d’água, restauração florestal 
dentro e fora das áreas de preservação permanentes, averbação de áreas conservadas, cria-
ção de unidades de conservação e os monitoramentos da vegetação. Ações compensatórias, 
previstas fora do presente Plano de Reparação, também devem ser adotadas. 

Todas as ações citadas são reconhecidas como capazes de reestabelecer ambientes afetados 
por meio de práticas amplamente efetivas, mas, como a implantação dessas ações ainda não 
são muito conhecidas em situações semelhantes ao rompimento das barragens, o grau de 
resolução é considerado intermediário. 

Ações referentes à recuperação de áreas degradadas já estão em andamento. A fim de acom-
panhar a recuperação das áreas que perderam vegetação nativa e indicar medidas correti-
vas, foi iniciado o Programa de Monitoramento da Biota Terrestre. O Programa de Supressão 
da Vegetação, com ações de planejamento e orientações para minimizar a supressão de 
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vegetação nativa, e o Programa de Conservação da Flora, com ações de resgate de flora e 
coleta de sementes, também estão em execução. Abaixo são listadas as principais ações re-
lacionadas ao impacto em tela.

Quadro 2.9.1.22-6 – Medidas de reparação associadas ao impacto Perda de indivíduos da flora de 
espécies ameaçadas e protegidas por lei.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas
Recomposição da cobertura vegetal, incluindo seleção de espécies do 
grupo de diversidade, condução da regeneração natural, adensamento e 
enriquecimento, transposição de serapilheira e implantação de técnicas de 
nucleação como inserção de poleiros artificiais de bambu e deposição de 
troncos e galharias, visando a recolonização da fauna local

Plano de Restauração da Biodiversidade e 
Ecossistemas Terrestres Impactados (Programa 
de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD)

Resgate de flora e coleta de sementes dentro e fora das áreas de 
supressão

Programa de Conservação da Flora

Avaliação da composição, estrutura da comunidade florística por 
amostragens nas áreas diretamente afetadas e em áreas de referência

Plano de Monitoramento da Biodiversidade 
(Programa de Monitoramento da Biota Terrestre)

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Intermediário

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

Conforme apresentado anteriormente, o impacto da perda de indivíduos da flora de espécies 
ameaçadas de extinção e protegidas por lei pode ser observado na região da sub-bacia do 
ribeirão Ferro-Carvão. Como o anterior, este impacto está restrito aos locais onde houve per-
da direta de cobertura vegetal ocasionada pela deposição de rejeito, bem como às áreas de 
rejeito sob dossel, conforme indicado no Mapa 2.9.1.22-1. Também foram incluídas as áreas 
indicadas no Plano de Supressão (Revisão 12) com o status de concluídas e em em execução.



Mapa 2.9.1.22-1 – Área de influência do impacto Perda de indivíduos da flora de espécies ameaçadas e protegidas por lei.

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO

LEGENDA

NOV /2020

ÁREA DE INFLUÊNCIA DO IMPACTO DE PERDA DE INDIVÍDUOS DA
FLORA DE ESPÉCIES AMEAÇADAS E PROTEGIDAS POR LEI – PÓS ROMPIMENTO

ESCALA:CÓDIGO PROJETO: DATA:FOLHA:

52.268 A3

RELATÓRIO:

SOLICITANTE: RESP. CARTOGRÁFICO: VERSÃO:

PRELIMINAR FINAL

TÍTULO:

PLANO DE REPARAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA BACIA DO RIO PARAOPEBA

FONTES:
-BASE HIDROGRÁFICA: ANA, 2018; ARCADIS, 2020;
-LIMITE TERRITORIAL: IBGE, 2018;
-IMAGEM: ESRI, 2019; PLEIADES, 2019;
-ÁREA DE DEPOSIÇÃO DE REJEITO: VALE S/A, 2019;
-LOCALIZAÇÃO DO ROMPIMENTO: VALE S/A, 2019.
-IMAGEM: PLEIADES, 2019 E ESRI, 2019;
-PLANO DE SUPRESSÃO VEGETAL VERSÃO 12: VALE S/A., 2020;
-PLANO DE OBRAS VERSÃO 11: VALE S/A., 2020;
-ÁREA DE INFLUÊNCIA: ARCADIS, 2020.

C:\Users\thales.soares\ARCADIS\Vale-Plano - 3-GIS\03_Projetos\Capitulo_2.2\11_areas_protegidas\1.03.01.52268-PR-GI-221102-Rev.0_AI_PERDA_INDIVIDUOS_FLORA_AMEACADAS_PROTEGIDAS_FCCB_A3.mxd          Alterado por:thales.soares     Em:01/11/2020

!!! !
!

!

!
!
!

!

!
!

!!!

!

!
!

!!!

!!

!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

!!
!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

!
!

!

!!
!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

!
! !

!
!
!

!

!
!

!!!

!
!
!

!!!!!!
!!!

!

!
!

!
!

!

!
!
!

!!!
!!

!
!
!
!

!
!

!

!!!

!!!

!
!
!

!!!

!

!!

!!!
!!!

!!
!

!!!!!
!

!
!
!

!!!

!!
!

!!!

!

!
!

!
!
!

!
!

!

!
!
!

!
!
!

!!
!!

!!
!!

!

!
!!

!!!

!

!!

!!

!
!!!!!!

!!!

!!!!!!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

!

!!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

! !

!

!

!
! !!

!

!
!

!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

!

!!

!

!!
!
!
!

!
!
!

!
!

!

!!!

!!
!

!!!

!!

!
!
!
!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

!
!

!

!
!

!

!
!
!

!!
!

!

!

!

!
!
!

!

!
!

!
!
!

!!!

!
!

!
!!!

!!! !!!

!!
!

!!!
!!!

!!!
!!

! !!! !
!!

!!! !!!

!!
!

!!
!

!!! !!! !!!

!!!

!!!
!!!

!!! !

!! !

!!
!!!

!

Brumadinho

Mário Campos

Brumadinho

Mário Campos
Sarzedo

Córrego
da

Índia

Corrégo Areia

Có
rre

go
do

Fe
ijã

o

Có
r r

eg
o

La
ra

nj
ei

ra

C
órrego Sam

am
baia

Có
rr

eg
o

da
Olaria

Córrego
Tijuco

Ribeirã
o Ferro

-Carvão

Ri
be

irã
o

Ca
sa

Br
an

ca

Rio Paraopeba

586.000

586.000

588.000

588.000

590.000

590.000

592.000

592.000

594.000

594.000

596.000

596.000

7.
77

0.
00

0

7.
77

0.
00

0

7.
77

2.
00

0

7.
77

2.
00

0

7.
77

4.
00

0

7.
77

4.
00

0

7.
77

6.
00

0

7.
77

6.
00

0

7.
77

8.
00

0

7.
77

8.
00

0

CLIENTE:

µ

1:40.000

ESCALA GRÁFICA

DATUM HORIZONTAL: SIRGAS 2000 - 23S

0 21 km

F.P. T.P.S.

Talvegue de drenagem pluvial

Curso d'água

Curso d'água inferido - barragem

Rio Paraopeba

Barragem de rejeito e estrutura de mineração

Corpo d'água

Área de deposição de rejeito

!

!!!!!

!!
! Sub-bacia hidrográfica do ribeirão Ferro-Carvão

Área de estudo de detalhe

Área de influência do impacto de perda de indivíduos da flora
de espécies ameaçadas e protegidas por lei

Plano de obras

Plano de supressão vegetal

Limite municipal

!?

UHE Três
Marias

UHE Retiro
Baixo

Ri
o 

Sã
o 

Fr
an

ci
sc

o

Rio
Paraopeba



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba
Capítulo 2 – Caracterização socioambiental pós-rompimento e avaliação de impactos  

Volume 4 – Avaliação de Impactos

 230

2.9.1.23. Perda de banco de sementes
Relação de causa e efeito
Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto(s) indutor(es) Arraste e deposição de rejeitos

Componente afetado Vegetação nativa

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

Este impacto ocorreu em decorrência do soterramento da serapilheira e da camada orgânica 
do solo, devido ao arraste e à deposição de rejeito de mineração oriundo das barragens rom-
pidas. Também foi perdido o banco de sementes, por arraste, nas porções onde a fração mais 
líquida dos rejeitos “lavou” os terrenos nos quais a vegetação lenhosa permaneceu em pé, 
tendo ou não havido deposição dos rejeitos. Dessa forma, trata-se de um impacto efetivo. 

O termo “banco de sementes” do solo designa o reservatório viável de sementes depositadas 
na camada superficial do solo e na serapilheira em determinada área de solo e em determi-
nado momento (Harper, 1977; Roberts, 1981; Caldato, 1996), refletindo o potencial da floresta 
em manter seu equilíbrio dinâmico (Schmitz, 1992) e responder a perturbações (Baider et al., 
2001). Ele é dinâmico. As sementes entram no sistema por meio da chuva de sementes e da 
dispersão dos diásporos e saem com a germinação, predação ou decomposição (Kageyama 
& Viana, 1991). A persistência dessas sementes no banco é determinada por uma série de 
fatores ambientais e fisiológicos, e algumas delas permanecem viáveis por longos períodos 
(Holthuijzen & Boerboom, 1982). Esta persistência representa, segundo Simpson et al. (1989), 
uma reserva do potencial genético acumulado, tendo importante função na manutenção da 
diversidade genética nas comunidades e populações (Brown & Venable 1986). Além disso, a 
perda do banco de sementes contribui para a erosão genética causada pela redução das po-
pulações vegetais, pois constitui um importante repositório genético da mata original (Brown & 
Venable, 1986).

Os bancos de sementes também são influenciados pelo histórico de perturbação da área, e 
podem diferir muito em riqueza de espécies, densidade relativa e contribuição das diferentes 
formas de vida. Para áreas preservadas, há maior contribuição de sementes do estrato arbóreo 
e arbustivo (59-86% – Williams-Linera, 1993; Grombone-Guaratini & Rodrigues, 2015), sendo 
que, para florestas tropicais, os estudos indicam a ocorrência de menos de 500 sem./m² (Saulei 
& Swaine, 1988; Garwood, 1989) e, em mata de galeria de floresta estacional semidecidu-
al, podem ser encontrados valores entre 221,86-507,73 sem./m² (Grombone-Guaratini, 1994; 
Grombone-Guaratini et al., 2004). 

As pastagens também se destacam como um fator de degradação e podem contribuir em 
menor grau para o banco de sementes de espécies nativas, uma vez que apresentam uma 
vulnerabilidade à colonização por gramíneas invasoras exóticas que se tornam uma barreira 
no estabelecimento de plantas nativas na área, desde a dispersão e germinação de sementes 
até estágios mais avançados de desenvolvimento (Bocchese et al., 2008; Fragoso et al., 2017).

Para estimar a quantidade de sementes perdidas mais adiante, será utilizado como parâme-
tro mínimo 500 sem./m² (valor máximo encontrado para as florestas conservadas – Saulei & 
Swaine, 1988; Garwood, 1989), e como parâmetro máximo, o valor registrado em uma floresta 
estacional semidecidual secundária em Viçosa, que possui características de conservação/
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degradação semelhantes às da área afetada – 1.039 sem./m² (Franco et al., 2012).

Houve ainda perda do banco de sementes nos locais onde ocorreu supressão vegetal em fun-
ção das obras emergenciais, principalmente em ambientes florestais, além de áreas de cerrado 
e pastagens.

É importante ressaltar que a mancha de inundação do rio Paraopeba em 2020 atingiu 725,66 ha 
de vegetação nativa. Conforme abordado no impacto de alteração das características do solo 
nas áreas inundadas, o estudo da Ufla (2020) mostra que os solos de algumas das áreas atin-
gidas pela inundação apresentaram pequenas variações na textura e nos teores de elementos 
potencialmente tóxicos (EPTs) e de micronutrientes (Fe, Zn, Mn) em relação às áreas de refe-
rência. Por outro lado, os resultados também indicam que não houve influência do alagamento 
nos parâmetros biológicos analisados – carbono da biomassa microbiana, respiração basal e 
enzima β-glucosidase. Ainda que se possa extrapolar o estudo realizado em áreas agrícolas 
para áreas nativas, não se espera que, sob essas condições, tenha havido perda do banco de 
semente em função do rejeito em áreas naturalmente sujeitas a inundações e deposição de 
sedimentos, cuja dinâmica depende dos pulsos de cheia.

2.9.1.23.1. Descrição do impacto
A perda de banco de sementes é um impacto negativo, pois, com o avanço dos rejeitos a partir 
do rompimento das barragens B1, B4 e B4-A, estabeleceu-se a deposição de rejeito sobre o 
banco de semente contido nas camadas superficiais do solo e da serapilheira, as quais contêm 
grande número de indivíduos de várias espécies no local e nas adjacências que farão o recru-
tamento de indivíduos jovens na população. 

O impacto é direto, por se tratar de efeito de primeira ordem, causado pelo arraste e deposição 
de rejeito. A manifestação de início do impacto é de curto prazo, uma vez que ocorreu imedia-
tamente com o rompimento das barragens.

Trata-se de um impacto local, pois a perda do banco de sementes limita-se à bacia do ribeirão 
Ferro-Carvão e pequenas áreas da sub-bacia do ribeirão Casa Branca e do rio Paraopeba, nas 
adjacências onde houve o soterramento do solo. A área de influência deste impacto é apresen-
tada no Mapa 2.9.1.23-1.

O impacto é classificado como permanente, uma vez que não se encerra quando a ação que 
o causa é cessada e as sementes contidas na camada superficial do solo deixaram de existir. 
É considerado reversível, pois o banco de sementes deverá ser reposto pela restauração flo-
restal e pela chuva de sementes de fragmentos adjacentes. 

Quadro 2.9.1.23-1 – Atributos do impacto Perda de banco de sementes.
Atributos de descrição do impacto

Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Direto Reversibilidade Reversível

Escala espacial Local Duração Permanente
Elaboração: Arcadis, 2020.
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2.9.1.23.2. Avaliação do impacto
Houve perda do banco de sementes nas áreas de floresta estacional semidecidual (132,61 ha), 
bem como nas áreas com deposição de rejeito sob dossel (16,92 ha). Conforme abordado an-
teriormente, serão utilizados os parâmetros encontrados na literatura (mínimo de 500 sem./m² 
e máximo 1.039 sem./m², o que permite estimar a perda de 747,60 milhões a 1,55 bilhões de 
sementes nas áreas florestais atingidas pelo rompimento das barragens. As obras emergen-
ciais podem ter contribuído com a perda de dezenas a centenas de milhões de sementes. Os 
dados dão uma ideia da magnitude do impacto em termos absolutos. Considerando ainda que 
essa perda ocorreu fora dos padrões legais, sem a adoção das devidas medidas de mitigação, 
a magnitude do impacto da perda do banco de sementes se justifica como grande. 

A vegetação nativa, embora ainda esteja bem representada na sub-bacia do Ferro-Carvão e 
adjacências, está inserida no domínio da Mata Atlântica, bioma cuja vegetação se encontra 
reduzida e fragmentada, contém espécies da flora ameaçadas de extinção, constitui habitat 
para a fauna, além de prover serviços ecossistêmicos diversos. Estes fatos, aliados à inserção 
da área em zona de amortecimento do PE da Serra do Rola Moça, em Área Prioritária para 
Conservação da Biodiversidade (APCB) de Minas Gerais e zonas de transição e amortecimen-
to de Reservas da Biosfera do Espinhaço e da Mata Atlântica, permitem valorar este impacto 
como de sensibilidade alta para o componente afetado.

O grau de importância deste impacto é elevado, resultando da combinação de magnitude 
grande e sensibilidade alta.

Quadro 2.9.1.23-2 – Grau de importância do impacto Perda de banco de sementes.
Avaliação do grau de importância do impacto

Magnitude Grande

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

Para este impacto, está previsto o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, 
capaz de reestabelecer os ambientes afetados, com ações amplamente conhecidas. O top 
soil, utilizado nas áreas de recuperação, aliado à chuva de sementes oriunda da vizinhança, 
irão, paulatinamente, recompor o banco de sementes. Embora a recuperação seja reconhecida 
como boa prática, não se conhece sua aplicação em contextos similares no que diz respeito 
às características edáficas e à extensão das áreas atingidas pelo rejeito, o que traz alguma 
incerteza sobre a restauração plena da vegetação. Neste sentido, o grau de resolução é con-
siderado intermediário.

Ações referentes à recuperação de áreas degradadas estão em planejamento e em execução, 
incluindo o monitoramento das áreas em restauração. A fim de acompanhar as alterações nas 
comunidades biológicas decorrentes dos impactos identificados, foi iniciado o Programa de 
Monitoramento da Biota Terrestre. A seguir são listadas as principais ações relacionadas ao 
impacto em tela.
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Quadro 2.9.1.23-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Perda de banco de sementes.
Medidas de reparação

Ações Planos ou Programas
Recomposição da cobertura vegetal, incluindo seleção de espécies do 
grupo de diversidade, condução da regeneração natural, adensamento 
e enriquecimento, transposição de serapilheira, topsoil e implantação de 
técnicas de nucleação, como inserção de poleiros artificiais de bambu 
e deposição de troncos e galharias, visando à recolonização da fauna local

Plano de Restauração da Biodiversidade e 
Ecossistemas Terrestres Impactados (Programa 
de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD) 

Avaliação da composição e estrutura da comunidade florística por meio de 
amostragens nas áreas alvo de recuperação e em áreas de referência

Plano de Monitoramento da Biodiversidade 
(Programa de Monitoramento da Biota Terrestre)*

Resgate de flora e coleta de sementes dentro e fora das áreas de 
supressão

Plano de Conservação da Flora

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Intermediário

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

Conforme abordado anteriormente, o impacto efetivo da perda de banco de sementes pode 
ser observado na região da sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão Carvão e pequenas áreas da 
sub-bacia do ribeirão Casa Branca e do rio Paraopeba, nas adjacências, como espacializado 
no Mapa 2.9.1.23-1.



Mapa 2.9.1.23-1 – Área de influência do impacto Perda de banco de sementes.

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO

LEGENDA

NOV /2020

ÁREA DE INFLUÊNCIA DO IMPACTO
DE PERDAS DE BANCO DE SEMENTES

ESCALA:CÓDIGO PROJETO: DATA:FOLHA:

52.268 A3

RELATÓRIO:

SOLICITANTE: RESP. CARTOGRÁFICO: VERSÃO:

PRELIMINAR FINAL

TÍTULO:

PLANO DE REPARAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA BACIA DO RIO PARAOPEBA

FONTES:
-BASE HIDROGRÁFICA: ANA, 2018 E ARCADIS, 2019;
-LIMITE TERRITORIAL: IBGE, 2017;
-ÁREA DE DEPOSIÇÃO DE REJEITO: VALE S/A, 2019;
-LOCALIZAÇÃO DO ROMPIMENTO: VALE S/A, 2019.
-ÁREA DE INFLUÊNCIA: ARCADIS, 2020;
-IMAGEM: PLEIADES, 2019 E ESRI, 2019;
-PLANO DE SUPRESSÃO VEGETAL VERSÃO 12: VALE S/A., 2020;
-PLANO DE OBRAS VERSÃO 11: VALE S/A., 2020.

C:\Users\thales.soares\ARCADIS\Vale-Plano - 3-GIS\03_Projetos\Capitulo_2.2\11_areas_protegidas\1.03.01.52268-PR-GI-221112-Rev.0_AI_PERDAS_DE_BANCO_SEMENTE_FCCB_A3.mxd          Alterado por:thales.soares     Em:03/11/2020

!!! !
!

!

!
!
!

!

!
!

!!!

!

!
!

!!!

!!

!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

!
!

!

!!
!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

!
!!

!
!
!

!

!
!

!!!

!
!
!

!!!!!!
!!!

!

!
!

!
!

!

!
!
!

!!!
!
!

!
!
!
!

!
!

!

!!!

!!!

!
!
!

!!!

!!
!

!!!
!!!

!!
!

!!!!!
!

!
!
!

!!!

!!
!

!!!

!

!
!

!
!
!

!

!

!

!
!
!

!
!
!

!!
!!!!!!!

!
!!

!!!

!

!!

!!

!
!!!!!!

!!!

!!
!!!!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

!

!!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

! !

!

!

!
! !!

!

!
!

!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

!

!!
!
!
!

!
!
!

!
!

!

!!!

!!
!

!!!

!!

!
!
!
!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

!
!

!

!
!

!

!
!
!

!!
!

!

!

!

!
!
!

!

!!

!
!
! !!!

!
!

!
!!!

!!! !!!

!!!

!!!
!!!

!!!
!!! !!! !!

! !!! !!!

!!
!

!!
!

!!! !!! !!!

!!!

!!!
!!!

!!! !

!! !

!!
!!!

!

Rio Paraopeba

Brumadinho

Mário Campos

Brumadinho

Mário Campos
Sarzedo

Córrego
da

Índia

Corrégo Areia

Có
rre

go
do

Fe
ijã

o

Có
rr

eg
o

La
ra

nj
ei

ra

C
órrego Sam

am
baia

Có
rr

eg
o

da
Olaria

Córrego
Tijuco

Ribeirã
o Ferro

-Carvão

Ri
be

i rã
o

Ca
sa

Br
an

ca

588.000

588.000

591.000

591.000

594.000

594.000

597.000

597.000

7.
77

0.
00

0

7.
77

0.
00

0

7.
77

3.
00

0

7.
77

3.
00

0

7.
77

6.
00

0

7.
77

6.
00

0

7.
77

9.
00

0

7.
77

9.
00

0

CLIENTE:

µ

1:40.000

ESCALA GRÁFICA

DATUM HORIZONTAL: SIRGAS 2000 - 23S

0 21 km

M.S. T.P.S.

Curso d'água inferido - barragem

Talvegue de drenagem pluvial

Curso d'água

Rio Paraopeba

Barragem de rejeito e estrutura de mineração

Corpo d'água

Área de deposição de rejeito

!

!!

!!!

!

!!

! !

Sub-bacia hidrográfica do ribeirão Ferro-Carvão

Área de estudo de detalhe

Área de influência do impacto de perdas de banco de sementes

Plano de obras

Plano de supressão vegetal

Limite municipal

!?

UHE Três
Marias

UHE Retiro
Baixo

Ri
o 

Sã
o 

Fr
an

ci
sc

o

Rio
Paraopeba



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba
Capítulo 2 – Caracterização socioambiental pós-rompimento e avaliação de impactos  

Volume 4 – Avaliação de Impactos

 235

2.9.1.24. Fragmentação da cobertura vegetal
Relação de causa e efeito
Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto(s) indutor(es) Arraste e deposição de rejeitos

Componente afetado Vegetação nativa

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

O arraste do rejeito liberado pelo rompimento das barragens B1, B4 e B4-A provocou a su-
pressão da vegetação nativa ao longo do ribeirão Ferro-Carvão, bem como dos trechos baixos 
de alguns de seus tributários, como avaliado no impacto “Redução da cobertura vegetal”. As 
mudanças ocorridas na paisagem foram percebidas não só na substituição dos ambientes 
naturais pela mancha de rejeito, mas também no aumento da fragmentação da cobertura ve-
getal. A observação das imagens de satélite e a comparação da paisagem nos cenários pré e 
pós-rompimento, trazidas no diagnóstico e discutidas a seguir, demonstram que o impacto de 
fragmentação da cobertura vegetal é efetivo.

Embora a área de estudo de detalhe continue com a predominância de áreas naturais, a de-
posição do rejeito sobre essa vegetação e sobre outros tipos de uso e ocupação intensificou 
a fragmentação da floresta e dos habitats naturais existentes na sub-bacia do ribeirão Ferro-
Carvão. Alguns pequenos fragmentos foram eliminados, outros tiveram sua área e/ou formato 
alterados, havendo aumento do grau de isolamento devido à perda de conectividade estrutural 
e funcional e do estabelecimento de uma matriz hostil ao fluxo da biota.

Avaliando a paisagem pós-rompimento, observa-se a ampliação da distância entre os frag-
mentos florestais presentes nas margens do córrego Samambaia e do ribeirão Ferro-Carvão. 
As maiores larguras do espalhamento dos rejeitos estão na porção imediatamente a jusante 
do eixo da barragem B1. Nesta região, o uso minero-industrial já representava uma objetiva 
barreira à conectividade dos grandes fragmentos dispostos nas porções leste e oeste da pera 
ferroviária e do pátio de estocagem de minério.

Nesta porção da área afetada, foram perdidos pequenos fragmentos florestais e faixas dos 
remanescentes da região leste do complexo minerário, sendo que a distância entre os rema-
nescentes foi aumentada em ao menos 390 m. Apesar do tamanho reduzido, esses fragmentos 
auxiliavam na conectividade dos grandes fragmentos, atuando como stepping stones e atenu-
ando a matriz com baixo potencial de permeabilidade (mineração), diminuindo as pressões dos 
processos de degradação do ambiente.

Nas imediações da confluência do córrego Samambaia com o ribeirão Ferro-Carvão, também 
foram perdidos pequenos fragmentos florestais e uma grande faixa florestal nas margens des-
ses corpos hídricos e de pequenos afluentes do córrego Samambaia. Ali, a distância entre 
os fragmentos florestais foi aumentada de 50 a 700 m. No restante da área atingida, também 
foram perdidos pequenos fragmentos florestais e faixas de vegetação nas duas margens do 
ribeirão Ferro-carvão, aumentando a distância entre elas, com valores que variam de aproxi-
madamente 50 a 300 m, isolando pequenos fragmentos florestais.

A fragmentação da paisagem é o processo de redução, isolamento e aumento do efeito de 
borda na vegetação (Shafer, 1990; Haddad et al., 2015), com efeitos degradantes progressivos 
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e de longo prazo (Sounders et al., 1991; Haddad et al., 2015) em um conjunto heterogêneo 
de funções essenciais do ecossistema, atuando sinergicamente no componente biótico e abi-
ótico (Lovejoy et al., 1983; Laurance et al., 2002; Laurance et al., 2011; Haddad et al., 2015). 
Portanto, a intensidade desses efeitos tem relação com o tamanho e a forma do fragmento, 
com o histórico de conservação/degradação, o grau de isolamento, o efeito de borda e a per-
meabilidade da matriz circundante (Metzger, 1999; Murcia, 1995), que podem ter repostas 
diversas para cada espécie, população, comunidade ou ecossistema.

Diversos estudos apontam que, abaixo de um limiar de vegetação nativa remanescente (entor-
no de 20-30%), a configuração espacial dos fragmentos pode ter mais influência na manuten-
ção da biodiversidade do que a área (Fahrig, 2003; Lindenmayer & Fischer, 2007; Lindenmayer 
& Luck, 2005; Metzger, 2010). No entanto, cabe ressaltar que os pequenos remanescentes 
têm grande importância na dinâmica das paisagens e das espécies por atuarem como áreas 
complementares de habitat, refúgio ou stepping stones no deslocamento de espécies, princi-
palmente em áreas antropizadas (Simberloff & Abele, 1982; Viana & Pinheiro, 1998; Pardini et 
al., 2005).

A redução de conectividade funcional se dá pela conjunção de dois fatores principais: a perda 
de habitat e a distribuição de habitat em um arranjo menos favorável aos fluxos biológicos. Por 
sua vez, o arranjo desfavorável aos fluxos se refere diretamente ao grau de compartimentação 
de habitat promovido pela fragmentação e pelo distanciamento entre manchas de habitat. Com 
o rompimento das barragens e, posteriormente, as intervenções das obras emergenciais, ob-
serva-se redução de conectividade funcional resultando dos três processos: perda de habitat, 
ruptura na continuidade de manchas de habitat e distanciamento entre manchas de habitat.

Os dados do diagnóstico mostram que o índice de conectividade PC foi reduzido de 15,4%, 
na condição pré-rompimento, para 10,1%, na condição pós-rompimento. A participação de ve-
getação nativa na paisagem foi reduzida de 62% para 59%, indicando que houve perda de 
conectividade desproporcional à perda de habitat. A mancha de rejeitos promoveu uma erosão 
no centro da rede de habitats, onde já ocorria fragmentação, criando áreas de habitat muito 
pequenas, em tese, insuficientes para manter comunidades biológicas típicas das fisionomias 
originais, embora possam favorecer a conectividade (funcionalmente reconhecidas como al-
pondras ou stepping stones). 

A perda de conectividade funcional resultante do estabelecimento da mancha de rejeito 
(PCpré=15,4% para PCpós=10,1%) resulta principalmente do distanciamento entre manchas de 
habitat. A dimensão da área de deposição do rejeito implicou aumento de distâncias entre 
manchas de habitat, reduzindo criticamente a probabilidade de conexões diretas sobre essa 
área. Com isso, as áreas adjacentes à drenagem principal reduzem a atuação como elos de 
conexão e a conectividade passa a se concentrar à meia encosta (posição dos fragmentos de 
maior dPC no Mapa xx do diagnóstico pós-rompimento). Porém, essa conexão pelos taludes 
é interrompida pelo contínuo antrópico que combina áreas sob contexto minerário e a área 
diretamente afetada, e esta barreira aumentou a separação da região que corresponde às mi-
crobacias dos córregos Tejuco, Laranjeira e da Olaria, que se localizam no setor oeste da área 
de estudo (área em laranja no Mapa 2.9.1.24-1). Nesta região, verificamos fragmentos que não 
tiveram suas áreas afetadas, mas tiveram a importância relativa expressivamente reduzida, 
como resultado de maior isolamento. Nota-se que o eixo de conectividade (Norte-Sudeste) que 
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existia na condição pré-rompimento foi obstruído no cenário pós-rompimento.

É importante reforçar que o índice PC avalia a conexão de redes de habitat e que o dPC é 
calculado pela taxa de comprometimento de conectividade da rede com a remoção simulada 
da respectiva mancha, ou seja, dPC de 10% no cenário pré-rompimento significa que a perda 
daquela conexão custaria a subtração de 1,54% dos 15,4% de PC do cenário pré-rompimento; 
por sua vez, dPC de 10% no cenário pós-rompimento significa que a perda daquela conexão 
custaria a subtração de 1,01% do PC atual da paisagem analisada (10,1%). Dessa forma, 
pode-se avaliar a variação de importância relativa em cada conexão da rede (fragmento de 
vegetação nativa) atribuída ao rompimento da barragem e intervenções decorrentes (Mapa 
2.9.1.24-1). 

Como tendência central, as áreas adjacentes à mancha de rejeito foram as mais afetadas, 
conforme o esperado. No entanto, a redução de contribuição para a conectividade foi bastante 
extensa no quadrante superior-esquerdo, área cujo isolamento biológico foi ampliado. Nessa 
análise comparativa, a redução de importância relativa (dPC) significa redução de área e/ou 
aumento de isolamento (representados em vermelho ou laranja no mapa). 

Já o aumento de dPC indica que aquela conexão teve sua redundância reduzida, devido à per-
da de conectividade em rotas alternativas, ou seja, as manchas destacadas em verde, localiza-
das na margem esquerda do ribeirão Ferro-Carvão e na sub-bacia do Casa Branca, sofreram 
aumento de dPC por perda de redundância, passando a representar conexões prioritárias na 
configuração pós-rompimento. 



Mapa 2.9.1.24-1 – Variação de importância relativa dos fragmentos para a conexão funcional. 
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As obras emergenciais pós-rompimento também provocaram pequena perda de conectivida-
de. Diferentemente da mancha de rejeito, as obras realizadas sobre a vegetação nativa não 
implicaram distanciamento compatível com a expectativa de isolamento biológico (>200 m) e 
raramente impuseram distâncias entre manchas de habitat que promovem redução severa de 
probabilidade de conexão (e.g. > 50 m).

A perda de conectividade que resultou do rompimento da barragem se deve à perda de ha-
bitat em localidades de importância destacada na conectividade da paisagem. Vale destacar 
que a redução de fluxos biológicos não inclui apenas os fluxos vitais para o ecossistema, mas 
também os fluxos indesejados. Casos clássicos de fluxos potencialmente indesejáveis incluem 
a propagação do fogo, a disseminação de patógenos e a propagação de espécies invasoras. 
Outro exemplo é que o transporte biológico de nutrientes entre áreas impactadas e não impac-
tadas pode ser importante para a fertilização de áreas em regeneração (Wolf et al., 2013). Por 
outro lado, o fluxo biológico de matéria entre unidades de paisagem pode ser indesejado no 
entorno de áreas contaminadas.

A fragmentação da cobertura vegetal é acompanhada pelo aumento do efeito de borda, como 
será visto adiante. Também são esperados efeitos sobre as comunidades biológicas, como 
alteração na riqueza e abundância de espécies (Lovejoy et al., 1983; Collins et al., 2009; 
Haddad et al., 2015), sendo as comunidades plantas de sub-bosque particularmente vulnerá-
veis (Laurance et al., 2006). Alterações nas relações intra e interespecíficas, como predação, 
competição, polinização e dispersão de sementes (Viana, 1990; Viana et al., 1992; Viana & 
Tabanez, 1996; Saunders et al., 1991; Laurance et al., 2002; Hadley & Betts, 2011; Haddad et 
al., 2015), podem levar à alteração no fluxo gênico, no padrão de regeneração, na estrutura e 
persistência das populações e comunidades (Bierregaard et al., 1992; Benitez-Malvido, 2001; 
Laurance et al., 2002; Collins et al., 2009; Haddad et al., 2015), além de reduzir a produtivida-
de e a retenção de carbono e nitrogênio no sistema (Billings & Gaydess, 2008; Haddad et al., 
2015).

2.9.1.24.1. Descrição do impacto
A fragmentação da cobertura vegetal é um impacto negativo, pois reflete em piora na qualida-
de ambiental da paisagem, podendo consequentemente levar a uma redução no fluxo gênico 
das espécies da flora e fauna. 

O impacto é indireto, pois decorre da redução da cobertura vegetal, como verificado na cadeia 
de causa e efeito. A manifestação de início do impacto foi de curto prazo, pois a fragmenta-
ção ocorreu concomitantemente com a redução da cobertura vegetal decorrente do arraste e 
deposição de rejeitos.

Para avaliar a espacialidade do impacto, é importante considerar que o efeito da supressão 
resultante do rompimento das barragens sobre a taxa de cobertura de habitat é inversamente 
proporcional ao tamanho da área de estudo. Se, por exemplo, fosse adotada uma área de es-
tudo duas vezes maior, a mesma área afetada promoveria a metade do impacto sobre os quan-
titativos. Jackson & Fahrig (2012) postulam que a relevância biológica da escala de trabalho 
é diretamente relacionada às distâncias médias e máximas de deslocamento esperadas para 
as espécies de interesse. Seguindo esse princípio, Tambosi et al. (2014) indicam paisagens 
de 5 mil hectares para a Mata Atlântica, que seria um valor intermediário, segundo sua revisão 
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para o bioma. Nesse contexto, a área de estudo de detalhe (aproximadamente 7.000 ha), na 
qual se observou taxa de perda de habitat da ordem de 4,3%, tem porte adequado para o siste-
ma, em especial para espécies cujo deslocamento máximo esperado seria entre 9 km e 16 km, 
segundo parâmetros de Jackson & Fahrig (2012). Caso a área de estudo fosse maior ou caso 
organismos com limitações de deslocamento estivessem em foco, haveria a necessidade de 
avaliar os quantitativos de composição por sub-regiões. 

Tendo como referência os dados de literatura citados acima, que indicam a adequação do 
tamanho da área de estudo de detalhe, pode-se definir que os efeitos do rompimento sobre a 
paisagem se manifestam dentro dos limites dessa área, que abrange a sub-bacia do ribeirão 
Ferro-Carvão e adjacências, cujos fragmentos de habitats naturais tiveram sua conectividade 
funcional reduzida. Trata-se, portanto, de um impacto local, cuja área de influência é apresen-
tada no Mapa 2.9.1.24-2.

É considerado um impacto permanente, pois ocorre uma alteração no componente avaliado 
(vegetação nativa), que tem duração indefinida, mesmo após terem cessado o arraste e a 
deposição de rejeito liberado pelo rompimento das barragens. O impacto é reversível, pois 
ações de recuperação da cobertura vegetal estabelecerão a reconexão de fragmentos flores-
tais isolados pela mancha de rejeito, retornando a condições semelhantes àquela que estaria 
estabelecida caso o impacto não tivesse ocorrido.

Quadro 2.9.1.24-1 – Atributos do impacto Fragmentação da cobertura vegetal.
Atributos de descrição do impacto

Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Indireto Reversibilidade Reversível

Escala espacial Local Duração Permanente
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.24.2. Avaliação do impacto
Uma vez que não existem parâmetros legais que estabeleçam padrões de fragmentação da pai-
sagem, pode-se avaliar a magnitude do impacto comparando-se o cenário anterior com o cená-
rio posterior ao rompimento. Conforme descrito anteriormente, houve perda de conectividade 
funcional entre os dois cenários, medida pelo índice PC (PCpré = 15,4% para PCpós = 10,1%). Ou 
seja, houve redução em cerca de um terço na conectividade funcional. Outro fator a se consi-
derar é que, mesmo após o rompimento a antropização da área de estudo de detalhe (cerca 
de 50% da área) ainda permanece abaixo de limiares críticos para antropização verificados na 
Mata Atlântica, que seriam da ordem de 66-75% (Pardini et al. 2010; Banks-Leite et al. 2014; 
Benchimol et al. 2017). Os dados apresentados acima permitem avaliar o impacto como de 
magnitude média.

A vegetação nativa, embora ainda esteja bem representada na sub-bacia do Ferro-Carvão e 
adjacências, está inserida no domínio da Mata Atlântica, cuja proteção é dada pela Lei 11.428, 
de 22 de dezembro de 2006. Trata-se de um bioma cuja vegetação se encontra reduzida e 
fragmentada, contém espécies da flora ameaçadas de extinção, constitui habitat para a fauna, 
além de prover serviços ecossistêmicos diversos. Esses fatos, aliados à inserção da área em 
zona de amortecimento do PE da Serra do Rola-Moça, em Área Prioritária para Conservação 
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da Biodiversidade (APCB) de Minas Gerais e zonas de transição e amortecimento de Reservas 
da Biosfera do Espinhaço e da Mata Atlântica, permitem valorar este impacto como de sensibi-
lidade alta para o componente afetado. 

O grau de importância deste impacto é elevado, resultado da combinação da magnitude média 
e sensibilidade alta.

Quadro 2.9.1.24-2 – Grau de importância do impacto Fragmentação da cobertura vegetal.
Avaliação do grau de importância do impacto

Magnitude Média

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

Para este impacto, está previsto o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, 
capaz de formar corredores ecológicos e reestabelecer as conexões entre os habitats naturais. 
A redução de dPC deve ser remediada pela restauração de conectividade, o que pode ser pro-
movido pela ampliação e recuperação de manchas estrategicamente posicionadas ou ainda 
com a implantação de corredores e/ou redes de pontos de conexão (os chamados stepping 
stones). Por outro lado, a ampliação de dPC também deve ser considerada como preocupante, 
pois indica a concentração de conectividade em fragmentos que devem passar a ser conside-
rados como prioritários para a preservação. A restauração de áreas vizinhas aos remanescen-
tes priorizados para restauração também seria benéfica, pois redistribui fluxos entre conexões, 
promovendo uma rede mais resiliente. 

Embora existam evidências que demonstrem o uso de corredores ecológicos em paisagens 
fragmentadas por muitas espécies (Seoane et al., 2010) e a recuperação seja reconhecida 
como boa prática, não se conhece sua aplicação em contextos similares no que diz respeito 
às características edáficas e à extensão das áreas atingidas pelo rejeito. Tal fato gera alguma 
incerteza sobre o sucesso no restabelecimento da conectividade funcional da área, o que per-
mite considerar o grau de resolução das medidas de reparação como intermediário.

Ações referentes à recuperação de áreas degradadas estão em planejamento e em execução, 
incluindo o monitoramento das áreas em restauração. A fim de acompanhar as alterações nas 
comunidades biológicas decorrentes dos impactos identificados, foi iniciado o Programa de 
Monitoramento da Biota Terrestre. Abaixo, são listadas as principais ações relacionadas ao 
impacto em tela.
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Quadro 2.9.1.24-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Fragmentação da cobertura 
vegetal.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas
Reconfiguração do relevo do terreno próximo à sua configuração original

Plano de Restauração da Biodiversidade e 
Ecossistemas Terrestres Impactados (Programa 
de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD)

Recuperação da área afetada pelo rejeito, de maneira a formar corredores 
ecológicos que reestabeleçam a conexão entre fragmentos. Devem ser 
priorizadas áreas posicionadas estrategicamente para restabelecer e 
ampliar a conexão da rede de habitats.

Reconfiguração dos cursos d’água
Plano de Restauração da Biodiversidade e 
Ecossistemas Aquáticos impactados

Avaliação da composição e estrutura das comunidades biológicas, por 
meio de amostragens nas áreas em recuperação e em áreas de referência

Plano de Monitoramento da Biodiversidade 
(Programa de Monitoramento da Biota Terrestre)

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Intermediário

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

Embora o rompimento das barragens tenha suprimido ou reduzido apenas os fragmentos flo-
restais e outros habitats naturais ao longo da drenagem do ribeirão Ferro-Carvão, a fragmen-
tação da cobertura vegetal influencia os habitats naturais do entorno que tiveram as conexões 
perdidas. Portanto, este é um impacto que alcança os habitats naturais em toda a paisagem da 
área de estudo de detalhe, conforme mapa a seguir, que apresenta a sua área de influência. 
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2.9.1.25. Redução do fluxo gênico em espécies vegetais

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto(s) indutor(es) Arraste e deposição de rejeitos

Componente afetado Vegetação nativa

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

Este impacto é decorrente da supressão da vegetação causada por arraste e deposição de 
lama de rejeitos oriunda das barragens rompidas, tendo relação com todos os impactos já 
elencados para a vegetação terrestre, quer sejam processos populacionais ou ecossistêmicos, 
pois todos eles, em algum momento, podem levar a alterações no fluxo gênico das populações 
de espécies vegetais. 

A estrutura genética espacial de uma população é diretamente influenciada por característi-
cas históricas, processos genéticos, ecológicos e demográficos sofridos em determinada área 
(Ewers & Didham, 2006; Born et al., 2008). A redução de cobertura vegetal e a fragmentação 
ambiental podem levar a consequências genéticas, como a erosão da variabilidade genética 
e o aumento da divergência interpopulacional, seja por aumento da deriva genética, aumento 
dos níveis de endogamia intrapopulacional, redução do fluxo gênico entre as populações ou 
aumento da probabilidade de extinção de fragmentos locais (Young & Boyle, 2000; Young et 
al., 2001; Ewers & Didham, 2006; Tarazi et al., 2009; Carvalho et al., 2010). Portanto, de acor-
do com Bittencourt e Sebbenn (2008), o conhecimento do nível de fluxo gênico dentro e entre 
populações é essencial para prever ou avaliar os efeitos gerados pela redução de cobertura 
vegetal e fragmentação da vegetação.

O fluxo gênico inclui todos os mecanismos de movimentação gênica entre populações. Portanto, 
nas populações de plantas, o fluxo via pólen e sementes é fator crítico que podem influenciar a 
estrutura genética e os padrões de adaptação e manutenção das espécies na região (Smouse 
& Sork, 2004; Robledo-Arnuncio & Gil, 2005; Sork & Smouse, 2006; Dick et al., 2008). Em 
populações que possuem polinização cruzada, o sucesso reprodutivo pode diminuir, pois os in-
divíduos podem receber menos visitantes florais, devido a diminuição da riqueza e abundância 
dos agentes polinizadores (Ashworth et al., 2004; Collevatti et al., 2010). Com isso, o aumento 
da endogamia pode levar ao aumento de alelos recessivos deletérios, podendo acarretar na 
diminuição da fecundidade, do estabelecimento e/ou do desenvolvimento dos indivíduos, even-
tualmente conduzindo populações à extinção (Young et al., 1996; Reed, 2005; Hardy et al., 
2006). Vale ressaltar que, apesar da anemofilia ser comum em habitats perturbados (Ramirez, 
2004), a diminuição do adensamento populacional pode induzir um efeito de Allee demográfico, 
reduzindo a aptidão reprodutiva dos indivíduos (Davis et al., 2005; Vega, 2008). Portanto, para 
manter estáveis a endogamia e a deriva genética, é necessária a manutenção de um tamanho 
efetivo populacional adequado (Reed, 2005). Com o evento de rompimento, houve perda de 
populações da flora e da fauna polinizadora e dispersora, portanto é esperada redução no fluxo 
gênico entre as populações remanescentes. Além disso, é esperado que as espécies da flora 
com sistemas de polinização não especializados, com flores pequenas, recurso acessível e 
dispostas em densas inflorescências, sejam menos afetadas, e as espécies anemofílicas, com-
postas principalmente por espécies herbáceas, muitas vezes consideradas invasoras, podem 
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ser beneficiadas. 

O processo de dispersão de diásporos influencia diretamente o recrutamento e a distribuição 
espacial dos indivíduos na comunidade, promovendo o intercâmbio de material genético entre 
diferentes populações e, consequentemente, possibilitando a manutenção das diversidades 
genéticas locais (Almeida, 2008). Esse processo é dependente da densidade das plantas e dos 
agentes dispersores (Ghazoul, 2005; Hardy et al., 2006).

De forma geral, é esperado que populações de espécies cuja dispersão de sementes alcançam 
maiores distâncias, como zoocoria e anemocoria, possuam menor heterogeneidade genéti-
ca entre os fragmentos do que populações de espécies com dispersão restrita – autocóricas 
(Fleming & Heithaus, 1981; Hamrick et al. 1993). Portanto, as espécies autocóricas geralmente 
possuem distribuição agregada (Almeida et al., 2008; Negrini et al., 2012).

Nas florestas estacionais semideciduais, a proporção de espécies zoocóricas é próxima de 
60% e, em matas ciliares, de 75% (Carmo & Morellato, 2001). Para estas espécies, a densi-
dade e capacidade de deslocamento do agente dispersor são determinantes para o sucesso 
reprodutivo (Schupp, 1993; Jordano et al., 2006). A ocorrência do evento súbito acarretou a 
perda de animais dispersores, e, portanto, devem ser esperados efeitos negativos relaciona-
dos à diminuição na disponibilidade dos agentes (Cordeiro & Howe, 2003).

Além disso, a nova conformação da paisagem impõe limites de deslocamento a algumas es-
pécies de animais dispersores (Pizo, 2004), reduzindo o fluxo gênico entre as populações de 
espécies de plantas dependentes desses agentes. No entanto, diversas espécies de animais 
dispersores possuem grandes capacidades de deslocamento e podem, inclusive, se beneficiar 
da degradação ambiental, sendo, portanto, esperado um menor efeito em espécies de plantas 
relacionadas a esses agentes. Já para as espécies anemocóricas, a velocidade do vento e a 
altura a que os diásporos são lançados influenciam o sucesso dessa estratégia de dispersão 
(Roth, 1987; Giehl et al., 2007). Portanto, grande parte dessas espécies pode ter o fluxo gênico 
aumentado em áreas fragmentadas, já que, em áreas abertas, os diásporos alcançam maiores 
distâncias (Howe & Smallwood, 1982; Tabarelli & Peres, 2002; Chazdon et al., 2003; Oliveira-
Filho et al., 2004).

Portanto, o impacto de redução do fluxo gênico em espécies vegetais, devido ao rompimento 
das barragens e à deposição do rejeito, é decorrente da perda de indivíduos ou de populações 
da flora e da fauna polinizadora e dispersora de sementes, além de alterações na estrutura da 
paisagem com menor conectividade e permeabilidade da matriz. 

De forma menos expressiva, deve-se ressaltar que as supressões decorrentes das obras emer-
genciais também contribuíram, de forma indireta, para a redução do fluxo gênico em popula-
ções vegetais em função do incremento da fragmentação da cobertura vegetal e do aumento 
do efeito de borda.

2.9.1.25.1. Descrição do impacto
A redução do fluxo gênico em espécies vegetais é um impacto negativo, pois leva a uma re-
dução na variabilidade genética das populações das espécies nativas que estão sujeitas a um 
novo cenário de fragmentação da paisagem. 
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O impacto é indireto, por decorrer de outros impactos, especialmente a fragmentação da co-
bertura vegetal, mas também a alteração da composição e da estrutura das comunidades 
terrestres, que incluem polinizadores e dispersores de sementes. A manifestação de início do 
impacto é de curto prazo, pois há redução instantânea de processos de polinização cruzada e 
dispersão de sementes entre as duas vertentes do vale do ribeirão Ferro-Carvão após a frag-
mentação dos habitats naturais decorrente do arraste e deposição de rejeito.

Trata-se de um impacto local, uma vez que a massa de rejeito avançou na bacia do ribeirão 
Ferro-Carvão diminuindo as conexões entre a vegetação e, consequentemente, o fluxo gênico, 
principalmente entre os remanescentes situados na margem direita e esquerda do ribeirão 
Ferro-Carvão, que sofreram redução e isolamento.

O impacto é classificado como permanente, uma vez que a redução do fluxo gênico em es-
pécies vegetais perdura após a fragmentação. É considerado reversível, uma vez que serão 
implantadas ações de recuperação de áreas degradadas, incluindo a reconectividade de frag-
mentos, visando o reestabelecimento do fluxo gênico da flora.

Quadro 2.9.1.25-1 – Atributos do impacto Redução do fluxo gênico em espécies vegetais.
Atributos de descrição do impacto

Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Indireto Reversibilidade Reversível

Escala espacial Local Duração Permanente
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.25.2. Avaliação do impacto
O impacto de redução de fluxo gênico está extremamente ligado à conectividade funcional da 
paisagem entre a margem e esquerda do ribeirão Ferro-Carvão. Os estudos de ecologia da 
paisagem apontaram a redução de um terço na conectividade funcional (Índice PC, que mede 
a probabilidade de que dois pontos posicionados ao acaso na área de estudo estejam interco-
nectados), passando de PCpré = 15,4% para PCpós = 10,1%. Da mesma forma que o impacto 
da fragmentação da cobertura vegetal, a magnitude do impacto de redução do fluxo gênico 
também foi avaliada como média.

Conforme descrito anteriormente, o componente afetado (vegetação nativa) está inserido no 
domínio da Mata Atlântica, cuja proteção é dada pela Lei 11.428, de 22 de dezembro de 2006. 
Trata-se de um bioma cuja vegetação se encontra reduzida e fragmentada, contém espécies 
da flora ameaçadas de extinção, constitui habitat para a fauna e provê serviços ecossistêmicos 
diversos. Estes fatos, aliados à inserção da área em zona de amortecimento do PE da Serra do 
Rola Moça, em Área Prioritária para Conservação da Biodiversidade (APCB) de Minas Gerais e 
zonas de transição e amortecimento de Reservas da Biosfera do Espinhaço e da Mata Atlântica 
permitem valorar esse impacto como de sensibilidade alta para este componente afetado. 

O grau de importância deste impacto é elevado, resultando da combinação de magnitude mé-
dia e sensibilidade alta.
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Quadro 2.9.1.25-2 – Grau de importância do impacto Redução do fluxo gênico em espécies 
vegetais.

Avaliação do grau de importância do impacto
Magnitude Média

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

Para este impacto, está previsto o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, 
capaz de formar corredores ecológicos e reestabelecer as conexões entre os habitats naturais. 
A restauração de áreas vizinhas aos remanescentes priorizados para restauração também 
seria benéfica, pois redistribui fluxos entre conexões, promovendo uma rede mais resiliente. 
Embora a recuperação seja reconhecida como boa prática, não se conhece sua aplicação em 
contextos similares no que diz respeito às características edáficas e à extensão das áreas atin-
gidas pelo rejeito, o que traz alguma incerteza sobre a restauração plena das conexões entre 
habitats naturais. Nesse sentido, o grau de resolução é considerado intermediário.

Ações referentes à recuperação de áreas degradadas estão em planejamento e em execução, 
incluindo o monitoramento das áreas em restauração. A fim de acompanhar as alterações nas 
comunidades biológicas, incluindo os polinizadores e dispersores de sementes, foi iniciado o 
Programa de Monitoramento da Biota Terrestre. Abaixo são listadas as principais ações rela-
cionadas ao impacto em tela.

Quadro 2.9.1.25-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Redução do fluxo gênico em 
espécies vegetais.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas
Recuperação da área afetada pelo rejeito de maneira a formar corredores 
ecológicos que reestabeleçam a conexão entre fragmentos. Devem ser 
priorizadas áreas posicionadas estrategicamente para restabelecer e 
ampliar a conexão da rede de habitats.

Plano de Restauração da Biodiversidade e 
Ecossistemas Terrestres Impactados (Programa 
de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD)

Avaliação da composição e estrutura da comunidade florística e faunística 
(polinizadores e dispersores de sementes), por meio de amostragens nas 
espécies em recuperação e em áreas de referência.

Plano de Monitoramento da Biodiversidade 
(Programa de Monitoramento da Biota Terrestre)

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Intermediário

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

A área de influência deste impacto é apresentada no Mapa 2.9.1.25-1, e a redução do fluxo 
gênico ocorre nas populações localizadas nos habitats naturais que tiveram sua conectividade 
funcional reduzida, estendendo-se, portanto, por todos os habitats da paisagem da área de 
estudo de detalhe. 
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2.9.1.26. Aumento do efeito de borda
Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto(s) indutor(es) Arraste e deposição de rejeitos

Componente afetado Vegetação nativa

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

O arraste do rejeito liberado pelo rompimento das barragens B1, B4 e B4-A provocou a su-
pressão da vegetação nativa ao longo do ribeirão Ferro-Carvão, bem como dos trechos baixos 
de alguns de seus tributários, como avaliado no impacto Redução da cobertura vegetal. As 
mudanças ocorridas na paisagem foram percebidas não só na substituição dos ambientes 
naturais pela mancha de rejeito, mas também no aumento do efeito de borda. Assim como 
observado in loco ou nas imagens remotas, a comparação entre as métricas calculadas para 
os cenários pré e pós-rompimento, trazida no diagnóstico e discutida a seguir, demonstra que 
o impacto do aumento de borda é efetivo.

O efeito de borda engloba todas as mudanças nas condições físicas e biológicas que ocorrem 
na margem dos fragmentos, que naturalmente apresenta condições microclimáticas e eco-
lógicas diferentes das encontradas no interior (Bierregaard et al., 1992; Camargo & Kapos, 
1995; Rodrigues, 1998; Kremsater & Brunnel, 1999; Didham & Ewers, 2014; Baker et al., 2014; 
Kapos, 1989; Matlack, 1993; Malcolm, 1998; Laurance et al., 2001). Segundo os autores cita-
dos, entre as principais alterações no microclima e nos processos físicos relacionados à pro-
ximidade da borda podem-se citar: aumento dos distúrbios por vento, baixa umidade relativa, 
redução da umidade do solo, aumento da temperatura do ar e do déficit da pressão de vapor 
(DPV) e aumento da radiação fotossinteticamente ativa (PAR). O aumento do momentum do 
vento é responsável pela derrubada de grandes árvores, o que, por consequência, resulta na 
abertura de grandes clareiras. Nas clareiras criadas ou nas proximidades da borda, a incidên-
cia da radiação é uma das principais modificações ambientais e modificadores do microclima, 
sendo responsável por alterações na taxa de evaporação e mudanças na temperatura local.

A distância a que o efeito de borda penetra nos fragmentos varia amplamente, sendo influen-
ciada pelas características físicas do remanescente, como tamanho, forma e estado de con-
servação, mas também pela matriz circundante (Murcia, 1995; Laurance, 2000; Siitonen et al., 
2005), sendo citados valores variando de 10 m a 300 m (Laurance et al., 2002), podendo em 
alguns casos, como o fogo, atingir até 3 km (Cochrane & Laurance, 2002, 2008; Briant et al., 
2010). Além disso, é esperado que os efeitos dessas mudanças na comunidade de plantas 
sejam mais intensos em uma borda recém-criada (Lovejoy et al., 1986; Sizer & Tanner, 1999) 
do que em bordas antigas, pois estas já são menos permeáveis e as espécies existentes já são 
adaptadas às condições locais (Camargo e Kapos, 1995; Didham & Lawton, 1999; D’Angelo 
et al., 2004).

As alterações causadas pelo efeito de borda geram diversas consequências diretas e indiretas 
sobre a flora (Murcia, 1995). Elas elevam as taxas de mortalidade e danos a indivíduos arbóre-
os (Laurance et al., 1997; 1998a; Laurance, 2004), como será discutido no impacto de desre-
gulação fisiológica dos indivíduos da flora, podendo gerar amplas alterações na composição da 
comunidade de árvores (Laurance et al., 2000; 2006a; 2006b) e lianas (Laurance et al., 1998b; 
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Laurance et al., 2001b). Somado isto às alterações na dispersão de pólen e sementes (Aizen 
& Feinsiger, 1994a, 1994b), também é esperada redução na germinação (Bruna, 1999) e esta-
belecimento de espécies de plantas tolerantes à sombra, favorecendo as pioneiras adaptadas 
às novas condições (Laurance et al., 2001b).

De acordo com Putz et al. (2011), pequenos fragmentos florestais (< 25 ha) podem apresentar 
até 60% de perda da biomassa vegetal e da biodiversidade em longo prazo, principalmente pela 
mortalidade inicial. Esta mortalidade também pode influenciar o estabelecimento de espécies 
invasoras, o estoque de carbono, a produção de serapilheira e a fertilidade do solo (Oliveira 
et al., 2013; Cardoso et al., 2015). Apesar do aumento da serapilheira na região de borda, 
devido à maior ação do vento e dessecamento das plantas (Vasconcelos et al., 2004), o solo 
apresenta diminuição da concentração de nutrientes, devido a maior exposição e consequente 
lixiviação e perda de matéria orgânica (Vogel, 2013). A influência do efeito de borda no arma-
zenamento de carbono ocorre devido à morte acentuada de indivíduos arbóreos emergentes 
da sucessão tardia (Laurance et al., 1997; 1998a; 2000), que, em razão da alta densidade de 
suas madeiras, armazenam muito carbono. As espécies colonizadoras desse ambiente são 
pioneiras, e a densidade de suas madeiras é bem inferior e, portanto, sequestram muito me-
nos carbono atmosférico (Laurance et al., 2001b; 2006a). Além disso, o tempo de mobilização 
também é bem menor (Nascimento & Laurance, 2004), já que possuem pequena longevidade.

Na área afetada pelo evento de rompimento das barragens, o aumento do efeito de borda foi 
mais intenso na região de confluência do córrego Samambaia com o ribeirão Ferro-Carvão e 
nas áreas adjacentes ao ribeirão, mas em menor proporção em todas as áreas que tiveram 
parte de sua vegetação natural removida. 

Os resultados apresentados no diagnóstico mostram que menos de 59% das áreas recobertas 
por vegetação nativa se localizam a mais de 50 metros de áreas antropizadas, tanto no cenário 
pretérito como no cenário atual. A extensão do contato de vegetação nativa com áreas antró-
picas se manteve relativamente estável, com pequeno aumento na extensão dessa fronteira e 
na relação de “comprimento de fronteira antrópica/área de vegetação nativa”.

Desta forma, pode-se concluir que as análises de distância não apontam agravamento do qua-
dro de exposição aos efeitos de borda. A perda de habitat observada manteve o quadro inicial 
de exposição aos efeitos de borda, pois não se concentrou em pequenos fragmentos com 
baixa contribuição de área nuclear; tampouco se caracterizou pela penetração de áreas nucle-
ares dos maiores fragmentos. Ocorreu uma perda equilibrada em relação ao padrão anterior, 
minimizando a potencialização de danos sob este aspecto.

Cabe destacar a ampla dominância de florestas estacionais semideciduais na faixa de vege-
tação nativa de 50 metros adjacente à cobertura antrópica (90,3% no cenário pré-rompimento 
e 90,0% no pós-rompimento). Os efeitos de bordas são relativamente bem conhecidos em flo-
restas tropicais. A fronteira entre florestas e áreas antrópicas implica contato entre condições 
biofísicas contrastantes, e a faixa periférica do fragmento florestal tende a se caracterizar pelo 
gradiente biofísico, que se atenua à medida que se aproxima do centro da floresta (Ewers & 
Didhan, 2006). Como resultado, florestas maduras tendem a apresentar regressão sucessional 
nas áreas periféricas (Tabarelli & Peres, 2008). A penetração dos efeitos de borda é variável em 
seus diferentes aspectos biofísicos (Laurance et al., 2018), e tende a ser bastante expressiva 
para a composição biológica na faixa dos primeiros 50 metros, onde as espécies cosmopolitas 
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típicas de áreas degradadas encontram condições vantajosas para competir com espécies en-
dêmicas sensíveis a degradação (Wirth et al., 2007; Pinto et al., 2010; Laurance et al., 2018). 
Tais condições desfavoráveis às espécies priorizadas para conservação atualmente correspon-
dem a 41,8% das áreas recobertas por vegetação natural, e 42,3% das florestas estacionais 
semideciduais.

Apesar do rompimento da barragem ter aumentado a área antropizada, as ocupações rurais, 
como pastagens, campos antrópicos e cultivos agrícolas, também foram reduzidas (ver Volume 
3, Tabela 2.5.10-4 - Tipologias de uso e ocupação do solo na área de estudo de detalhe nos ce-
nários pré e pós-rompimento das barragens). Do ponto de vista ecológico, o impacto ambiental 
tende a ser menor se forem afetadas áreas antrópicas, e não áreas naturais. Ainda assim, há 
tipologias de áreas antrópicas mais contrastantes com as áreas naturais, e tipologias menos 
contrastantes. Mesmo entre as tipologias rurais, há variação do efeito sobre a permeabilidade 
da paisagem. Como exemplo, áreas de silvicultura tendem a ser menos adversas do que pasta-
gens para diversos grupos de aves da Mata Atlântica (Barros et al., 2019; Hatfield et al., 2020). 

Essas tipologias trazem menos impacto sobre as condições edáficas do que áreas edificadas, 
pavimentadas, escavadas, aterradas e outras condições típicas do contexto urbano, minerário 
ou vinculado à infraestrutura. Com isso, a expansão de áreas antrópicas não rurais sobre ocu-
pações rurais tende a ampliar áreas severamente hostis a recolonização pela vida silvestre. Há 
estudos que sugerem que o estabelecimento de mineração sobre campos antrópicos impacta 
negativamente a fauna silvestre no entorno, mesmo que não ocorra perda adicional de áreas 
naturais (e.g. Deikumah et al., 2014). Nesse mesmo estudo, os autores demonstraram que 
áreas antropizadas pela mineração tendem a promover efeitos de borda mais proeminentes do 
que áreas antropizadas pela agropecuária.

No contexto do rompimento das barragens B-I, B-IV e B-IV-A, a vegetação nativa da área de 
estudo de detalhe sofreu ligeiro aumento de vizinhança com áreas afetadas por mineração e 
depósitos de rejeito devido ao deslocamento e deposição de rejeitos. Em seguida, parte das 
obras foi estabelecida na transição da mancha de rejeito com a vegetação nativa. Outra parte 
se estabeleceu sobre o contato de áreas rurais com a vegetação natural, conforme apresenta-
do na Tabela 2.9.1.26-1.

Há, portanto, expectativa de que a modificação na composição de áreas antrópicas ocorridas 
em função da deposição do rejeito e das obras emergenciais também contribua para o aumen-
to do efeito de borda.

Tabela 2.9.1.26-1 – Quantificação de vizinhanças antrópicas em áreas de vegetação nativa.
Contexto de vizinhança Pré-rompimento Pós-rompimento
Mineração e depósitos de rejeito 10,4% 11,5%

Rural 62,0% 56,6%

Urbano, infraestrutura e obras 27,6% 31,9%
Elaboração: Arcadis, 2020.

Assim como previsto para paisagens cuja composição excede os limiares críticos, a domi-
nância de habitat altamente exposto aos efeitos de borda tende a promover a perpetuação 
de comunidades biológicas muito distintas das que ocorriam naturalmente. A formação dos 
chamados “novel” ecossistemas se daria pela perenização de comunidades biológicas híbridas 
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marcadas por abundância de espécies típicas da matriz antrópica (López-Toledo & Martinez-
Ramos, 2011), incluindo espécies exóticas (Laurance et al., 2018; Mendonça et al., 2015) e es-
pécies pioneiras de ocorrência local (Prieto et al., 2014). Neste sentido, o comprometimento da 
capacidade de recuperação do sistema poderá ser indicado pela dinâmica da abundância re-
lativa de dois grupos antagônicos de espécies: (a) espécies exóticas e/ou oportunistas de con-
dições degradadas, e (b) espécies endêmicas e/ou exigentes quanto a integridade ecológica.

2.9.1.26.1. Descrição do impacto
A fragmentação da cobertura vegetal é um impacto negativo, pois reflete em piora na qualida-
de ambiental da paisagem, com reflexos negativos sobre os organismos não adaptados à nova 
condição e sobre as comunidades terrestres. 

O impacto é indireto, pois decorre dos impactos diretos da redução e fragmentação da cober-
tura vegetal, como verificado na cadeia de causa e efeito. A manifestação de início do impacto 
é de curto prazo, pois o aumento no efeito de borda ocorreu concomitantemente com o aspec-
to que o induziu, qual seja, o arraste e deposição de rejeitos.

Assim como discutido no impacto de fragmentação da cobertura vegetal, a adequação do ta-
manho da área de estudo de detalhe para avaliação da paisagem na Mata Atlântica permite 
avaliar que os efeitos do rompimento sobre a paisagem se manifestam na sub-bacia do ribeirão 
Ferro-Carvão e adjacências, cujos fragmentos de habitats naturais tiveram seu efeito de borda 
aumentado. Trata-se, portanto, de um impacto local, cuja área de influência é apresentada no 
Mapa 2.9.1.26-1.

As novas bordas formadas nos habitats naturais passam por um processo de alteração no mi-
croclima (Ewers & Didhan, 2006) e por uma sucessão ecológica das comunidades biológicas 
(Tabarelli & Peres, 2008), de maneira que o efeito de borda persiste mesmo após cessados o 
arraste e a deposição de rejeito liberado pelo rompimento das barragens. Portanto, é conside-
rado um impacto permanente. 

O impacto é reversível, pois ações de recuperação da cobertura vegetal devem aumentar a 
área nuclear de remanescentes florestais e restaurar áreas florestais nos locais atualmente 
ocupados pela mancha de rejeito e por outros usos antrópicos, diminuindo assim os efeitos de 
borda.

Quadro 2.9.1.26-1 – Atributos do impacto Aumento do efeito de borda.
Atributos de descrição do impacto

Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Indireto Reversibilidade Reversível

Escala espacial Local Duração Permanente
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.26.2. Avaliação do impacto
A exposição aos efeitos de borda não foi acentuada pela supressão da vegetação nativa 
decorrente do rompimento das barragens e obras emergenciais, com relativa estabilidade 
quanto à taxa de participação de áreas mais abrigadas. Os dois cenários analisados (pré e 
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pós-rompimento) apresentaram contribuição expressiva de vegetação nativa a menos de 50 m 
de áreas antrópicas (i.e., acima de 41%), faixa na qual os efeitos de borda são mais expressi-
vos (Wirth et al., 2007; Pinto et al., 2010; Laurance et al., 2018), favorecendo a dominância local 
de espécies ruderais, que são pouco representativas das comunidades biológicas pretéritas.

Conforme os dados apresentados no diagnóstico, a compartimentação da vegetação nativa 
em função da distância de áreas antrópicas se manteve estável, quando comparados os cená-
rios pré-rompimento e pós-rompimento (Tabela 2.5.10-17, Volume 3). Houve aumento de 3% 
na fronteira entre áreas antrópicas e vegetação nativa, que passou de 501,3 km na situação 
pré-rompimento para 514,6 km após o rompimento, e um de 8% na relação “comprimento de 
fronteira antrópica / área de vegetação nativa”, que passou de 116,7 m/ha para 125,9 m/ha. 
Esses números permitem avaliar o impacto como de magnitude pequena.

A vegetação nativa, embora ainda esteja bem representada na sub-bacia do Ferro-Carvão e 
adjacências, está inserida no domínio da Mata Atlântica, cuja proteção é dada pela Lei 11.428, 
de 22 de dezembro de 2006. Trata-se de um bioma cuja vegetação se encontra reduzida e 
fragmentada, que contém espécies da flora ameaçadas de extinção, constitui habitat para a 
fauna e provê serviços ecossistêmicos diversos. Esses fatos, aliados à inserção da área em 
zona de amortecimento do PE da Serra do Rola Moça, em Área Prioritária para Conservação 
da Biodiversidade (APCB) de Minas Gerais e zonas de transição e amortecimento de Reservas 
da Biosfera do Espinhaço e da Mata Atlântica, permitem valorar este impacto como de sensibi-
lidade alta para o componente afetado. 

O grau de importância deste impacto é moderado, resultado da combinação de magnitude 
pequena e sensibilidade alta.

Quadro 2.9.1.26-2 – Grau de importância do impacto Aumento do efeito de borda.
Avaliação do grau de importância do impacto

Magnitude Pequena

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Moderado

Elaboração: Arcadis, 2020.

Assim como para os outros impactos sobre o componente vegetação nativa, a principal medida 
de reparação está prevista no Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD. O au-
mento de área nuclear de remanescentes florestais diminuirá os efeitos de borda, propiciando 
um ambiente mais adequado para as espécies mais exigentes quanto a integridade ecológica.

Ainda que o rompimento da barragem tenha afetado uma área de dimensões expressivas, 
a participação de habitats naturais remanescentes na área (i.e., 58,85%, dos quais apenas 
8,86% se encontram em estágios iniciais de regeneração) é substancialmente superior à faixa 
crítica para persistência de espécies sensíveis à degradação de 20-30% apontada por estudos 
na Mata Atlântica. Esta faixa crítica em torno de 75% de antropização (ou 25% de habitat rema-
nescente) foi verificada para pequenos mamíferos por Pardini et al. (2010), para vertebrados 
por Banks-Leite et al. (2014), e para comunidades arbóreas por Benchimol et al. (2017). Dessa 
forma, sob a perspectiva da composição de paisagem, o cenário atual apresenta condições 
favoráveis para a persistência de espécies típicas de ambientes preservados, o que é extrema-
mente favorável para a conservação de vida silvestre e a restauração ecológica. Paisagens em 
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que predominam áreas naturais tendem a ser resilientes e plenamente aptas a regeneração 
natural desde que as condições edáficas tenham sido preservadas, ou plenamente restaura-
das (Chazdon & Uriarte, 2016; Crouzeilles et al., 2017; Meli et al., 2017).

Embora a recuperação seja reconhecida como boa prática, não se sabe sua aplicação em con-
textos similares no que diz respeito às características edáficas e à extensão das áreas atingi-
das pelo rejeito, o que traz alguma incerteza sobre a reconexão funcional de todos os fragmen-
tos florestais impactados. Nesse sentido, o grau de resolução é considerado intermediário.

Ações referentes à recuperação de áreas degradadas estão em planejamento e em execução, 
incluindo o monitoramento das áreas em restauração. A fim de acompanhar as alterações nas 
comunidades biológicas decorrentes dos impactos identificados, foi iniciado o Programa de 
Monitoramento da Biota Terrestre. Abaixo são listadas as principais ações relacionadas ao 
impacto em tela.

Quadro 2.9.1.26-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Aumento do efeito de borda.
Medidas de reparação

Ações Planos ou Programas
Reconfiguração do relevo do terreno próximo a sua configuração original

Plano de Restauração da Biodiversidade e 
Ecossistemas Terrestres Impactados (Programa 
de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD)

Recuperação das áreas degradadas de maneira a atenuar o contraste 
entre a mancha de rejeito e as áreas de vegetação nativa para a proteção 
de remanescentes estabelecidos na periferia da área atingida. O 
planejamento deve buscar o distanciamento de coberturas não florestais 
do contato entre a vegetação natural e a área de deposição do rejeito.

Reconfiguração dos cursos d’agua
Plano de Restauração da Biodiversidade e 
Ecossistemas Aquáticos impactados

Avaliação da composição e estrutura das comunidades biológicas, por 
meio de amostragens nas áreas em recuperação e em áreas de referência

Plano de Monitoramento da Biodiversidade 
(Programa de Monitoramento da Biota Terrestre)

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Intermediário

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Moderado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

O aumento do efeito de borda ocorreu de forma localizada naqueles remanescentes de habi-
tats naturais que sofreram supressão pelo rompimento das barragens e pelas obras emergen-
ciais. A área de influência do impacto, portanto, abrange as novas bordas formadas e áreas do 
interior do fragmento que agora se aproximaram da borda, conforme Mapa 2.9.1.26-1.

A área de influência foi gerada pela intersecção dos mapas de efeito de borda pré e pós-rompi-
mento. A faixa de efeito de borda considerada foi de 50 m a partir das formações naturais, que é a 
distância em que se observa uma profusão notável dos efeitos de borda (Wirth et al., 2007; Pinto et 
al., 2010; Laurance et al., 2018). Assim, para os habitats naturais contíguos à mancha de rejeito e 
às obras emergenciais, toda área que antes não era borda e que agora está localizada nos primei-
ros 50 m da nova borda foi considerada como área de influência. Aquilo que era borda de 50 m no 
pré-rompimento, e permaneceu dentro da faixa de 50 m no pós-rompimento, não foi considerado.
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2.9.1.27. Desregulação fisiológica de indivíduos da flora

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto(s) indutor(es)

• Arraste e deposição de rejeitos; 

• Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos; e

• Suspensão de material particulado na atmosfera.

Componente afetado Vegetação nativa

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

Após o rompimento das barragens B1, B4 e B4-A, ocorreu a deposição de rejeito em locais 
onde a vegetação lenhosa manteve-se em pé, com recobrimento da camada orgânica do solo 
por rejeito e área alagada formada devido à deposição de rejeito ter barrado a chegada de tri-
butários no ribeirão Ferro-Carvão, causando inundação de áreas onde havia vegetação nativa. 
A desregulação fisiológica a que essas plantas estão sujeitas é causada pelas alterações no 
substrato relacionadas ao potencial hidrogeniônico, à disponibilização de elementos ou com-
postos tóxicos, à indisponibilização de nutrientes e ao excesso de água e escassez de oxigê-
nio. É visível que alguns indivíduos sob essa condição apresentaram sinais de senescência e 
mortalidade, o que evidencia o impacto de desregulação fisiológica como efetivo. 

Diversos estudos indicam que a exposição prolongada de organismos a elementos-traço pode 
causar efeitos toxicológicos persistentes (Hudson et al., 1999; Hadjiliadis, 2012), dependendo 
da concentração, das características específicas do ambiente e do organismo. Esta contamina-
ção pode ser propagada ou se tornar biodisponível através da cadeia trófica (Escobar, 2015), 
sendo que as alterações na disponibilidade de água e oxigênio no meio são fatores importantes 
do processo (Faquin, 2005).

De acordo com Assis et al. (2019), o substrato formado pela deposição do rejeito possui densi-
dade de partículas muito superior aos valores médios encontrados para solos naturais, sendo 
que a média registrada foi de 3,59 g.cm-3, e o parâmetro normal gira em torno de 2,65 g.cm-3, 
um aumento de 35,47%. Isso indica a predominância do mineral hematita e menor quantidade 
de quartzo no substrato (Assis et al., 2019), reforçada pela alta concentração encontrada de 
ferro e manganês, seguida de arsênio, cobalto e cobre, cujos limites estão acima do estabeleci-
do na Resolução Conama 420/2009 (Arcadis, 2019 – Programa de Caracterização do Rejeito). 
Essa maior densidade do substrato, somada à alta proporção de areia fina e silte, caracteriza 
um substrato de péssima drenagem, que acarreta uma condição de hipoxia do solo.

A menor aeração deve ocorrer tanto nas áreas onde foi depositado o rejeito (com apenas ve-
getação lenhosa) quanto nas áreas que foram alagadas, devido à interrupção nos fluxos de tri-
butários do ribeirão Ferro-Carvão, e estão recobertas por vegetação nativa. As diferentes cotas 
topográficas em que os indivíduos de cada espécie se encontravam em relação ao corpo hídrico 
antes do evento possivelmente irão refletir o tempo de inundação que irão suportar, pois as plan-
tas de áreas úmidas possuem diversas características ou respostas morfológicas, anatômicas 
e fisiológicas que permitem sua sobrevivência em solos hidromórficos (Joly, 1991; Armstrong 
et al., 1994; Davanso-Fabro et al., 1998; Pimenta, 1998; Medri et al., 2002, Medri et al., 2012). 
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A deficiência de oxigênio e o baixo potencial redox do solo afetam desfavoravelmente vários 
aspectos da fisiologia vegetal, como alterações nos pigmentos foliares e na enzima Rubisco, 
fechamento estomático (Kozlowski, 1997; Pezeshki, 2001), alterações na absorção de nutrien-
tes e supressão do metabolismo respiratório das raízes (Kozlowski, 1997; Pezeshki, 2001; 
Kreuzwieser et al., 2004), podendo acarretar senescência foliar, redução no crescimento de 
caules e raízes (Kozlowski, 1997), alterações fenológicas, diminuição na fotossíntese e na as-
similação do carbono (Kozlowski & Pallardy, 1979; Pezeshki, 1993; Herrera et al., 2008), além 
de afetar a sobrevivência e os processos de germinação, estabelecimento e sucessão florestal, 
alterando a composição natural da vegetação (Umetsu, 2011).

Ainda, a hipoxia do solo prejudica diretamente a disponibilidade dos nutrientes no solo, como 
nitrogênio e enxofre, pois os microrganismos responsáveis pela biodisponibilização necessitam 
de oxigênio para o processo (Faquin, 2005). Além disso, a biodisponibilidade de ferro e man-
ganês é aumentada, já que não ocorre oxidação dos compostos, podendo ser acumulados em 
níveis tóxicos, em solos inundados (Faquin, 2005). No entanto, vale lembrar que, como a água 
é o veículo natural para o movimento dos íons no solo (fluxo de massa, difusão), nos locais 
onde o substrato com rejeito seca poderá haver interrupção do fluxo de íons e nutrientes, agra-
vando o problema. Por outro lado, as atividades de emergência que estão sendo realizadas e 
a chegada das chuvas podem gerar a ressuspensão do rejeito que está sedimentado, ficando, 
portanto, os contaminantes novamente disponíveis no ambiente (Salomons & Förstner, 1984; 
Eggleton & Thomas, 2004).

O ferro foi encontrado no substrato com rejeito em concentrações significativamente superiores 
às encontradas em solos naturais (Arcadis, 2019). Ele é componente de diversas enzimas, das 
quais a maioria participa de reações de oxirredução no metabolismo, mas também é compo-
nente de dois complexos enzimáticos ligados ao metabolismo do nitrogênio e à síntese de clo-
rofila (Faquin, 2005). Quando os níveis de ferro são tóxicos, pode haver diminuição no tamanho 
da raiz e das partes aéreas, na biomassa e nos teores de pigmentos dos cloroplastos. Além 
disso, os teores de zinco, cobre e manganês são reduzidos. Podem ser observadas manchas 
de coloração amarelo/amarronzada em folhas, lesões necróticas, diminuição da área e absci-
são foliar (Jucoski, 2011).

O manganês também foi encontrado no substrato com rejeito em concentrações significativa-
mente superiores às encontradas em solos naturais (Arcadis, 2019). Suas funções bioquímicas 
são principalmente relacionadas às atividades enzimáticas das plantas (Faquin, 2005). Quando 
em níveis tóxicos, induz deficiência de cálcio, magnésio e, em especial, ferro, e, portanto, neste 
momento aparecem as manifestações de deficiência desses elementos, para só depois serem 
manifestadas as lesões físicas típicas da deficiência do manganês, como deformidades nas 
folhas e pontuações de cor marrom, que se tornam necróticas e cercadas por zonas cloróticas 
(Faquin, 2005). Vale lembrar que existem diversas espécies de plantas acumuladoras de man-
ganês (Haridasan & Araújo, 2005), e, portanto, o efeito tóxico pode ser disponibilizado através 
da cadeia trófica.

O cobalto foi encontrado no substrato com rejeito em concentrações compatíveis ao encontra-
do em solos naturais, mas acima dos limites estabelecidos na Resolução Conama 420/2009. 
Ele também atua em processos enzimáticos das plantas, sendo essencial para a fixação 
biológica do nitrogênio por bactérias fixadoras de vida livre ou por sistemas simbióticos. Em 
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altos níveis, diminui a absorção de ferro e manganês por inibição competitiva, podendo gerar 
os efeitos da deficiência desses micronutrientes. Quando o excesso de cobalto atinge as fo-
lhas, elas se tornam cloróticas, depois necróticas e, frequentemente, secam completamente 
(Faquin, 2005).

O cobre foi encontrado no substrato com rejeito em concentrações compatíveis à encontrada 
em solos naturais, mas acima dos limites estabelecidos na Resolução Conama 420/2009. Sua 
função principal no metabolismo vegetal é a de ativador ou componente de enzimas que par-
ticipam de reações de oxirredução. Quando a concentração de cobre atinge níveis tóxicos, a 
fixação biológica do nitrogênio é também afetada, já que ele induz a inibição da ação do ferro. A 
toxicidade do cobre é evidenciada por menor crescimento e funcionamento anormal das raízes, 
aparecimento de manchas aquosas e amareladas ao longo da nervura principal, que se torna 
necrótica (Faquin, 2005).

O último elemento encontrado no substrato com rejeito em concentrações compatíveis à 
encontrada em solos naturais, mas acima dos limites estabelecidos na Resolução Conama 
420/2009, foi o arsênio. Ele não tem função biológica conhecida (Magna et al., 2013), mas 
a exposição das plantas a concentrações tóxicas pode propiciar redução do crescimento, da 
biomassa (Singh et al., 2007; Liu et al., 2012), da quantidade de clorofila e de compostos fenó-
licos (Sanchez-Viveros et al., 2011), além de inibir a absorção do fosfato (Fayiga et al., 2008) 
e até acarretar alto nível de desestruturação e morte celular (Singh, 2007; Barbosa, 2009). 
Algumas espécies de plantas desenvolvem mecanismos de defesa antioxidante e são capazes 
de tolerar e até acumular arsênio (Mkandawire & Durel, 2005; Sood et al., 2012; Khang et al., 
2012; Canatto, 2013), podendo disponibilizá-lo através da cadeia trófica. Um aspecto físico da 
toxicidade por arsênio é a coloração azulada/arroxeada das folhas, devido à produção de an-
tocianina, que possivelmente ocorre pela limitação do fósforo, que faz as plantas superexpres-
sarem genes envolvidos com a biossíntese deste pigmento (Yin et al., 2012). Vale lembrar que 
nos estudos realizados após o rompimento da barragem de Fundão foram evidenciados efeitos 
citogenotóxicos causados pelo rejeito a centenas de metros a jusante da barragem colapsada 
(Quadra et al., 2019). 

Por fim, alterações no substrato, devido à deposição de rejeitos e ao alagamento de alguns 
trechos de vegetação nativa, podem gerar respostas fisiológicas para as plantas que ainda 
estão vivas. Estas não podem ser generalizadas, já que cada espécie ou até mesmo popu-
lações podem responder de maneira distinta. No entanto, quando os elementos/compostos 
estão em concentrações consideradas tóxicas e quando as espécies não são adaptadas às 
condições de alagamento do solo, são esperadas respostas fisiológicas e consequentemente 
morfológicas, que podem ser observadas através de danos ou alterações físicas nos indivídu-
os, podendo levá-los à morte e, direta ou indiretamente, acarretar mudanças na fenologia, na 
produtividade, na assimilação do carbono, na germinação de sementes, no estabelecimento/
desenvolvimento e na sobrevivência dos indivíduos, com reflexos em cadeia nas populações e 
comunidades da flora e da fauna.

Além disso, a desregulação fisiológica também pode ocorrer pelo efeito de borda ocorrido na 
área, uma vez que as bordas (logo após a fragmentação) são estruturalmente mais abertas 
e permitem maiores passagens de luz, calor e vento. Como as árvores já estão adaptadas 
a determinadas condições de temperatura, luminosidade e umidade, muitas delas podem ser 
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eliminadas por essas novas condições e ainda apresentarem alterações em sua anatomia foliar. 
Essas alterações estão ligadas às estruturas da folha: densidade estomática, índice estomático, 
tamanho dos estômatos, além de apresentar diferenças na espessura da epiderme, cutícula, 
parênquima paliçádico e esponjo e alterações nos tecidos vasculares (Paiva et al., 2009).

Nas áreas atingidas pela inundação ocorrida durante o período chuvoso nos primeiros meses 
de 2020, não foram encontradas evidências de que tenha ocorrido alguma desregulação fisio-
lógica de indivíduos da flora. A flora nativa que cresce nessas áreas é adaptada às condições 
de alagamento do solo, restando saber se houve alguma contaminação em função de rejeito 
oriundo do rompimento que tenha extravasado da calha do rio Paraopeba. 

Como discutido no impacto de perda do banco de sementes, o estudo realizado pela Ufla 
(2020) buscou explorar o potencial efeito da bioacumulação em espécies cultivadas em áreas 
de plantio de milho e pastagem afetadas pela inundação nas margens do rio Paraopeba. As 
conclusões do estudo, ainda que preliminares, demonstram que “os fatores de transferência 
dos elementos potencialmente tóxicos avaliados não revelam alteração que tenha como causa 
evidente o transporte e a deposição de rejeito em função de alagamento ocorrido na estação 
chuvosa de 2019/2020”.

Outras desregulações fisiológicas podem ainda ocorrer por interferência das obras, como, por 
exemplo, o contato da parte aérea da vegetação com materiais particulados decorrentes da 
movimentação de máquinas e veículos. Estudos mostram que essas desregulações podem es-
tar atreladas a obliteração dos estômatos, redução dos teores de clorofila, bem como redução 
nas taxas de crescimento vegetativo e reprodutivo, perda de turgescência, clorose, necrose e 
senescência foliar, entre outros (Bačić et al., 1999; Farmer, 1993;). A movimentação de máqui-
nas nas áreas atingidas também pode causar injúrias nos órgãos e tecidos vegetais. Plântulas 
e espécies herbáceas-arbustivas podem ser facilmente pisoteadas e soterradas nas áreas de 
tráfego; já espécies arbóreas, quando não suprimidas, podem apresentar comprometimento de 
seu desenvolvimento em decorrência das injúrias, principalmente no caule. Injúrias no caule 
podem causam a perda direta de fotoassimilados, armazenamento de substâncias e modifica-
ção da condução de água e solutos pelos tecidos vasculares. Também podem acarretar outros 
danos, como dessecação das partes internas expostas, ou tornar-se porta de entrada para 
infecções por fungos e outros patógenos. Para superar com sucesso essas lesões, as plantas 
devem reorganizar seus meristemas ou até mesmo diferenciar-se em novos tecidos para cobrir 
a ferida e restaurar a conexão vascular (Chaco et al., 2015).

A severidade do dano causado pela injúria está relacionada com a profundidade do corte. 
Cortes mais rasos onde haja remoção somente da periderme não comprometerão o transpor-
te de fotoassimilados pelo floema, tampouco o de água e minerais pelo xilema (Fialho et al., 
2001). Cortes intermediários cuja remoção do floema secundário seja evidente compromete-
rão o desenvolvimento das raízes em decorrência do decréscimo de açúcares necessários 
para respiração celular e crescimento dos tecidos radiculares (Piasentin & Saito, 2014; Silva et 
al., 2007). Já cortes mais profundos que comprometam o transporte de água e minerais pelo 
xilema secundário (especialmente na região do alburme) irão comprometer diretamente toda 
a parte aérea da planta e indiretamente o sistema radicular, devido à redução da taxa fotossin-
tética (Chaco et al., 2015). Esses e outros aspectos do impacto em tela relacionado às obras 
serão tratados no âmbito dos impactos ambientais cumulativos.
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2.9.1.27.1. Descrição do impacto
A desregulação fisiológica em indivíduos da flora é um impacto negativo, pois ocorreu em fun-
ção do rompimento das barragens B1, B4 e B4-A e consequente deposição de rejeitos. As res-
postas fisiológicas das plantas às condições ambientais impostas podem se refletir nos proces-
sos de crescimento, reprodução e sobrevivência dos indivíduos da flora. O impacto é indireto, 
pois decorre de uma sequência de impactos diretos: perda de camadas superficiais e alteração 
das características físicas do solo, aumento do efeito de borda e alteração na qualidade do ar.

A manifestação de início do impacto é de médio prazo, pois é necessário certo tempo para 
que os processos fisiológicos da planta respondam ao fator ambiental estressante, seja ele a 
nova condição do solo, sejam as condições de vento, temperatura, exposição a particulados 
impostas por uma nova borda que se formou. Em alguns casos, são necessários meses, como 
observado nas árvores em áreas onde o rejeito avançou sob o dossel.

Trata-se de um impacto de ocorrência local, visto que se manifesta nas áreas próximas à man-
cha de rejeito e vizinhas às obras emergenciais.

É considerado permanente, uma vez que, cessando a ação que causou o impacto, a des-
regulação fisiológica das plantas continua, ou seja, trata-se de uma alteração com duração 
indefinida. É considerado reversível, à medida que se implementam ações de remoção do re-
jeito da área e recuperação dos ecossistemas degradados e/ou alterados da bacia do ribeirão 
Ferro-Carvão de forma a restabelecer as características físicas e biológicas o mais próximo das 
condições originais pretéritas à degradação. Em algumas situações, a depender da quantida-
de e do tempo de exposição ao fator de degradação, a planta pode vir a morrer em função da 
desregulação fisiológica.

Quadro 2.9.1.27-1 – Atributos do impacto Desregulação fisiológica de indivíduos da flora.
Atributos de descrição do impacto

Natureza Negativo Prazo Médio

Ordem Indireto Reversibilidade Reversível

Escala espacial Local Duração Permanente
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.27.2. Avaliação do impacto
Não existem parâmetros legais ou dados que permitam ponderar quantitativamente sobre a 
magnitude do impacto de desregulação fisiológica. Como indicativo, serão trazidas informa-
ções sobre as áreas afetadas de rejeito sob dossel e afetadas pela formação de novas bordas. 

Na área de detalhe, a vegetação nativa com rejeito sob dossel, que teve seus limites revisados 
e apresentados no Plano de Supressão revisão 12, ocupou 16,92 ha. Para esta vegetação, 
espera-se que grande parte das árvores que permaneceram em pé venha a fenecer em função 
das respostas fisiológicas das plantas. Ressalte-se que parte dessa área já foi suprimida pelas 
obras emergenciais para abertura de estradas e acessos, e até mesmo para o manejo do rejei-
to em função da ação dos bombeiros.

As áreas de vegetação nativa expostas pelas novas bordas estão na ordem de 40 ha, conforme 
área de influência do impacto Aumento do efeito de borda. 
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Considerando apenas as áreas acima, os números não são muito significativos frente à área de 
estudo de detalhe (0,8%) ou à bacia do Ferro-Carvão (1,7%). Entretanto, optou-se por adotar 
postura mais conservadora em relação à magnitude, classificando-a como média.

Conforme descrito para os impactos anteriores, a vegetação nativa está inserida no domínio 
da Mata Atlântica, cuja proteção é dada pela Lei 11.428, de 22 de dezembro de 2006, contendo 
espécies da flora ameaçadas de extinção. Esses fatos, aliados à inserção da área em zona de 
amortecimento do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, em Área Prioritária para conser-
vação da Biodiversidade (APCB) de Minas Gerais e zonas de transição e amortecimento de 
Reservas da Biosfera do Espinhaço e da Mata Atlântica permitem valorar esse impacto como 
de sensibilidade alta para o componente afetado. 

O grau de importância deste impacto é elevado, resultando da combinação de magnitude mé-
dia e sensibilidade alta.

Quadro 2.9.1.27-2 – Grau de importância do impacto Desregulação fisiológica em indivíduos da 
flora.

Avaliação do grau de importância do impacto
Magnitude Média

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

Para este impacto estão previstos dois planos e um programa como medidas de reparação: o 
Plano de Obras Emergenciais, o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e o Plano 
de Monitoramento da Biodiversidade.

O Plano Diretor de Obras Emergenciais irá envolver ações de remoção do rejeito e restauração 
dos terrenos. Já no Programa de Recuperação de Áreas Degradadas é prevista a recuperação 
dos ecossistemas degradados e/ou alterados da bacia do ribeirão Ferro-Carvão, de forma a 
promover o aumento da área nuclear de remanescentes florestais, diminuir os efeitos de borda 
e propiciar um ambiente mais adequado para as espécies mais exigentes quanto a integridade 
ecológica. No Plano de Monitoramento de Biodiversidade, serão gerados os dados sobre a 
biodiversidade florísticas para acompanhar os impactos. 

Embora a recuperação seja reconhecida como boa prática, não se sabe sua aplicação em 
contextos similares no que diz respeito às características edáficas e à extensão das áreas atin-
gidas pelo rejeito, o que traz alguma incerteza sobre a restauração plena da vegetação. Nesse 
sentido, o grau de resolução é considerado intermediário.

Ações referentes à recuperação de áreas degradadas estão em planejamento e em execução, 
incluindo o monitoramento das áreas em restauração. A fim de acompanhar as alterações nas 
comunidades biológicas decorrentes dos impactos identificados, foi iniciado o Programa de 
Monitoramento da Biota Terrestre. Abaixo são listadas as principais ações relacionadas ao 
impacto em tela.
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Quadro 2.9.1.27-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Desregulação fisiológica de 
indivíduos da flora.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas
Remoção do rejeito e restauração dos terrenos Plano Diretor de Obras Emergenciais

Recomposição da cobertura vegetal, incluindo seleção de espécies do 
grupo de diversidade, condução da regeneração natural, adensamento 
e enriquecimento, transposição de serapilheira, topsoil e implantação de 
técnicas de nucleação, como inserção de poleiros artificiais de bambu 
e deposição de troncos e galharias, visando a recolonização da fauna local

Plano de Restauração da Biodiversidade e 
Ecossistemas Terrestres Impactados (Programa 
de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD)

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Intermediário

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

As áreas onde se espera que ocorra impacto de desregulação fisiológica de indivíduos da flora 
são aquelas em que o rejeito se depositou sob o dossel e principalmente nas novas bordas 
formadas pela supressão da vegetação, que estão restritas à bacia do Ferro-Carvão e suas 
adjacências, conforme pode ser visto no Mapa 2.9.1.27-1.



Mapa 2.9.1.27-1 – Área de influência do impacto Desregulação fisiológica de indivíduos da flora.

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO

LEGENDA

NOV /2020

ÁREA DE INFLUÊNCIA DO IMPACTO DE DESREGULAÇÃO 
FISIOLÓGICA DE INDIVÍDUOS DA FLORA

ESCALA:CÓDIGO PROJETO: DATA:FOLHA:

52.268 A3

RELATÓRIO:

SOLICITANTE: RESP. CARTO.: VERSÃO:

F.R W.H.O.S. PRELIMINAR FINAL

TÍTULO:

PLANO DE REPARAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA BACIA DO RIO PARAOPEBA

FONTES:
-IMAGEM: ESRI, 2018;
-BASE HIDROGRÁFICA: ANA, 2018; ARCADIS, 2019;
-LIMITE TERRITORIAL: IBGE, 2017;
-AREA DE INFLUENCIA: ARCADIS, 2020;
-ÁREA DE DEPOSIÇÃO DE REJEITO: VALE S/A, 2019;
-PLANO DE SUPRESSÃO VEGETAL VERSÃO 12: VALE S/A., 2020;
-PLANO DE OBRAS VERSÃO 11: VALE S/A., 2020;.

C:\Users\wallison.silva\ARCADIS\Vale-Plano - 3-GIS\03_Projetos\Capitulo_2.2\11_areas_protegidas\1.03.01.52268-PR-GI-221109-Rev.0_AI_DESREGULACAO_FISIOLOGICA_INDIVIDUOS_FLORA_A3.mxd          Alterado por:wallison.silva     Em:04/11/2020

!!! !

!!
!
!
!

!!!

!
!
!

!

!!

!
!

!

!!
!

!
!
!

!
!!

!
!!

!
!
!

!
!
!

!!
!

!
!!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

!

!
!

!
!
!

!!!!!!
!!!

!
!!

!!
!

!!!!!
!

!
!
!

! !

!

!!!

!!!

!
!

!

!!!

!
!
!

!!!

!!!!
!!

!!
!

!
!
!

!!!
!!

!
!!

!

!
!
!

!

!!

!

!
!

!
!
!

!!
!

!!!
!!

!

!!

!

!!

!

!!

!!!!!!!

!!!

!!!!
!!

!
!
!

!
!
!

!!

!

!
!
!

!
!

!

!
!
!

!
!
!

! !
!

!!!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

!!

!

!
!
!

!
!

!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

!
!

!

!!!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

!
!

!

!!
!

!
!
!

!!!

!

!
!

!

!

!

!

!
!

!!!

!
!!

!!!
!!! !!!

!!

!
!!! !!!

!! !
!!! !

!
! !!! !!

!

!!
!

!!
! !!!

!!!

!!!

!!!
!!!

!! !

!!

!

!!!
!!

!

Brumadinho

Mário Campos Sarzedo

Córrego Tijuco

Córrego
da

Índia

Cór
re

go
do

Fe
ijã

o

C
ór

re
go

La
ra

nj
ei

ra

R
ib

ei
rã

o
C

as
a

Br
an

ca

Có
rr

eg
o 

da
 O

la
ria C

órrego
Sam

am
baia

Corrégo Areia

Ribeirã
o Ferro

-Carvão

Rio Paraopeba

587.500

587.500

590.000

590.000

592.500

592.500

595.000

595.000

597.500

597.5007.
76

7.
50

0

7.
76

7.
50

0

7.
77

0.
00

0

7.
77

0.
00

0

7.
77

2.
50

0

7.
77

2.
50

0

7.
77

5.
00

0

7.
77

5.
00

0

7.
77

7.
50

0

7.
77

7.
50

0

CLIENTE:

µ

1:45.000

ESCALA GRÁFICA

DATUM HORIZONTAL: SIRGAS 2000 - 23S

0 21 km

Curso d'água inferido - barragem

Talvegue de drenagem pluvial

Curso d'água

Rio Paraopeba

Barragem de rejeito e estrutura de mineração

Corpo d'água

!

!!

!!!

!!
!

!!

Sub-bacia hidrográfica do ribeirão Ferro-Carvão

Área de estudo de detalhe

Área de deposição de rejeito

Plano de obras

Plano de supressão vegetal

Limite municipal

Área de influência do impacto de Desregulação
fisiológica de indivíduos da flora

!?

UHE Três
Marias

UHE Retiro
Baixo

Ri
o 

Sã
o 

Fr
an

ci
sc

o

Rio
Paraopeba



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba
Capítulo 2 – Caracterização socioambiental pós-rompimento e avaliação de impactos  

Volume 4 – Avaliação de Impactos

 264

2.9.1.28. Perda de indivíduos da fauna silvestre

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto(s) indutor(es) Arraste e deposição de rejeitos

Componente afetado Fauna silvestre

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

Com o rompimento e extravasamento das barragens B1, B4 e B4-A do Complexo Paraopeba 
II da Mina de Córrego do Feijão, diversos indivíduos da fauna silvestre foram atingidos dire-
tamente pelo rejeito ou foram objeto de potencial arraste durante o avanço do alto fluxo de 
rejeitos sobre as áreas naturais, provocando o óbito por soterramento. Portanto, a perda de 
indivíduos da fauna silvestre caracteriza-se como impacto efetivo.

Conforme descrito no Relatório de Caracterização Preliminar de Impactos (Amplo, 2019c), a 
magnitude do impacto de perda dos indivíduos, em termos quantitativos, depende da espé-
cie, a especificidade de habitat, a capacidade dispersiva e sua localização na área afetada, o 
que dificulta estimar de maneira verossímil a quantidade de organismos mortos. Associado a 
isso, as obras emergenciais são responsáveis por diversas frentes de supressão vegetal e/ou 
intervenção em demais habitat que guardam recursos à sobrevivência de espécies da fauna, 
potencializando os efeitos diretos sobre os indivíduos.

O soterramento de áreas marginais, como pequenos alagados temporários ou poças perma-
nentes nestas áreas, está como principal causa da morte direta de exemplares de anfíbios 
colonizadores destes ambientes, tal como áreas adjacentes à calha principal do ribeirão Ferro-
Carvão alvo de supressão em função das obras emergenciais. Os anfíbios com ocorrência 
para o ribeirão Ferro-Carvão são de atividade predominantemente noturna; portanto, espécies 
em repouso, ou que apresentam hábitos criptozóicos, semi fossoriais ou fossoriais, abrigados 
no solo para se proteger da dessecação, provavelmente, foram soterrados em toda área atin-
gida pelo rejeito. Uma vez que o rompimento das barragens foi na estação chuvosa, o que 
corresponde ao período reprodutivo da maioria das espécies registradas (Haddad et al., 2013; 
Pimenta et al., 2014; Uetanabaro et al., 2008), não só adultos podem ter sido soterrados,  mas 
também girinos e desovas tanto terrestres quanto as exclusivas de micro-habitat em ambientes 
lênticos.

Nas ações de prospecção e resgate emergencial e nos programas específicos no âmbito da 
execução das obras emergenciais, registrou-se 11 espécies de anfíbios anuros por meio de car-
caças e/ou animais que vieram a óbito posteriormente ao resgate – nenhuma delas ameaçada 
de extinção. Pelo menos, 105 carcaças de anfíbios foram detectadas, sendo que o número de 
indivíduos perdidos em decorrência deste impacto certamente foi maior que o registrado. Cabe 
destacar, que cerca de 29% das ocorrências pertencem ao gênero Rhinella (sapos – cururu) 
podendo pertencer a duas espécies abundantes, habitat generalistas e que ocorrem em áreas 
antrópicas: Rhinella diptycha e Rhinella crucifer (Haddad et al., 2013; Uetanabaro et al., 2008).  
Dois vieses poderiam explicar estes números: a detectabilidade dos observadores, uma vez 
que a maioria das espécies de anfíbios são noturnas e o gênero apresenta características 
morfológicas que facilitam a identificação em nível de família (Bufonidae) e gênero (Bernarde, 
2012) e a movimentação dos indivíduos tanto durante a época reprodutiva quanto na fase 
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pós-metamórfica (de girino para sapos). Quanto aos registros do Programa de Monitoramento 
da Fauna Atropelada, as Rhinella correspondem a mais de 70% dos registros para anfíbios e 
as demais espécies podem não ter sido detectadas em função de seu tamanho diminuto ou até 
mesmo removidas por predadores oportunistas (Ratton, Secco & Da Rosa, 2014). 

A maioria das espécies de répteis escamados não habitavam a calha principal do ribeirão 
Ferro-Carvão, porém ocupavam ambientes florestais ripários, bordas de mata ou áreas abertas 
naturais e/ou degradadas que foram atingidas e carreados junto à massa de rejeitos e/ou alvo 
de intervenção em função das obras. Também espécies rastejantes e de hábito fossorial foram 
diretamente impactadas, com perda de indivíduos nas áreas atingidas, abrangendo então la-
gartos, serpentes e anfisbenídeos.

Trinta e cinco espécies de répteis (das Ordens Testudines e Squamata) foram registradas por 
meio de carcaças e/ou animais que vieram a óbito posteriormente ao resgate nas ações rea-
lizadas (prospecção e resgate emergencial e programas específicos durante as obras emer-
genciais). Nenhuma delas encontra-se ameaçada de extinção, porém três destas são espécies 
endêmicas: a serpente dormideira (Dipsas neuwiedii) endêmica da Mata Atlântica, semidepen-
dente de ambientes florestais; a coral falsa (Apostolepis assimilis) endêmica do Cerrado, mas 
com registros em Floresta Estacional Semidecidual, em área de ecótono; e o teiú (Tupinambis 
quadrilineatus) endêmico do Cerrado, semidependente de ambientes florestais (matas de ga-
leria) (Manzani & Abe, 1997; Colli et al.,1998)

Os répteis representaram o segundo grupo com maior número de carcaças detectadas (30%; 
N=160), com maior incidência de espécies rastejantes. Destacam-se 16 indivíduos de cascavel 
(Crotalus durissus), a maioria encontrada atropelada, além de 26 carcaças de cágado-de-bar-
bicha (Phrynops geoffroanus). 

No que tange à avifauna, é certo a perda de ninhos e ninhegos, uma vez que muitas espécies 
têm como período reprodutivo a estação chuvosa (Sick, 1997), período em que ocorreu o 
rompimento das barragens. Além disso, verificou-se a perda de indivíduos adultos de espécies 
associadas a ambientes aquáticos, ripários e de sub-bosque, dado o avanço do rejeito sobre 
áreas florestadas cujas árvores foram mantidas, porém com sua estrutura de sub-bosque alte-
rada conforme abordado no item 2.9.1.30, “Perda de habitat terrestre”. 

Nas diversas frentes de trabalho pós rompimento, 46 espécies de aves foram registradas por 
meio de carcaças e/ou animais que vieram a óbito posteriormente ao resgate, incluindo re-
presentantes das famílias Anatidae, Ciconiidae, Ardeidae, Rallidae, Columbidae, Galbulidae, 
Thamnophilidae, Pipridae e Parulidae, entre outras. 

Pelo menos 86 indivíduos da avifauna foram perdidos, conforme carcaças detectadas nas áreas de 
prospecção. Com base em caraterísticas ecológicas e biológicas, infere-se que dezenas de taxa 
associados a ambientes florestais podem ter sido impactados, especialmente aves presentes em 
sub-bosque e/ou que nidificam em barrancos. Destaca-se o registro do cuitelão (Jacamaralcyon 
tridactyla), espécie ameaçada, que habita ambientes ribeirinhos e nidifica em barrancos (Sigrist, 
2014) e o cabeça seca (Mycteria americana), registrado na área de estudo regional, que está 
ameaçado de extinção na categoria “Vulnerável” (VU) pela lista estadual (Copam, 2010). 

Em relação aos mamíferos terrestres, é possível que diversas espécies de pequeno porte, 
como roedores e marsupiais, tenham sofrido com a perda direta de indivíduos associada ao 
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arraste e deposição de rejeitos e posteriormente à supressão vegetal, em função das obras 
emergenciais, dada a baixa capacidade dispersiva. Mesmo espécies de maior porte, como 
lontra (Lontra longicaudis) e capivara (Hydrochoerus hydrochaeris), fortemente associadas ao 
ambiente aquático (Reis et al., 2010; Rheingantz & Trinca, 2015), foram, possivelmente, afeta-
das e arrastadas, como constatado pelo encontro de carcaças sujas de rejeito. 

Vinte e sete espécies de mamíferos não voadores, além de dois taxa de morcegos, foram 
registradas por meio de carcaças e/ou animais que vieram a óbito posteriormente ao resgate, 
sendo que 40% das não voadoras detectadas na área de estudo de detalhe, são dependentes 
de ambientes florestais. O grupo dos mamíferos foi o que obteve o maior número de carcaças 
detectadas (n=176), representando 33% dos registros. Dentre os mamíferos de médio e gran-
de porte, foram encontradas 27 carcaças de capivara (Hydrochoerus hydrochaeris), espécie de 
hábito semiaquático, como apresentado acima.

Quanto a melipofauna, destaca-se o registro de óbitos de colmeias relativo a duas espécies: 
a mandaçaia-do-chão (Melipona quinquefasciata) e a abelha-jataí (Tetragonisca angustula). 
Estima-se, porém, que as comunidades de entomofauna, especialmente espécies sem capaci-
dade de voo, com baixa mobilidade ou associadas ao solo, como besouros, cupins e formigas, 
podem ter sido dizimadas pelo arraste mecânico e deposição do rejeito em ambientes abertos, 
florestais ou aquáticos. Essas perdas, no entanto, são inquantificáveis em ações emergenciais 
devido ao tamanho diminuto das espécies.

Por fim, cabe destacar que, devido à menor cobertura vegetal para abrigo da fauna e conside-
rando a necessidade de obras emergenciais na região, que acabam trazendo maior número 
de pessoas para circulação no local, espécies que ainda utilizem regiões próximas a áreas de 
deposição do rejeito e áreas inundadas, ou que busquem atravessá-la, estão mais sujeitos à 
predação, e também à caça e captura. Este aspecto de caça e captura é especialmente impor-
tante para aquelas espécies que são de interesse econômico ou comercial, sejam espécies de 
xerimbabo (para utilização própria e/ou venda como animais de estimação), ou espécies que 
tem comercialização de suas partes (pele, penas etc.). Pode ainda ocorrer a caça das espécies 
conhecidas como cinegéticas, para fins de alimentação, ou caça por represália, com o abate 
de espécies consideradas perigosas e que podem ainda servir como “troféus” (Fernandes-
Ferreira, 2014; Sampaio, 2014). 

Independentemente da finalidade, a captura e caça retiram indivíduos de sua população na na-
tureza e configuram perda de indivíduos da fauna silvestre, o que, além de reduzir, podem ame-
açar a sobrevivência local desta população, ocasionando efeitos cascatas sobre a comunidade 
faunística e da flora da região, conforme o papel que desempenham no ecossistema. Assim, 
podem ser desencadeados desequilíbrios quanto ao controle populacional de presas; controle 
populacional de plantas, pela predação de sementes; recrutamento diferencial de plantas; dis-
persão de sementes e controle de insetos e larvas (Sampaio, 2014).

2.9.1.28.1. Descrição do impacto
Este impacto tem natureza negativa, posto que causou a morte de indivíduos da fauna silves-
tre, conforme demonstrou o diagnóstico pós-rompimento. Ademais considera-se o valor da vida 
de cada um dos animais, além de sua importância ecológica em termos de comunidade.
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Tem caráter direto, pois os óbitos da fauna silvestre ocorreram diretamente pelo arraste e pela 
deposição dos rejeitos, soterrando os indivíduos, além de demais atividades associada a obras 
emergenciais como supressão de vegetação ou aumento do fluxo de veículos.

O impacto foi classificado como de curto prazo, pois ocorreu simultaneamente ao rompimento 
das barragens, com o início do processo de arraste e deposição dos rejeitos, sendo que as 
ações de prospecção e resgate emergencial se iniciaram no mesmo dia.

É considerado um impacto temporário, uma vez que o impacto tende a se encerrar quando 
cessa a ação que o causa, sendo elas: o arraste e deposição de rejeitos, a supressão da vege-
tação e a movimentação de veículos. Portanto, entende-se que a morte de indivíduos da fauna 
não mais ocorre quando cessados os aspectos supracitados.

Tem caráter irreversível, posto que o impacto aborda a morte de animais, para as quais as 
medidas reparadoras possuem apenas um caráter compensatório. Ressalta-se que o Plano de 
Ação de Proteção à Fauna foi iniciado no mesmo dia do rompimento das barragens de modo a 
minimizar os efeitos deste impacto especialmente em nível de comunidades. Entretanto, para 
aqueles animais que vieram a óbito cabe desenvolver e implementar um plano de compensa-
ção, que auxilie no processo de conservação das espécies. 

Embora o arraste e deposição de rejeito se restrinja a sub-bacia do ribeirão Ferro Carvão, até a 
confluência do rio Paraopeba, as ações de prospecção e resgate de fauna permitiram detectar 
carcaças de animais terrestres ao longo do leito ou das margens do rio Paraopeba, até o muni-
cípio Fortuna de Minas, compreendendo parte da região 2-A, caracterizando este impacto com 
abrangência Regional (Quadro 2.9.1.28-1).

Quadro 2.9.1.28-1 – Atributos do impacto Perda de indivíduos da fauna silvestre.
Atributos de descrição do impacto

Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Direto Reversibilidade Irreversível

Escala espacial Regional Duração Temporário
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.28.2. Avaliação do Impacto
A magnitude foi avaliada como Grande, já que foram registrados os óbitos de indivíduos da fau-
na silvestre endêmica e ameaçada, entre vertebrados e invertebrados, em todos os estratos do 
ambiente. Ademais o impacto é classificado como de magnitude grande considerando o valor 
intrínseco da vida de cada animal, bem como sua importância ecológica. Trata-se de impacto 
irreparável passível de medidas compensatórias. 

Conforme descrito, o impacto incide sobre o componente Fauna Silvestre caracterizado pelo 
hábito terrestre e semiaquático, e sua sensibilidade foi considerada Alta, dado que o valor da 
vida de um animal representa um bem insubstituível, tendo maior relevância ecológica pela 
presença de espécies endêmicas e ameaçadas de extinção em âmbito estadual, nacional e/
ou global.

Considerando-se a grande magnitude do impacto, sobre um componente com alta sensibilida-
de, tem-se um impacto de elevada importância (Quadro 2.9.1.28-2).
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Quadro 2.9.1.28-2 – Grau de importância do impacto Perda de indivíduos da fauna silvestre.
Avaliação do grau de importância do impacto

Magnitude Grande

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

Na tentativa de controlar este impacto, imediatamente após os rompimentos das barragens 
iniciaram-se as ações de prospecção e resgate emergencial de fauna silvestre, cujos animais 
resgatados com vida são tratados em impacto específico denominado “Injúria de indivíduos da 
fauna silvestre” (2.9.1.29). Para este impacto que trata da perda de indivíduos, foram adota-
das ações de recolhimento das carcaças encontradas para posterior realização de necropsias 
e eventuais exames toxicológicos que pudessem permitir verificar a relação da causa-mortis 
com o rompimento. Em função das obras emergenciais, foram implementados o Programa de 
Afugentamento e Resgate de Fauna e o Programa de Monitoramento de Fauna Atropelada. No 
que tange a morte de animais silvestres, as ações possuem grau de resolução fraco.

Ademais o Plano de Monitoramento da Biodiversidade objetiva monitorar as comunidades 
faunísticas, com vistas a verificar a composição e estrutura ao longo de áreas afetadas, em 
comparação às áreas em recuperação e áreas de referência (Quadro 2.9.1.28-3).

Quadro 2.9.1.28-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Perda de indivíduos da fauna 
silvestre.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas
Rastreamento e resgate de animais silvestres

Plano de Ação para Proteção à Fauna

Recolhimento e necropsia de carcaças

Construção de bacias de dessedentação

Prospecção de fauna (terrestre e sobrevoo)

Atendimento veterinário (estabilização em campo)

Atendimento veterinário (admissão de animais nas instalações)

Atendimento veterinário (diagnóstico e tratamento de animais)

Afugentamento de animais da área de risco em função da supressão vegetal e/ou 
obras emergenciais;

Programa de Afugentamento e Resgate 
de Fauna

Resgate de indivíduos feridos e/ou debilitados para encaminhamento ao tratamento 
na instalação de atendimento à fauna, de acordo com sua condição clínica

Atendimento in loco de animal, não sendo necessário o seu encaminhamento para 
tratamento em alguma das instalações

Retirada do animal em risco durante as atividades de supressão e/ou obras 
emergenciais e realocação para local seguro, sem que haja encaminhamento para 
as instalações de atendimento à fauna.

Vistoria de vias, em rotas pré-estabelecidas para detecção de animais feridos, 
debilitados ou em óbito.

Programa de Monitoramento de Fauna 
Atropelada

Avaliação da composição e estrutura da comunidade faunística, através de 
amostragens de médio e longo prazo nas áreas diretamente afetada, em áreas de 
referência e em áreas protegidas.

Plano de Monitoramento da 
Biodiversidade (Programa de 
Monitoramento da Biota Terrestre)
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Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Fraco

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

Conforme abordado anteriormente, o impacto pode ser observado na área da sub-bacia do 
ribeirão Ferro-Carvão e na foz do ribeirão Casa-Branca, especificamente onde se deu a ocupa-
ção pela mancha de rejeitos, incluindo também as áreas ocupadas por rejeitos localizadas sob 
a vegetação que não foi suprimida, fragmentos florestais adjacentes, bem como nas frentes de 
supressão de vegetação. Ainda, durante o monitoramento emergencial de carcaças de peixes, 
também foram encontradas carcaças de animais silvestres ao longo do leito e das margens 
do rio Paraopeba, até o município Fortuna de Minas, compreendendo parte da região 2-A, 
com espacialidade estimada em um buffer de 3km no entorno do rio (Mapa 2.9.1.28-1). Essa 
espacialização foi determinada de acordo com as coordenadas geográficas das ocorrências 
provenientes das ações de prospecção e resgate emergencial, de maneira a tornar mais clara 
a interpretação do impacto. 

Em relação à detecção de carcaças ao longo do percurso do rio, cabe destacar que no iní-
cio das ações emergenciais, foram encontradas muitas carcaças tanto nas margens do rio 
Paraopeba quanto na região onde foram instaladas as cortinas anti-turbidez, com isso, aprovei-
tou-se do monitoramento emergencial de carcaças de peixes, para captação de dados acerca 
de vertebrados terrestres que porventura poderiam ser encontrados ao longo da calha. 

Dada dificuldade de mapeamento da origem dessas carcaças e da relação com o rompimento, 
ressalta-se a probabilidade de que algumas tenham sido carreadas ao longo do rio, advindas 
de áreas a montante da foz dos ribeirões Ferro Carvão e Casa Branca com o rio Paraopeba. 
Apesar disso, adotou-se o princípio da precaução no que tange ao mapeamento da área de 
influência do impacto relativo à perda de indivíduos da fauna silvestre.



Mapa 2.9.1.28-1 – Área de influência do impacto Perda de indivíduos da fauna silvestre.
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2.9.1.29. Injúria de indivíduos da fauna silvestre

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto(s) indutor(es) Arraste e deposição de rejeitos

Componente afetado Fauna silvestre

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

Com o rompimento e extravasamento das barragens B1, B4 e B4-A do Complexo Paraopeba II 
da Mina de Córrego do Feijão, diversos indivíduos da fauna silvestre foram atingidos indiretamen-
te pelos eventos subsequentes ao arraste e deposição de rejeito ou foram objeto do avanço de 
alto fluxo de rejeitos sobre as áreas naturais, provocando injúrias e ferimentos, ou mesmo deixan-
do-os ilhados, demandando resgate e cuidados específicos para sua sobrevida. Posteriormente, 
diversas atividades provenientes das obras emergenciais, como supressão de vegetação, oca-
sionaram injúrias a outros indivíduos de fauna silvestre em função da sua baixa capacidade dis-
persiva. Portanto, a injúria de indivíduos da fauna silvestre caracteriza-se como impacto efetivo.

Apesar da dificuldade em denominar o aspecto causal desta injúria, para este impacto os in-
divíduos da fauna foram mensurados diante dos indivíduos que puderam ser resgatados e 
tratados, sendo os demais avaliados quanto à perda de indivíduos conforme abordado no item 
2.9.1.28, “Perda de indivíduos da fauna silvestre”.

Dados das ações de prospecção e resgate emergencial após o rompimento das barragens e 
dos programas de afugentamento e resgate de fauna e monitoramento da fauna atropelada, 
implementados no âmbito da execução das obras emergenciais, indicaram o registro de 84 
indivíduos que demandaram ações de resgate e atendimento médico-veterinário, sendo que 
69% destes encontravam-se feridos e/ou debilitados.

Dentre os 84 animais resgatados, predominaram espécimes da avifauna (45,2%). Das 38 aves 
resgatadas, 24 encontravam-se feridas e/ou debilitadas. Estas representaram 18 espécies com 
algum sinal de injúria ou de contato com o rejeito, destacando-se o cuitelão (Jacamaralcyon  tri-
dactyla), vulnerável a extinção segundo a IUCN (2020) e considerada rara ou incomum (Ridgely 
et al., 2015), que teve dois espécimes jovens resgatados fora do ninho, sendo um realocado 
nas imediações e outro que veio a óbito no mesmo dia do resgate.

O segundo grupo mais impactado, em termos de ocorrências, foi a mastofauna com 24 exem-
plares resgatados. Dentre as 24 ocorrências foi possível identificar 20 espécimes “feridos e/ou 
debilitados”, compondo riqueza de 11 espécies. Não foram registrados mamíferos ameaçados 
de extinção, entre os exemplares resgatados.

Os répteis contaram com 17 indivíduos resgatados, dos quais nove (referentes a sete espé-
cies) estavam feridos e/ou debilitados. Quanto aos anfíbios, cinco indivíduos foram resgatados, 
todos na condição de feridos e/ou debilitados, representando duas espécies. Por fim, destaca-
-se que diversas colmeias relativas a seis espécies de abelhas sem ferrão foram realocadas a 
meliponários cadastrados ou para áreas adjacentes.

Dada a extensão da área afetada, bem como a visibilidade dos espécimes para o reconheci-
mento, principalmente em detrimento de seu tamanho/porte é possível inferir que, na natureza, 



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba
Capítulo 2 – Caracterização socioambiental pós-rompimento e avaliação de impactos  

Volume 4 – Avaliação de Impactos

 272

os indivíduos com ferimentos e debilidades estão mais sujeitos à predação e a não serem bem 
sucedidos em seu forrageamento e fitness reprodutivo– o que corresponderia, então, ao não 
desempenho de seu papel ecológico na população e comunidade faunística, afetando a cadeia 
trófica à qual pertence (Krebs et al., 1996; Morin, 1985).

Vale destacar que dentre o total de 84 indivíduos resgatados, 46% vieram a óbito (n=39), ao 
passo que 35% dos indivíduos (n=29) puderam ser reabilitados e realocados em áreas de sol-
tura pré-determinadas. O restante dos indivíduos, não pode ter sua destinação final rastreada 
devido à ausência de protocolo sistematizado na fase inicial da emergência, que contou com 
diversos voluntários e procedimentos.

2.9.1.29.1. Descrição do impacto
A injúria de indivíduos da fauna silvestre é negativa, posto que o impacto descreve os efeitos 
do rompimento das barragens sobre a integridade física de indivíduos da fauna silvestre local, 
muitos dos quais não poderão ser reintroduzidos no ambiente.

Trata-se de um impacto de primeira ordem, portanto direto, pois a injúria sobre os indivíduos 
da fauna silvestre é causada diretamente pelo arraste e deposição de rejeitos, frentes de su-
pressão de vegetação, e aumento de fluxos de veículos, em decorrências das intervenções 
emergenciais realizadas na região do ribeirão Ferro-Carvão. 

Foi classificado como de curto prazo, pois ocorreu simultaneamente ao rompimento das barra-
gens pelo arraste e pela deposição dos rejeitos. No mesmo dia do rompimento das barragens 
iniciou-se o Plano de Ação para Proteção à Fauna, visando minimizar os efeitos do rompimento 
sobre a comunidade faunística. Ademais, algumas intervenções relacionadas às ações e obras 
emergenciais, particularmente supressão de vegetal, aumento da circulação de máquinas e 
veículos etc., também induzem a ocorrência deste impacto.

Considera-se este impacto temporário, uma vez que há tendência a se encerrar ao cessar a 
ação que o causa, quais sejam: o arraste e deposição de rejeitos, supressão da vegetação e 
intensa circulação de veículos. Portanto, entende-se que uma vez que tais aspectos não mais 
ocorram o impacto deixa de ocorrer. 

Tem caráter reversível, uma vez que, desde o dia 25 de janeiro de 2019 estão sendo desen-
volvidos esforços para resgate, tratamento e reabilitação da fauna, o que possibilitou a recu-
peração de diversos indivíduos, mesmo que para alguns não seja possível a reintrodução na 
natureza.

Embora o arraste e deposição de rejeito se restrinja a sub-bacia do ribeirão Ferro Carvão, até 
a confluência do rio Paraopeba, as ações de prospecção e resgate de fauna permitiram detec-
tar animais terrestres vivos, feridos e/ou debilitados, ao longo do leito ou das margens do rio 
Paraopeba, até o município Fortuna de Minas, compreendendo parte da região 2-A, caracteri-
zando este impacto com abrangência Regional (Quadro 2.9.1.29-1).
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Quadro 2.9.1.29-1 – Atributos do impacto Injúria de indivíduos da fauna silvestre.
Atributos de descrição do impacto

Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Direto Reversibilidade Reversível

Escala espacial Regional Duração Temporário
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.29.2. Avaliação do impacto
A magnitude deste impacto foi considerada grande pois embora haja a possibilidade de sobre-
vida e realocação na natureza, dentre os indivíduos resgatados tem-se indivíduos de espécies 
importantes para conservação cuja integridade física foi comprometida. Cabe destacar que o 
número de animais resgatados feridos ou debilitados aqui demonstrados, correspondem a uma 
pequena amostra do número de animais que provavelmente sofreram injúrias em função do 
rompimento. Ressalta-se que estão previstos estudos que objetivam sua estimativa conforme 
explicitado no volume 3 deste capítulo.

Conforme exposto anteriormente, o impacto incide sobre o componente Fauna Silvestre carac-
terizado pelo hábito terrestre e semiaquático, e sua sensibilidade foi considerada Alta, dado 
que o valor da vida de um animal representa um bem insubstituível, tendo maior relevância 
ecológica pela presença de espécies endêmicas e ameaçadas de extinção em âmbito estadu-
al, nacional e/ou global.

O grau de importância deste impacto é elevado, resultando da combinação da magnitude 
grande e sensibilidade alta (Quadro 2.9.1.29-2).

Quadro 2.9.1.29-2 – Grau de importância do impacto Injúria de indivíduos da fauna silvestre.
Avaliação do grau de importância do impacto

Magnitude Grande

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

Da mesma forma que para o impacto de perda de indivíduos da fauna silvestre, imediatamente 
após o rompimento das barragens iniciaram-se as ações de prospecção e resgate emergencial 
de fauna silvestre, na tentativa de mitigar os efeitos sobre aqueles animais encontrados com 
vida, feridos ou debilitados, com vistas a fornecer atendimento médico-veterinário e possibilitar 
sua reabilitação e posterior reintrodução no ambiente. Associado as obras emergenciais, foram 
implementados o Programa de Afugentamento e Resgate de Fauna e de Monitoramento de 
Fauna Atropelada. No que tange aos cuidados e sobrevida de animais silvestres, possibilitando 
sua reintrodução na natureza, considera-se essas ações de resolução intermediária.

O Plano de Monitoramento da Biodiversidade deverá monitorar as comunidades faunísticas, 
com vistas a verificar a composição e estrutura ao longo de áreas afetadas, em comparação às 
áreas em recuperação e áreas de referência (Quadro 2.9.1.29-3).
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Quadro 2.9.1.29-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Injúria de indivíduos da fauna 
silvestre.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas
Rastreamento e resgate de animais silvestres

Plano de Ação para Proteção à Fauna

Construção de bebedouros (bacias de dessedentação)

Prospecção de fauna (terrestre e sobrevoo)

Atendimento veterinário (estabilização em campo)

Atendimento veterinário (admissão de animais nas instalações)

Atendimento veterinário (diagnóstico e tratamento de animais)

Manutenção em cativeiro

Destinação final (reabilitação e soltura ou transferência para criadouros 
conservacionistas)

Afugentamento de animais da área de risco em função da supressão 
vegetal e/ou obras emergenciais;

Programa de Afugentamento e Resgate de Fauna

Resgate de indivíduos feridos e/ou debilitados para encaminhamento ao 
tratamento na instalação de atendimento à fauna, de acordo com sua 
condição clínica

Atendimento in loco do animal, não sendo necessário o seu 
encaminhamento para tratamento em alguma das instalações

Retirada do animal em risco durante as atividades de supressão e/
ou obras emergenciais e realocação para local seguro, sem que haja 
encaminhamento para as instalações de atendimento à fauna.

Vistoria de vias, em rotas pré-estabelecidas para detecção de animais 
feridos, debilitados ou em óbito.

Programa de Monitoramento de Fauna 
Atropelada

Avaliação da composição e estrutura da comunidade faunística, através de 
amostragens de médio e longo prazo nas áreas diretamente afetada, em 
áreas de referência e em áreas protegidas.

Plano de Monitoramento da Biodiversidade 
(Programa de Monitoramento da Biota Terrestre)

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Intermediário

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

Conforme abordado anteriormente, o impacto pode ser observado na área da sub-bacia do ribei-
rão Ferro-Carvão e na foz do ribeirão Casa-Branca, especificamente onde se deu a ocupação pela 
mancha de rejeitos, incluindo também as áreas ocupadas por rejeitos localizadas sob a vegetação 
que não foi suprimida, fragmentos florestais adjacentes, bem como nas frentes de supressão 
de vegetação. Ainda, durante o monitoramento emergencial de carcaças de peixes, as equipes 
também encontraram vertebrados terrestres vivos com algum sinal de injúria ou debilidade ao 
longo do percurso do rio Paraopeba, até o município Fortuna de Minas, compreendendo parte da 
região 2-A, com espacialidade estimada em um buffer de 3km no entorno do rio (Mapa 2.9.1.29-1). 
Essa espacialização foi determinada de acordo com as coordenadas geográficas das ocorrências 
provenientes das ações de prospecção e resgate emergencial, além da detecção de animais em 
diversas rotas complementares, cujas vias são utilizadas pelas equipes para acesso à região. 

Neste sentido, ressalta-se a dificuldade de mapeamento da origem destes animais e relação 
com o rompimento. Apesar disso, adotou-se o princípio da precaução no que tange ao mapea-
mento da área de influência do impacto relativo à injúria de indivíduos da fauna silvestre.



Mapa 2.9.1.29-1 – Área de influência do impacto Injúria de indivíduos da fauna silvestre.
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2.9.1.30. Perda de habitat terrestre

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto(s) indutor(es) Arraste e deposição de rejeitos

Componente afetado Fauna silvestre

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

A vegetação, ao proporcionar tridimensionalidade ao ambiente, desempenha função estrutura-
dora de habitat para a fauna. Dessa forma, associado ao arraste mecânico da vegetação, em 
função do rompimento das barragens, está o desaparecimento de habitat aos quais espécies 
animais estão intimamente associadas em função da disponibilização de recursos tais como 
abrigo, alimentação e áreas propícias à reprodução, caracterizando a perda de habitat terrestre 
um impacto efetivo. Próximas de nascentes e margens dos rios, a vegetação nativa cumpre 
também um papel de proteção da interface de ambientes terrestres e aquáticos por meio de 
Áreas de Preservação Permanente (APP), promovendo proteção dos solos e estabilidade geo-
lógica, especialmente importante quando localizada em encostas íngremes.

O alto fluxo de rejeitos proveniente do rompimento das barragens B1, B4 e B4-A, produziu o 
arraste mecânico de florestas e promoveu a redução e fragmentação da cobertura vegetal, 
supressão de áreas úmidas e remoção das camadas superficiais de solo. Além disso, a de-
posição de rejeito em áreas de sub-bosque, ao longo de porções de terrenos localizados em 
ambas as margens do ribeirão Ferro-Carvão e trechos fluviais de cursos d’água, provocou o 
soterramento do substrato e a desregulação fisiológica de indivíduos da flora. Outras áreas de 
habitat foram afetadas pela necessidade de implantação de obras emergenciais, ampliando o 
impacto de perda de habitat.

Desta forma, com o rompimento, os rejeitos ocuparam uma área de 202,97 ha na bacia do 
ribeirão Ferro-Carvão até sua desembocadura no rio Paraopeba, compreendendo majoritaria-
mente ambientes florestais (132,61 ha), além de áreas antropizadas – como plantações, cam-
po antrópico, bambuzal (49,21 ha), ambientes aquáticos (19,05 ha) e solo exposto (2,11 ha).

Adicionalmente, as obras emergenciais demandaram intervenções em 225,5 ha, abrangendo 
predominantemente áreas antropizadas (154,28 ha), mas também afetando ambientes flores-
tais (45,22 ha), aquáticos (9,88 ha), solo exposto (9,75 ha), além de Savana (6,31) e pequeno 
trecho de campos abertos (campo rupestre e/ou afloramento rochoso – 0,08 ha).

Assim, considerando o arraste e deposição de rejeitos em função do rompimento das barra-
gens, associado às obras emergenciais, a perda de habitat se deu em 428,47 ha, o que re-
presenta 7% dos habitat disponíveis na área de estudo de detalhe (cenário pré-rompimento), 
conforme detalhado no volume 3 deste capítulo.

Considerando a perda total, os ambientes florestais representam 41,50% de todo habitat per-
dido, e 5% em relação as florestas pré-existentes na área de estudo de detalhe (177,82 ha 
perdidos, em relação a 3738,75 ha disponíveis).

Considerando as comunidades faunísticas conhecidas para a região, conforme expos-
to no Capítulo 1 e Volume 3 deste capítulo, sabe-se que os ambientes florestais afetados 
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proporcionavam habitat para as diversas espécies. Entre a fauna registrada para a área de 
estudo de detalhe, os mamíferos terrestres, quirópteros e entomofauna estão entre os grupos, 
onde a maior parte das espécies ocupam as florestas, sendo que 10% das espécies de mamí-
feros, 28% das espécies de quirópteros e 14% da entomofauna ocupam este habitat de forma 
exclusiva.

A maioria das espécies de aves ocupam as savanas, mas 12% ocupam exclusivamente o 
ambiente florestal. Já os anfíbios ocupam majoritariamente os ambientes aquáticos, segundo 
habitat mais impactado em função do arraste e deposição de rejeitos, enquanto os répteis, ocu-
pam majoritariamente savanas e campos abertos. Apesar disso, cerca de 26% das espécies de 
anfíbios e 20% dos répteis ocupam de forma exclusiva as florestas estacionais.

Para as florestas melhor conservadas, que se encontravam em estágios médio e avançado 
de regeneração, estão associadas espécies de grande importância quanto ao status conser-
vacionista, sendo ameaçadas de extinção – como o cuitelão (Jacamaralcyon tridactyla) cujo 
status consta como “Vulnerável” (VU) em nível global (IUCN, 2019), o gavião-pega-macaco 
(Spizaetus tyrannus) classificado como “Em Perigo” (EN) em nível estadual (Copam, 2010), a 
jaguatirica (Leopardus pardalis) e o cateto (Pecari tajacu) classificados como “Vulnerável” (VU) 
em âmbito estadual (Copam, 2010). As demais espécies ameaçadas de extinção, cujo status 
de conservação é listado em âmbito estadual, nacional e global, encontram-se listadas na 
Caracterização Socioambiental Pós-rompimento (item 2.5.10.2, Capítulo 2 - Volume 3).

Conforme apontado no baseline (Capítulo I – Diagnóstico Pretérito) (Arcadis, 2020), destaca-
-se, também, o registro do sauá (Callicebus personatus), de hábito florestal, distribuição restrita 
(Van Roosmalen et al., 2002), e ameaçado de extinção em âmbito estadual, nacional e global 
(Copam, 2010; ICMBio, 2018; IUCN, 2019), cuja espécie pode ter sido registrada para a área 
de estudo de maneira equivocada, podendo tratar-se de seu congênere Callicebus nigrifrons. 
No entanto, a comprovação da ocorrência desta somente dar-se-á por meio dos resultados do 
Plano de Monitoramento da Biodiversidade.

Em relação a entomofauna, destaca-se a presença de abelhas do gênero Melipona (abelhas 
sem ferrão) no Ferro-Carvão, fortemente associada à presença de ambientes florestais típicos 
da Mata Atlântica. Seus ninhos são geralmente constituídos de cera, cerume (cera com adição 
de própolis) e geoprópolis (barro com resina). Assim sendo, a presença destas abelhas no 
ambiente é determinada pela presença de árvores de grande diâmetro, elevada diversidade de 
flores, umidade e sombreamento (Michener, 2007).

Em relação ao quantitativo total de habitat florestal perdidos, destaca-se ainda o comprome-
timento de cerca de 16,91 ha, onde mesmo restando árvores em pé formando dossel, o sub-
-bosque e substrato foram soterrados, além da formação de novas áreas alagadas, devido ao 
barramento (por deposição de rejeito) de afluentes do ribeirão Ferro-Carvão, ocasionando a 
desregulação fisiológica das plantas que sobreviveram. 

Quanto ao soterramento, destacam-se mamíferos, anfíbios e répteis que apresentam como ha-
bitat preferencial o criptozoico e/ou fossorial, como é o caso das espécies de tatu com ocorrên-
cia na sub-bacia do Ferro-Carvão (Dasypus. septemcinctus, D. novemcinctus, Euphractus sex-
cinctus e Cabassous unicinctus), de anfíbios (Odontophrynus cultripes, Elachistocleis cesarii e 
Siphonops paulensis) e de répteis, como os anfisbenídeos, os lagartos do gênero Ophiodes e 
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espécies da família Gymnophthalmidae e algumas serpentes de menor porte (como Atractus 
spp, Apostolepis spp.). Neste contexto, destaca-se, também, diversas comunidades de insetos 
associadas ao solo, como besouros, cupins e formigas, (sendo os dois últimos considerados 
como fauna edáfica) pelo seu baixo potencial de mobilidade e tamanho diminuto.

Ambientes florestais abrigam maior riqueza e abundância de insetos (abelhas, formigas, cupins, 
besouros e mosquitos) do que as áreas de cerrado, campos e regiões antropizadas (Sutton & 
Collins, 1991). Poucas espécies dependem exclusivamente de ambientes florestais, entretan-
to desempenham papel fundamental no funcionamento do ecossistema local, principalmente 
abelhas e borboletas, insetos com grande especificidade de recursos florais (Del-Claro, 2012; 
Duarte et al., 2012; Mello, Aguiar & Garcete-Barret, 2012). 

Essas comunidades sofreram grandes perdas pelo arraste mecânico e deposição do rejeito 
em ambientes abertos, florestais ou aquáticos com potencial perda da resiliência natural das 
cadeias tróficas e dos ecossistemas devido as mais complexas interações bióticas e abió-
ticas com o grupo (André, Noti & Lebrun, 1991; Del-Claro, 2012; Duelmann & Trueb, 1994; 
Novaes-E-Silva & Araujo, 2008). Além da importância nas cadeias tróficas, são importantes 
nos processos de decomposição de matéria orgânica, ciclagem de nutrientes, manutenção da 
fertilidade dos solos, polinização e controle biológico de pragas (Brown Jr., 1997; Carvalho, 
2012; Ruppert, Fox & Barnes, 2005). Ressalta-sa que a entomofauna apresenta um conjunto 
de dados passível de complementação futura, em detrimento da lacuna de estudos acerca 
deste grupo (Hortal et al., 2015 in Capítulo 1- Diagnóstico Pretérito - Arcadis, 2020). É preciso 
reforçar a necessidade de estudos para fins de conservação, a fim de determinar a composição 
e estrutura das comunidades e como essas se relacionam com o ambiente afetado. 

Em relação ao sub-bosque afetado, deve-se considerar que alguns grupos de fauna possuem 
hábitos de forrageio específicos em diferentes gradientes verticais no interior de florestas, como 
os morcegos frugívoros da família Phyllostomidae; ou insetívoros da família Vespertilionidae, 
que buscam insetos no substrato ou junto a corpos d’água associados ao sub-bosque florestal 
(Bianconi & Pedro, 2007; Nogueira, Peracchi & Moratelli, 2007). Muitas espécies de aves tem 
o hábito de forragear em meio ao sub-bosque, entre elas destacam-se tinamídeos, cracídeos, 
columbídeos, thamnofilídeos, conopofagídeos, furnariídeos e dendrocolaptídeos (Willis, 1979). 
Pequenos mamíferos, desde marsupiais a roedores, como ouriços, serelepes, gambás, cuí-
cas e ratos-do-mato, possuem hábitos arborícolas ou escansoriais e utilizam-se do sub-bos-
que para forrageamento, muitas vezes associados à serapilheira (Bonvicino, 2015; Emmons & 
Feer, 1997), impactada nestas áreas.

Afetados em menor proporção (1,49 %, em relação ao total de habitat perdido), em decorrência 
apenas das obras emergenciais, os ambientes de Savana e de Campo Aberto estão associados 
a espécies de aves, como o batuqueiro (Saltatricola atricollis), o inambu-chororó (Crypturellus 
parvirostris) e o jacamim (Donacobius atricapilla); aos répteis, como a cobra preta (Pseudoboa 
nigra) e os calangos lisos (Aspronema dorsivitatta e Notomabuya frenata); e aos mamíferos 
ameaçados como o lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), o gato-mourisco (Herpailurus ya-
gouaroundi) e a raposinha (Lycalopex vetulus). Merece destaque também, espécies de insetos 
de hábito específico, cujas populações encontram-se ameaçadas, como a borboleta (Parides 
burchellanus), classificada como “Criticamente em Perigo” (CR) (ICMBio, 2018) e endêmica 
de Cerrado. Essa espécie é tida como rara e dependente de plantas hospedeiras (Aristolochia 
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chamissonis) (Beirão et al. 2012), além de estar associada à cursos d’água, em áreas de borda 
de florestas (Freitas & Marinho-Filho, 2011).

A perda de ambientes aquáticos, por sua vez, em 6,75% em relação ao total de habitat per-
dido, também representa a perda de recursos alimentares e áreas de forrageamento para 
espécies da fauna silvestre de hábito semiaquático como a lontra (Lontra longicaudis) e o mão-
-pelada (Procyon cancrivorus), que consomem peixes e crustáceos (podendo também incluir 
outros grupos de vertebrados e invertebrados) (Reis et al., 2010). Também é o caso das aves 
que consomem peixes e outros animais aquáticos como alguns representantes das famílias 
Alcedinidae, Ciconiidae, Phalacrocoracidae, Anhingidae, Ardeidae, Threskiornithidae, Rallidae, 
além de aves das famílias Anatidae e Podicipedidae, que se alimentam de plantas aquáticas 
(Sigrist, 2014). Destacam-se entre as espécies aquáticas, o jaburu (Jabiru mycteria), a cabeça-
-seca (Mycteria americana) e o colhereiro (Platalea ajaja). 

A perda de áreas úmidas também pode impactar potenciais locais de pouso, descanso, alimen-
tação ou invernada (Cemave/ICMBio, 2019) de duas espécies de aves migratórias setentrio-
nais: o maçarico-solitário (Tringa solitaria) com registro para a área de estudo de detalhe e a 
águia-pescadora (Pandion haliaetus), registrada na área de estudo regional e considerada de 
potencial ocorrência para a área de estudo de detalhe, devido a sua ocorrência no município 
de Brumadinho (Capitulo 1 - baseline). Estas espécies do hemisfério norte, apresentam rotas 
conhecidas de deslocamentos anuais e por serem espécies tipicamente associadas a áreas 
úmidas, provavelmente chegam a Brumadinho pela rota do Brasil Central, onde as aves ne-
árticas adentram o território nacional via bacia Amazônica, seguindo os rios Tocantins, Xingu 
e Paraná até o estado de São Paulo (Cemave/ICMBio, 2019), ou pela rota que acompanha o 
curso do rio São Francisco que vai até o setor mineiro do vale do rio São Francisco, que inclui 
os municípios de Morada Nova de Minas, Três Marias, São Gonçalo do Abaeté e Felixlândia 
(Vasconcelos, Rodrigues & Da Silva, 2011).

Além das aves e mamíferos, muitas espécies de anfíbios anuros (sapos, rãs, jias e pererecas), 
por apresentarem adaptações para um modo de vida bimodal, ou seja, com uma fase da vida 
aquática (girinos) e outra terrestre (adultos) (Vitt & Caldweel, 2014), são comumente associa-
dos a ambientes aquáticos (Duelmann & Trueb, 1994; Bernarde, 2012; Haddad et al., 2013), 
com registro de 27 modos reprodutivos diferentes para a Mata Atlântica (Haddad & Prado, 
2005; Haddad et al., 2013).  

O arraste mecânico do rejeito e consequente soterramento de áreas úmidas pode ter alterado 
drasticamente os habitat de muitas espécies de anfíbios anuros e eliminado desovas, girinos e 
adultos, uma vez que o rompimento ocorreu ao final de janeiro, meio da estação chuvosa, pe-
ríodo coincidente com a época reprodutiva de muitas espécies (Bernarde, 2012; Pimenta et al., 
2014). O impacto sobre espécies habitat especialistas podem desencadear outros processos 
ecológicos nas cadeias tróficas, uma vez que os anfíbios se caracterizam como um dos prin-
cipais itens alimentares de várias espécies de invertebrados aquáticos e terrestres, serpentes, 
mamíferos e aves que alimentam-se de desovas, girinos, indivíduos pós-metamórficos e adul-
tos (Marques, Eterovic & Sazima, 2001; Ribeiro et al., 2019; Toledo, Ribeiro & Haddad, 2007). 

Associadamente a alguns ambientes aquáticos, deve-se considerar a perda de barrancos mar-
ginais, que impacta potenciais sítios reprodutivos de espécies como a ariramba-de-cauda-ruiva 
(Galbula ruficauda), a juruva (Baryphthengus ruficapillus), o cuitelão (Jacamaralcyon tridactyla) 
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e a lontra (Lontra longicaudis). O ameaçado cuitelão (J.  tridactyla), habita borda de manchas 
florestais vivendo próximo aos cursos d’água e escava ninhos em barrancos nas margens de 
corpos d´água ou no interior de matas (Duarte et al., 2014). A espécie tem distribuição restrita 
à Mata Atlântica do sudeste brasileiro, sendo desconhecidas as razões para sua redução em 
distribuição e declínio populacional (Birdlife International, 2018; Silveira et al., 2009). A lontra 
(Lontra longicaudis), por sua vez, está “Vulnerável” (VU) à extinção no estado (Copam, 2010) e 
vive próxima a cursos d’água com boas condições de vegetação ciliar e abundância de locais 
potenciais para tocas e áreas de descanso, incluindo cavidades disponíveis ou buracos esca-
vados em barrancos ou margem dos rios (Pardini, 1996 apud Rodrigues et al., 2013; Reis et 
al., 2010; Rheingantz & Trinca, 2015).

Neste contexto, a Perda de Habitat Terrestre, que é deflagrada em detrimento de diversos as-
pectos, exerce efeitos em cascata, contribuindo para o impacto de Alteração da composição e 
estrutura das comunidades terrestres.

2.9.1.30.1. Descrição do impacto
Este impacto é negativo pois suprimiu ambientes cujos fatores físicos e ecológicos como solo, 
umidade, temperatura local e composição vegetal fornecem suporte à sobrevivência de popu-
lações da fauna silvestre.

Caracteriza-se como impacto de segunda e terceira ordem, portanto indireto, pois decorre 
do arraste e deposição de rejeito e dos efeitos associados dos seguintes impactos: Perda de 
camadas superficiais de solos e alteração das características físicas, Mudança das caracterís-
ticas do relevo, Redução da cobertura vegetal, Fragmentação da cobertura vegetal, Perda de 
áreas úmidas e Desregulação fisiológica de indivíduos da flora. Destaca-se que este impacto 
foi potencializado em função da supressão proveniente das obras emergenciais.

Trata-se de um impacto de curto prazo tendo em vista que sua ocorrência se deu imediata-
mente após o rompimento das barragens em decorrência do arraste e deposição de rejeitos, 
bem como, demais intervenções, como supressão da vegetação para obras emergenciais. 

É permanente, pois mesmo após cessar o aspecto indutor do impacto, qual seja o arraste e 
deposição de rejeitos e a supressão da vegetação, este impacto representa uma alteração 
crônica na paisagem que tem duração indefinida até que sejam implementadas medidas de 
reparação da degradação que favoreçam a recolonização de espécies da fauna silvestre.

Apesar disso, é considerado reversível, uma vez que, as medidas de reparação, como recu-
peração de áreas degradadas, poderão promover a recomposição de habitat, aumentando a 
conectividade da paisagem e favorecendo a recolonização da fauna silvestre.

É considerado um impacto de abrangência local uma vez que é possível mapear os habitat 
perdidos em decorrência do rompimento das barragens e da implementação das obras emer-
genciais, em comparação com cenário pré-rompimento (Capítulo I – Diagnóstico Pretérito) 
(Arcadis, 2020) cujos fatores físicos e ecológicos forneciam suporte à sobrevivência de espé-
cies da fauna silvestre (Quadro 2.9.1.30-1). 
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Quadro 2.9.1.30-1 – Atributos do impacto Perda de habitat terrestre.
Atributos de descrição do impacto

Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Indireto Reversibilidade Reversível

Escala espacial Local Duração Permanente
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.30.2. Avaliação do Impacto
A magnitude foi avaliada como média, pois quando comparados o cenário pré e pós rompi-
mento, os habitat foram reduzidos em 7%, considerando áreas naturais e antrópicas na área 
de estudo de detalhe, tendo sido 3% em função da deposição de rejeitos e 4% em função das 
obras emergenciais. Destaca-se ainda que em termos de vegetação nativa foram perdidos 5% 
em relação a condição pretérita da sub-bacia.

Ainda que a bacia do rio Paraopeba guarde um histórico de antropização e fragmentação de 
vegetação nativa, deve-se levar em consideração a taxa de cobertura vegetal da sub-bacia 
do ribeirão Ferro-Carvão, estimada em cerca de 60%, quando comparado com a área total de 
habitat. Contribuem para a avaliação da magnitude o tamanho da área ocupada pelos rejeitos 
exclusivamente sobre habitat naturais e antrópicos (202,9 ha), dos quais 132,6 ha são relativos 
a Floresta Estacional Semidecídua (FES), predominantemente em estágio médio e avançado, 
somado à velocidade com que se deu a perda do habitat.

Conforme descrito, o impacto incide sobre o componente Fauna Silvestre caracterizado pelo 
hábito terrestre e semiaquático, e sua sensibilidade foi considerada Alta, dado que o valor da 
vida de um animal representa um bem insubstituível, tendo maior relevância ecológica pela 
presença de espécies endêmicas e ameaçadas de extinção em âmbito estadual, nacional e/
ou global.

O grau de importância deste impacto é elevado, resultando da combinação da magnitude mé-
dia e sensibilidade alta (Quadro 2.9.1.30-2).

Quadro 2.9.1.30-2 – Grau de importância do impacto Perda de habitat terrestre. 
Avaliação do grau de importância do impacto

Magnitude Média

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

Para este impacto está previsto o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, 
capaz de reestabelecer os ambientes afetados, com ações amplamente conhecidas, porém as 
características intrínsecas ao contexto do rompimento das barragens acarretam incerteza ao 
sucesso deste. Neste sentido, o grau de resolução é considerado intermediário.

O Plano de Monitoramento da Biodiversidade tem caráter de acompanhamento do sucesso 
das medidas sobre a fauna silvestre, com vistas a avaliar sua composição e estrutura ao longo 
de áreas afetadas, áreas em recuperação e áreas de referência (Quadro 2.9.1.30-3).
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Quadro 2.9.1.30-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Perda de habitat terrestre.
Medidas de reparação

Ações Planos ou Programas
Reconfiguração do relevo do terreno próximo à sua configuração original.

Plano de Restauração da Biodiversidade e 
Ecossistemas Terrestres Impactados (Programa 
de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD)

Reconfiguração dos cursos d’agua.

Recomposição da cobertura vegetal, através das ações de restauração, 
incluindo seleção de espécies do grupo de recobrimento e espécies 
do grupo de diversidade, plantio e replantio, condução da regeneração 
natural, adensamento e enriquecimento, transposição de serapilheira e 
implantação de técnicas de nucleação como inserção de poleiros artificiais 
de bambu e deposição de troncos e galharias, visando a recolonização da 
fauna local.

Reconectividade de fragmentos florestais permitindo a permeabilidade 
ambiental e diminuição do efeito de borda.

Avaliação da composição e estrutura da comunidade faunística, através de 
amostragens de médio e longo prazo nas áreas diretamente afetada, em 
áreas de referência e em áreas protegidas.

Plano de Monitoramento da Biodiversidade 
(Programa de Monitoramento da Biota Terrestre)

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Intermediário

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

Conforme abordado anteriormente, o impacto pode ser observado pelos habitat suprimidos 
em decorrência do rompimento das barragens e da implementação das obras emergenciais, 
em comparação com cenário pré-rompimento, e tal como apresentado a seguir, sua influência 
é representada na sub-bacia do ribeirão Ferro Carvão e parte da sub-bacia do ribeirão Casa 
Branca (Mapa 2.9.1.30-1).
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2.9.1.31. Redução da permeabilidade faunística

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto(s) indutor(es) Arraste e deposição de rejeitos

Componente afetado Fauna silvestre

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

Conforme exposto no EIA de Licenciamento corretivo (Amplo, 2019c), o rompimento das bar-
ragens B1, B4 e B4-A do Complexo Paraopeba II da Mina de Córrego do Feijão promoveu o 
despejo de rejeito e causou a ampliação de distância entre os fragmentos florestais presentes 
nas margens do córrego Samambaia e do ribeirão Ferro-Carvão, caracterizando a redução 
da permeabilidade faunística um impacto efetivo. As maiores larguras do espalhamento dos 
rejeitos estão na porção imediatamente a jusante do eixo da Barragem B1 que rompeu. Nesta 
região o uso minero-industrial já representava uma barreira à conectividade dos grandes frag-
mentos dispostos na porção leste e oeste da pera ferroviária e pátio de estocagem de minério.

Nas imediações da confluência do córrego Samambaia e do córrego Laranjeira com o ribeirão 
Ferro-Carvão, além de outras porções ao longo da própria Bacia, a distância entre algumas 
manchas de vegetação está calculada em, aproximadamente, cinco centenas de metros.

Conforme descrito no impacto 2.9.1.24 – Fragmentação da cobertura vegetal, o Estudo de 
Ecologia da Paisagem certifica que houve intensificação da fragmentação dos ambientes flo-
restais na sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão, com eliminação de alguns pequenos fragmen-
tos, alteração em área e formação de outras, resultando em perda de conectividade na paisa-
gem da sub-bacia.

Nestas porções, a perda ou diminuição de conectividade entre fragmentos florestais agrega 
um cenário estrutural e funcional novo, onde populações faunísticas podem ter tido sua per-
meabilidade associada a matriz afetada, especialmente primatas, como o sauá (Callicebus 
nigrifrons) e  o mico-estrela (Callithrix penicillata), com ocorrência para a sub-bacia do ribeirão 
Ferro-Carvão. Essa perda também pode atingir espécies de aves dependentes de ambiente 
florestal, categorizadas como “insetívoros de galhos e troncos” e “insetívoros de sub-bosque”, 
que podem ter seu deslocamento limitado. Exemplos desses taxa estão representados nas fa-
mílias Picidae, Thamnophilidae, Conopophagidae, Furnariidae e Dendrocolaptidae, destacan-
do-se, dentre estes, as espécies consideradas restritas ao interior de fragmentos (Jacoboski et 
al., 2014; Hansbauer et al., 2009). 

Com relação à perda de conectividade estrutural, as espécies de mamíferos associadas ao am-
biente florestal podem ter sua dispersão reduzida entre as manchas de vegetação nativa, apesar 
de haver tantas outras capazes de atravessar as áreas abertas que agora separam as bordas de 
mata, após a deposição de rejeitos. Segundo Santos (2014), espécies com requerimento flores-
tal, dependentes de estruturas arbóreas e de melhor qualidade, ficam limitadas aos fragmentos 
e sofrem efeitos diretos do percentual de habitat na paisagem, não se beneficiando da perme-
abilidade dos tipos de uso ao redor destes fragmentos, por ser muito sensível a outros usos 
que não florestal. Estas espécies são diretamente impactadas pela perda de habitat e perda de 
conectividade estrutural da paisagem, tendo sua capacidade de permear matrizes prejudicada.
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Outras espécies dos diferentes grupos da fauna, ainda que de hábito florestal, possuem tolerân-
cia para utilização de ambientes proporcionados por outros tipos de uso do solo (Antongiovanni 
& Metzger, 2005; Boscolo et al., 2016; Nakano et al., 2018). É o caso de médios e grandes 
mamíferos florestais, que são capazes de permear alguns tipos de matrizes, sendo que aque-
las menos permeáveis podem afetar a persistência das espécies em uma região (Anderson, 
Rowcliff & Cowlishal, 2007; Lyra-Jorge, Ciocheti & Pivello, 2008; Santos, 2014). 

Assim do ponto de vista da conectividade funcional, considera-se a capacidade de espécies 
em utilizar a matriz de diferentes qualidades na paisagem, tendo em vista que a permeabilidade 
que é percebida para cada espécie da fauna, inclusive as mais próximas filogeneticamente, 
também difere (Boscolo et al., 2016; Ricketts, 2001). Neste sentido é importante destacar que 
os rejeitos depositados representam uma matriz hostil para a biota local, sendo mais restritiva 
à sua transposição (menos permeável), de forma geral para a fauna. Poderá contribuir ainda 
mais para redução da permeabilidade da fauna as atividades e estruturas relacionadas às 
obras emergenciais, uma vez que se trata de novos usos não favoráveis para o deslocamento 
de espécies (especialmente florestais). Essas estruturas podem representar barreiras físicas 
para determinados grupos da fauna, tais como os pequenos mamíferos (Umetsu & Pardini, 
2007), anfíbios e répteis (Sasaki et al., 2015) e borboletas (Cozzi, Muller & Kraus, 2008), além 
de estarem associadas ao aumento de ruídos, luminosidade e material particulado. Estas alte-
rações podem reduzir a qualidade do habitat terrestre, conforme tratado em impacto relaciona-
do e pode intensificar o impacto do aumento do efeito de borda, especificado no item 2.9.1.26 
deste capítulo.

A redução da permeabilidade faunística está ainda diretamente associada à perda de servi-
ços ecológicos, pois algumas espécies de hábito florestal desempenham papel fundamental 
na estruturação das comunidades por meio de processos ecológicos, como por exemplo, a 
polinização (beija-flores, abelhas, morcegos) e a dispersão de sementes conferida a taxa das 
famílias de aves Cracidae, Cotingidae, Pipridae, Tityridae, Turdidae e Thraupidae; bem como 
de espécies de primatas e roedores como a paca (Cuniculus paca) e cutia (Dasyprocta azarae). 
Assim, a direção e o peso dos efeitos para a biodiversidade em decorrência da perda de habitat 
e redução da permeabilidade faunística, pode ser abrandada pelo tipo de matriz de entorno que 
pode prover recursos adicionais e influenciar a dispersão de espécies consideradas exclusiva-
mente florestais (Debinski, 2006; Prevedello; Vieira, 2009; Rodriguez-San Pedro & Simonetti, 
2015) 

Matrizes com estrutura muito contrastante com o habitat preferencial – como é o caso das es-
truturas relacionadas às obras emergenciais, mas principalmente dos rejeitos depositados pós 
rompimento das barragens B1, B4 e B4-A – tendem a não garantir a manutenção dos processos 
ecológicos vinculados aos serviços ecossistêmicos, demandando que ações de restauração 
sejam implementadas (Santos, 2014), como as que são propostas pelo Plano de Restauração 
da Biodiversidade e Ecossistemas Terrestres Impactados (Programa de Recuperação de Áreas 
Degradadas – PRAD competente ao terceiro capítulo, parte deste documento). 
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2.9.1.31.1. Descrição do impacto
A redução da permeabilidade faunística é um impacto negativo, pois o rompimento das bar-
ragens causou o arraste e deposição de rejeito, ampliando distância de alguns fragmentos flo-
restais, em cerca de 500 metros. Tal fato induz a implantação de matrizes de pouca permeabi-
lidade a algumas espécies da fauna silvestre, principalmente de anfíbios, pequenos mamíferos 
terrestres e invertebrados, que apresentam baixa mobilidade e dependência florestal.

Caracteriza-se como impacto de segunda ou terceira ordem, portanto indireto, pois a redução 
da capacidade de permear matrizes é ocasionada em função dos impactos de Redução da 
cobertura vegetal e Fragmentação da cobertura vegetal, ambos associados ao arraste e depo-
sição de rejeitos e a supressão proveniente das obras emergenciais.

Ocorreu em curto prazo tendo em vista que os efeitos são constatáveis imediatamente após o rom-
pimento das barragens em decorrência do arraste e deposição de rejeitos, e da imediata fragmenta-
ção da paisagem, além dos efeitos serem potencializados em detrimento das obras emergenciais. 

É considerado um impacto permanente, pois cessado o arraste e deposição de rejeitos, confi-
gurou-se um cenário estrutural e funcional novo na paisagem, cujos efeitos foram potencializa-
dos pelas obras emergenciais, representado por uma alteração de duração indefinida até que 
sejam implementadas medidas de reparação da degradação que favoreça o reestabelecimento 
de porções de cobertura vegetal, reconectando a paisagem e estabelecendo corredores ou 
trampolins ecológicos. Entretanto, tem caráter reversível, uma vez que as medidas de repara-
ção visam reestabelecer a configuração da paisagem, favorecendo a permeabilidade da matriz 
e o uso dos habitat pela fauna silvestre, permitindo que as populações das espécies com me-
nor mobilidade e dependência florestal possam vir permear a paisagem novamente. 

Tem abrangência local uma vez que está restrito às porções florestais ao longo da área de estu-
do de detalhe, contemplando a sub-bacia do ribeirão Ferro Carvão e do ribeirão Casa Branca que 
sofreram com efeitos de fragmentação, acarretando diminuição do potencial de permeabilidade 
da matriz, por diferentes espécies da fauna silvestre, em diferentes graus (Quadro 2.9.1.31-1).

Quadro 2.9.1.31-1 – Atributos do impacto Redução da permeabilidade faunística.
Atributos de descrição do impacto

Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Indireto Reversibilidade Reversível

Escala espacial Local Duração Permanente
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.31.2. Avaliação do Impacto
A magnitude foi avaliada como grande, pois quando comparados o cenário pré e pós rompi-
mento o índice de probabilidade de conexão (PC) reduziu de 15,4 para 10,1% no pós-rompi-
mento conforme descrito no impacto 2.9.1.24 – Fragmentação da cobertura vegetal; ademais, 
associado a inerente dificuldade de mapear com assertividade as espécies da fauna que po-
dem sofrer com estes efeitos, adotou-se o princípio da precaução.

Conforme descrito, o impacto incide sobre o componente Fauna Silvestre caracterizado pelo há-
bito terrestre e semiaquático, e sua sensibilidade foi considerada Alta, dado que o valor da vida 
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de um animal representa um bem insubstituível, tendo maior relevância ecológica pela presença 
de espécies endêmicas e ameaçadas de extinção em âmbito estadual, nacional e/ou global.

Pela combinação dos atributos de magnitude e sensibilidade, segundo a metodologia deste 
estudo o grau de importância do impacto resulta em Elevado (Quadro 2.9.1.31-2).

Quadro 2.9.1.31-2 – Grau de importância do impacto Redução da permeabilidade faunística.
Avaliação do grau de importância do impacto

Magnitude Grande

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

Para este impacto também está previsto o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas 
– PRAD, capaz de reestabelecer os ambientes afetados, com vistas a promover a reconectivi-
dade de fragmentos florestais para diminuição do efeito de borda. Ressalta-se, entretanto, que 
as características intrínsecas ao contexto do rompimento das barragens acarretam incerteza 
ao sucesso deste. Neste sentido, o grau de resolução é considerado intermediário.

O Plano de Monitoramento da Biodiversidade tem caráter de acompanhamento do sucesso 
das medidas sobre a fauna silvestre, com vistas a avaliar sua composição e estrutura ao longo 
de áreas afetadas, áreas em recuperação e áreas de referência (Quadro 2.9.1.31-3).

Quadro 2.9.1.31-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Redução da permeabilidade 
faunística.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas
Reconfiguração do relevo do terreno próximo à sua configuração original.

Plano de Restauração da Biodiversidade e 
Ecossistemas Terrestres Impactados (Programa 
de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD)

Reconfiguração dos cursos d’agua.

Recomposição da cobertura vegetal, através das ações de 
reflorestamento, incluindo seleção de espécies do grupo de recobrimento 
e espécies do grupo de diversidade, plantio e replantio, condução da 
regeneração natural, adensamento e enriquecimento, transposição de 
serrapilheira e implantação de técnicas de nucleação como inserção de 
poleiros artificiais de bambu e deposição de troncos e galharias, visando a 
recolonização da fauna local.

Reconectividade de fragmentos florestais para diminuição do efeito de 
borda.

Estudos de Ecologia de Paisagem

Avaliação da composição e estrutura da comunidade faunística, através de 
amostragens de médio e longo prazo nas áreas diretamente afetada, em 
áreas de referência e em áreas protegidas.

Plano de Monitoramento da Biodiversidade 
(Programa de Monitoramento da Biota Terrestre)

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Intermediário

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.
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Conforme abordado anteriormente, o impacto está restrito às porções florestais ao longo da 
área de estudo de detalhe, contemplando a sub-bacia do ribeirão Ferro Carvão e do ribei-
rão Casa Branca que sofreram com efeitos de fragmentação, muito embora não seja possí-
vel mapear com detalhe as áreas onde de fato estes efeitos possam estar ocorrendo (Mapa 
2.9.1.31-1).

Neste sentido, destaca-se que somente os resultados de Plano de Monitoramento da 
Biodiversidade poderão fornecer elementos para refinar a espacialidade deste impacto.



Mapa 2.9.1.31-1 – Área de influência do impacto Redução da permeabilidade faunística.
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2.9.1.32. Interferência em Áreas de Preservação Permanente (APP)

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto (s) indutor (es)
• Arraste e deposição de rejeitos;
• Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos;
• Chuvas extremas de 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba.

Componente afetado Áreas protegidas e de interesse para conservação

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

Este é um impacto efetivo, podendo ser verificado in loco ou por meio de sensoriamento remo-
to. Conforme pode ser observado na Tabela 2.9.1.32-1, foram afetados diretamente pela man-
cha de rejeito 78,71 ha de APP, o que representa 7,76% das APP existentes na área de estudo 
de detalhe. O uso do solo nessas APP atingidas indica que 82,5% (65,01 ha) eram cobertos por 
floresta estacional semidecidual e áreas úmidas, sendo que deste montante 46,96 ha eram de 
florestas em estágio médio-avançado de regeneração.

A área impactada afetou intensamente as APP da sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão, princi-
palmente o leito e as margens do ribeirão Ferro-Carvão, do córrego Samambaia e de alguns 
de seus tributários, alterando o ambiente físico, suprimindo trechos com vegetação nativa e 
provocando alterações significativas em todo o ecossistema.

Quase a totalidade das APP afetadas diz respeito às APP hídricas. As APP de nascentes e de 
declividade representam uma extensão pequena (0,14 ha) da área afetada, conforme pode ser 
observado no Mapa 2.9.1.32-1.

Tabela 2.9.1.32-1 – Uso do solo e cobertura vegetal das APP atingidas pela mancha de rejeito.
Tipos de APP atingidas pela mancha de rejeito (ha)

Classes de uso e cobertura do solo APP (declividade) APP (hídrica) APP (nascentes)
Formações naturais
Área úmida  8,95  

Corpo d’água  0,14  

Floresta estacional semidecidual em estágio inicial*  9,10 0,0002

Floresta estacional semidecidual em estágio médio-avançado* 0,03 46,91 0,02

Subtotal Formações Naturais 0,03 65,11 0,02
Tipologia de uso e ocupações antrópicas
Acessos 0,72

Área urbana 1,28

Bambuzal 0,25

Campo antrópico/pastagem 5,69

Cultivo agrícola 0,95 0,10

Habitação rural 2,64

Mineração 1,80

Solo exposto 0,13

Subtotal Tipologia de uso e ocupações antrópicas 0 13,45 0,10
APP TOTAL 0,03 78,57 0,12
APP atingida pela mancha de rejeito 78,71

* Valores não consideram as áreas de rejeito sob o dossel que, conforme Plano de Supressão (Revisão 12), afetam 16,92 ha da 
floresta em estágio médio/avançado de regeneração. Elaboração: Arcadis, 2020.
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Outras áreas contíguas à mancha de rejeitos e aos rios, córregos e ribeirões, consideradas de 
preservação permanente (APP), também tiveram seu sub-bosque e/ou substrato ocupado pelo 
fluxo menos viscoso do rejeito, em extensão variada, e que foram afetados sem haver supres-
são da vegetação arbórea por arraste ou soterramento. Nesses casos, a permanência de ár-
vores em pé parcialmente soterradas poderá permitir a sobrevivência de alguma proporção da 
vegetação, além de alguns grupos de organismos da fauna que utilizam preponderantemente 
o dossel, tais como primatas, psitacídeos, cotingídeos, ranfastídeos, falconídeos e acipitríde-
os, alguns traupídeos, tiranídeos, titirídeos, entre outros (Reis et al., 2010; Willis, 1979; Silva, 
2012), ainda que a sobrevivência a médio e longo prazo dos espécimes da flora nesses espa-
ços não esteja garantida. A área de cobertura das florestas com rejeito sob o dossel, conforme 
Plano de Supressão (Revisão 12), foi estimada em 16,92 ha, com cerca de 6,68 ha em APP.

Salienta-se que, por meio de análise do banco de dados do Cadastro Ambiental Rural – CAR, 
foram detectados na área de estudo de detalhe, aproximadamente, 140,79 ha de áreas de-
claradas como de uso consolidado em APP, conforme preconiza a Lei Federal 12.651/2012 
– Código Florestal Brasileiro. Deste montante, aproximadamente 10,88 ha de APP de uso con-
solidado foram soterrados pela mancha de rejeito.

Adicionalmente, as chuvas extremas de 2019/2020 e as inundações do rio Paraopeba levaram 
a interferências em sua respectiva APP. Diferente daquelas sofridas pela APP do ribeirão Ferro-
Carvão, que foi totalmente descaracterizada, as interferências aqui não são totalmente conhe-
cidas. As inundações, que naturalmente atingem as áreas marginais do rio Paraopeba, levaram 
algum rejeito oriundo do rompimento, que estava na calha do rio, para as APP. É importante 
destacar que as áreas marginais estão adaptadas e são dependentes dos pulsos de cheia do 
rio e da dinâmica dos sedimentos. Uma vez que é difícil estimar quanto de rejeito oriundo do 
rompimento foi depositado nessas áreas, além da inexistência de dados conclusivos sobre a 
contaminação nessas APP (Ufla, 2020), a interferência aqui é bem sutil e pode estar relacio-
nada às alterações nas características dos solos, nos habitats e nas plantas que lá vegetam. 

Na área que compreende até 1 km no entorno do rio Paraopeba, estima-se que 1.166,38 ha de 
APP tenham sido inundados com resíduos de rejeito dissolvidos e que foram conduzidos para 
as APP pelo aumento do nível do rio no evento de chuvas extremas. Destes, 409,56 ha estão 
ocupados por floresta estacional semidecidual em estágio médio-avançado de regeneração e 
152,12 ha de áreas úmidas, além de 4,29 ha de formações de cerrado lato sensu.

Ainda que as obras emergenciais não sejam o objeto principal desta avaliação e que essas in-
tervenções sejam muito dinâmicas, registraram-se intervenções ocasionadas pela necessida-
de de abertura de novos acessos e obras gerais, conforme o Plano Diretor de Obras (Revisão 
11) e Plano de Supressão (Revisão 12). Até o presente momento, em decorrência dessas 
obras, foram detectadas intervenções em APP da ordem de 7 ha.

É importante ressaltar que os valores apresentados neste item poderão sofrer revisão, à medi-
da que o rejeito for sendo retirado e os projetos de renaturalização dos cursos d’água afetados 
forem sendo elaborados e executados, calculando as APP hídricas em função dos traçados 
definidos para cada curso d’água restaurado.
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2.9.1.32.1. Descrição do impacto
A interferência em APP pelo arraste e pela deposição de rejeitos (soterramento) sobre essas 
áreas é um impacto negativo, alterando áreas que visam preservar os recursos hídricos, a 
paisagem, a estabilidade geológica, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 
assegurar o bem-estar das populações. O impacto é direto por se tratar de efeito de primeira 
ordem, causado pelo arraste e pela deposição de rejeitos, do carreamento de sedimentos so-
bre as Áreas de Preservação Permanente (APP) da sub-bacia do Ferro-Carvão ou ainda das 
inundações do rio Paraopeba, resultado de simples relação de causa e efeito.

A manifestação de início do impacto foi de curto prazo, pois as áreas foram imediatamente su-
primidas com o arraste mecânico e/ou a deposição do rejeito. Trata-se de um impacto regional, 
por abranger áreas da bacia do rio Paraopeba.

A interferência em APP pelo soterramento dessas áreas pode ser considerada um impacto 
temporário, uma vez que cessa quando termina a ação que o causou, e também reversível, 
partindo-se do pressuposto de que todo o rejeito será removido e os cursos d’água, restituí-
dos, sendo posteriormente implantadas ações de reconstituição da cobertura vegetal nas APP, 
ainda que apresentassem alguns trechos desprovidos de cobertura vegetal nativa. Ações de 
cunho compensatório estão sendo tratadas em documento independente. Como discutido aci-
ma, as áreas inundadas do rio Paraopeba, incluindo suas APP, sofreram interferência ainda 
pouco conhecida, mas de menor intensidade que as interferências nas APP do ribeirão Ferro-
Carvão. Espera-se que os pulsos de cheias naturais sejam suficientes para conferir reversibi-
lidade ao impacto.

Quadro 2.9.1.32-1 – Atributos do impacto Interferências em Áreas de Preservação Permanente.
Atributos de descrição do impacto

Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Direto Reversibilidade Reversível

Escala espacial Regional Duração Temporário
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.32.2. Avaliação do impacto
A magnitude foi avaliada como grande, uma vez que o ribeirão Ferro-Carvão foi quase inte-
gralmente aterrado. Conforme verificado no item 2.5.5, “Recursos hídricos superficiais”, houve 
deposição de rejeito e soterramento de cerca de 10 km da calha do ribeirão Ferro-Carvão e res-
pectivas APP, ou seja, aproximadamente três quartos de sua extensão total (13,3 km), além de 
trechos de seus tributários, totalizando 21 km de cursos d’água e suas APP, o que representa, 
em média, cerca de 35% da extensão do comprimento total desses cursos.

A sensibilidade é alta, pois o impacto incide diretamente sobre o componente áreas protegidas 
e de interesse para conservação, que possui importância reconhecida para a conservação 
da biodiversidade, seja como área legalmente protegida, declarada no Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação ou Código Florestal, seja como área indicada como prioritária para 
conservação e manejo sustentável dos recursos naturais. No caso das APP, o regime de pro-
teção é definido no Art. 4º da Lei 12.651/2012 (Código Florestal Brasileiro). Deve-se ressaltar, 
ainda, que o componente afetado influencia não só a biodiversidade, mas também o meio 
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físico (proteção dos recursos hídricos, por exemplo) e o meio socioeconômico (uso do solo, por 
exemplo), reforçando a sua alta sensibilidade.

O grau de importância desse impacto é elevado, resultando da combinação de magnitude 
grande e sensibilidade alta.

Quadro 2.9.1.32-2 – Grau de importância do impacto Interferência de Áreas de Preservação 
Permanente.

Avaliação do grau de importância do impacto
Magnitude Grande

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

Para este impacto, estão previstos os Planos de Restauração da Biodiversidade, tanto dos 
Ecossistemas Aquáticos, por meio do Programa de Renaturalização de Leitos e Margens, quan-
to dos Ecossistemas Terrestres, por meio do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas 
– PRAD. Embora a recuperação seja reconhecida como boa prática, não se conhece sua aplica-
ção em contextos similares no que diz respeito às características edáficas, ao comportamento do 
hiporreico e à extensão das áreas atingidas pelo rejeito, o que traz alguma incerteza sobre a res-
tauração plena da vegetação. Nesse sentido, o grau de resolução é considerado intermediário.

Ações referentes à recuperação de áreas degradadas estão em planejamento e em execução, 
incluindo o monitoramento das áreas em restauração. Abaixo, são listadas as principais ações 
relacionadas ao impacto em tela.

Quadro 2.9.1.32-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Interferência em Áreas de 
Preservação Permanente.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas

Reconfiguração do relevo do terreno próximo à sua configuração original
Plano de Restauração da Biodiversidade e 
Ecossistemas Terrestres Impactados  
(Programa de Recuperação de Áreas 
Degradadas – PRAD).

Recomposição da cobertura vegetal, incluindo seleção de espécies do 
grupo de diversidade, condução da regeneração natural, adensamento e 
enriquecimento, transposição de serapilheira e implantação de técnicas de 
nucleação, como inserção de poleiros artificiais de bambu e deposição de 
troncos e galharias, visando a recolonização da fauna local

Reconfiguração dos cursos d’água
Plano de Restauração da Biodiversidade e 
Ecossistemas Aquáticos impactados

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Intermediário

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Elevado
Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

A área de influência desse impacto, representada no Mapa 2.9.1.32-1, pode ser espacializada 
pelo cruzamento das informações sobre localização das APP e a dimensão das manchas de 
rejeito e de inundação.



Mapa 2.9.1.32-1 – Área de influência do impacto Interferência em Áreas de Preservação Permanente.
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2.9.1.33. Interferência em Unidade de Conservação (UC)

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto(s) indutor(es)
• Arraste e deposição de rejeitos; e

• Chuvas extremas de 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba.

Componente afetado Áreas protegidas e de interesse para conservação

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

A deposição de rejeitos pelo rompimento das barragens B1, B4 e B4-A ocorreu em áreas abran-
gidas por territórios de três unidades de conservação ou de sua zona de amortecimento, per-
mitindo classificar este impacto como efetivo.

Em primeiro lugar, destaca-se a área abrangida pela Zona de Amortecimento (ZA) do Parque 
Estadual Serra do Rola-Moça, Unidade de Conservação de Proteção Integral. As barragens 
e respectivas bacias de rejeitos, a pera ferroviária e outras estruturas do Complexo Paraopeba 
II da Mina Córrego do Feijão já se situavam na ZA do parque. 

Os rejeitos extravasados e depositados majoritariamente no vale do ribeirão Ferro-Carvão, 
portanto, estão parcialmente inseridos nessa zona, afetando ecossistemas que auxiliam no 
amortecimento de impactos que possam interferir sobre o Parque Estadual. Contudo, além 
do fato de que a área já se apresentava com algum grau de antropização, dos quase 48 mil 
hectares que a Zona de Amortecimento do PE Serra do Rola Moça possui (dos quais 21,4 mil 
ha na bacia do rio Paraopeba, sendo 2.438 ha na sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão), foram 
impactados 209,89 ha, o que representa 0,44% do total; 0,98% da área da zona inserida na 
bacia do rio Paraopeba; e 8,61% da área da ZA na sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão.

Parte da mesma área atingida também incide na UC de Uso Sustentável Área de Proteção 
Ambiental Sul da Região Metropolitana de Belo Horizonte (APA Sul RMBH). Essa APA pos-
sui extensão total de 164.365,07 ha, estando 23.133,34 ha inseridos na bacia do rio Paraopeba 
e, mais especificamente, 1.235,60 ha na sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão. Destes, 9,73 ha 
foram impactados pela mancha de rejeitos, sendo que essa mesma área já abrangia a antiga 
bacia de rejeitos formada pela barragem B1. Ou seja, não houve descaracterização de ecos-
sistemas na APA Sul RMBH além daquilo que já se encontrava antropizado.

A RPPN Inhotim está localizada à margem esquerda do rio Paraopeba e fora da área de estudo 
de detalhe. Essa UC possui 38,06 ha inseridos dentro do buffer de 1 km do rio Paraopeba e 
não foi detectada interferência direta em sua área em decorrência do evento de chuvas extre-
mas de 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba, assim como a RPPN Sociedade Mineira de 
Cultura Nipo-Brasileira, localizada no município de São Joaquim de Bicas. 

A única RPPN atingida pelo referido evento de inundações é a RPPN Fazenda Baú (30,32 ha), 
localizada no município de Pompéu e integralmente dentro do buffer de 1 km do rio Paraopeba. 
Essa UC teve 0,0026 ha (26 m²) de área úmida inundados pelo evento de chuvas extremas de 
2019/2020 e inundações do rio Paraopeba. Devido à escala do mapeamento, não é possível 
afirmar com exatidão a quantidade de inundação em APP ocorrida nessa UC, sendo ela consi-
derada pouco significativa ou dentro da margem de erro do mapeamento.
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Até o presente momento, cerca de 44 ha de formações naturais localizadas em UC sofreram 
interferência direta em decorrência das obras emergenciais, tendo como base os dados for-
necidos no Plano de Obras e no Plano de Supressão – Revisão 12. Destes, em torno de 25 
ha estão localizados dentro da sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão e 19 ha na sub-bacia do 
ribeirão Casa Branca.

2.9.1.33.1. Descrição do impacto
A interferência em Unidades de Conservação é um impacto negativo, por alterar ecossistemas 
protegidos e/ou aumentar a pressão sobre os mesmos. Esse impacto é direto, em função 
de ser causado pelo aspecto de arraste e deposição de rejeitos e pelas inundações do rio 
Paraopeba. 

É avaliado como regional, tendo sido verificada a intersecção entre a área afetada e as três 
unidades de conservação (Zona de Amortecimento do Parque Estadual da Serra do Rola Moça, 
APA Sul RMBH e RPPN Fazenda Baú). Uma vez que a interferência nas UC ocorreu imediata-
mente ao aspecto causador, o impacto é classificado como de curto prazo. 

É um impacto reversível, ao se considerar a capacidade de a cobertura vegetal ser reconstituí-
da a partir das ações de retirada dos rejeitos e implantação de projetos de recuperação de área 
degradadas, além das obrigações de cunho compensatório que serão tratadas em processo 
específico. Uma vez que o impacto finalizou quando a ação desencadeadora se encerrou, ele 
é considerado temporário.

Quadro 2.9.1.33-1 – Atributos do impacto Interferência em Unidade de Conservação.
Atributos de descrição do impacto

Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Direto Reversibilidade Reversível

Escala espacial Local Duração Temporário
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.33.2. Avaliação do impacto
A área afetada dentro da APA Sul RMBH já se encontrava ocupada pela própria barragem 
de rejeitos e representa uma proporção insignificante dessa unidade dentro da bacia do rio 
Paraopeba (menos de 0,01%). Já a Zona de Amortecimento do Parque Estadual da Serra 
do Rola-Moça foi impactada diretamente em cerca de 209 ha, sendo parte dessa área cober-
ta anteriormente por Floresta Estacional Semidecidual (68 ha) em estágio médio/avançado 
de regeneração. Ainda que a perda de cobertura vegetal seja significativa, entende-se que o 
rompimento da barragem causou pouca ou nenhuma interferência direta sobre a unidade de 
conservação em si, uma vez que interfere em cerca de 1% da Zona de Amortecimento dentro 
da bacia do rio Paraopeba e está localizada a cerca de 7 km da referida UC. A análise detectou 
também um potencial impacto originado pelas chuvas extremas de 2019/2020 e inundações do 
rio Paraopeba sobre uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN Fazenda do Baú), 
onde 26 m² de áreas úmidas foram inundados provavelmente por resíduos de rejeitos dissol-
vidos nas águas do referido rio. A interferência que pode ter ocorrido nessa pequena área, 
distante da fonte causadora, é de magnitude bem menor que a interferência sofrida pelas UC 
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afetadas pelo arraste deposição de rejeitos, cuja área foi descaracterizada. Tendo como base 
os valores e considerações apresentados acima, pode-se considerar que a interferência sobre 
as unidades de conservação é de pequena magnitude. Registra-se, ainda, a redução de 14 ha 
de formações naturais decorrentes das obras dentro da APA Sul RMBH, e de 30 ha na Zona de 
Amortecimento do Parque Estadual da Serra do Rola Moça, índices adicionais que não alteram 
a magnitude do impacto.

A sensibilidade é alta, pois o impacto incide diretamente sobre o componente áreas protegidas 
e de interesse para conservação, que possui importância reconhecida para a conservação 
da biodiversidade, seja como área legalmente protegida, declarada no Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação ou Código Florestal, seja como área indicada como prioritária para 
conservação e para o manejo sustentável dos recursos naturais. No caso das UC, o regime 
de proteção é definido no Sistema Nacional e Estadual de Unidades de Conservação (Lei 
9.985/2000) e nos decretos de criação das respectivas UC. Deve-se ressaltar ainda que a alta 
sensibilidade é reforçada pelo fato de o componente ter relação não só com a conservação da 
biodiversidade, mas também com o uso antrópico sustentável, já que foram atingidas uma zona 
de amortecimento e duas UC da categoria de uso sustentável.

O grau de importância desse impacto é moderado, resultando da combinação de magnitude 
pequena e sensibilidade alta.

Quadro 2.9.1.33-2 – Grau de importância do impacto Interferência em Unidade de Conservação.
Avaliação do grau de importância do impacto

Magnitude Pequena

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Moderado

Elaboração: Arcadis, 2020.

Para esse impacto, está previsto o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), 
capaz de reestabelecer os ambientes afetados, com ações amplamente conhecidas. Embora a 
recuperação seja reconhecida como boa prática, não se conhece sua aplicação em contextos 
similares no que diz respeito às características edáficas e à extensão das áreas atingidas pelos 
rejeitos, o que traz alguma incerteza sobre a restauração plena da vegetação. Nesse sentido, 
o grau de resolução é considerado intermediário.

Ações referentes à recuperação de áreas degradadas estão em planejamento e em execução, 
incluindo o monitoramento das áreas em restauração. A seguir, são listadas as principais ações 
relacionadas ao impacto em tela.
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Quadro 2.9.1.33-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Interferência em Unidade de 
Conservação.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas
Reconfiguração do relevo do terreno próximo à sua configuração original

Plano de Restauração da Biodiversidade e 
Ecossistemas Terrestres Impactados (Programa 
de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD)

Recomposição da cobertura vegetal, incluindo seleção de espécies do 
grupo de diversidade, condução da regeneração natural, adensamento e 
enriquecimento, transposição de serapilheira e implantação de técnicas de 
nucleação como inserção de poleiros artificiais de bambu e deposição de 
troncos e galharias, visando a recolonização da fauna local

Avaliação da composição e da estrutura da comunidade biológica, através 
de amostragens nas áreas diretamente afetadas e em áreas de referência, 
incluindo pontos em algumas unidades de conservação

Plano de Monitoramento da Biodiversidade 
(Programa de Monitoramento da Biota Terrestre)

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Intermediário

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Moderado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

Conforme abordado anteriormente, o impacto pode ser observado na área de estudo de deta-
lhe, dentro da Zona de Amortecimento do Parque Estadual da Serra do Rola Moça e dentro de 
área degradada da APA Sul RMBH, ficando sua zona de influência majoritariamente concentra-
da na área de estudo de detalhe, incluindo ainda a RPPN Fazenda Baú nas adjacências do rio 
Paraopeba, cuja área foi sutilmente alagada pela cheia do rio decorrente do evento de chuvas 
extremas de 2019/2020. O Mapa 2.9.1.33-1 apresenta a delimitação da área de influência para 
o impacto de interferência em Unidades de Conservação.



Mapa 2.9.1.33-1 – Área de influência do impacto Interferência em Unidade de Conservação.
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2.9.1.34. Interferência em áreas de Reserva Legal
Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto(s) indutor(es)
• Arraste e deposição de rejeitos; 

• Chuvas extremas 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba.

Componente afetado Áreas protegidas e de interesse para conservação

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

O arraste e deposição de rejeitos resultante do rompimento das barragens atingiu algumas áre-
as de Reservas Legais localizadas na sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão, conforme mostram 
as imagens de satélite e observações in loco, indicando que o impacto é efetivo.

Após o rompimento das barragens B1, B4 e B4-A, algumas áreas de reserva legal foram atin-
gidas, somando 18,53 ha. A vegetação dessas áreas foi totalmente suprimida, enquanto o 
avanço do rejeito sob o dossel das florestas em uma área de 3,65 ha de Reservas Legais vem 
ocasionando mortalidade progressiva de árvores existentes nestes trechos. As reservas legais 
afetadas pela mancha de rejeito podem ser visualizadas no Mapa 2.9.1.34-1.



Mapa 2.9.1.34-1 – Reservas Legais atingidas pela mancha de rejeito
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As 16 reservas legais de propriedade da Vale interferidas pelo rompimento encontram-se deta-
lhadas na Tabela 2.9.1.34-1 e totalizam uma área de 12,94 ha impactados pelo rejeito.

Tabela 2.9.1.34-1 – Áreas de Reserva Legal de propriedade da Vale afetadas pela mancha de rejeito.

Nome Registro
Área (ha)

%
Total Afetada

Foz Córrego do Feijão 3.643 138,88 3,62 2,6

Sítio Frei Leopoldo 3.023 3,06 0,13 4,3

Antiga Parada das Almorreimas 17.440 2,52 0,01 0,5

Iracema ou Irarema 9.381 5,55 1,73 31,2

Fazenda das Almorreimas 17.192 2,52 0,46 18,2

Córrego de Pedras e Fazenda Almorreimas 17.088 1,17 0,69 59,0

Fazenda do Engenho 17.085 11,10 0,07 0,7

Fazenda Cambé 17.089 6,28 1,88 29,9

Fazenda do Engenho 10.021 5,81 0,37 6,4

Fazenda do Engenho 10.022 0,80 0,30 37,1

Fazenda do Engenho 14.788 0,62 0,06 9,0

Lagoa – Subdivisão da Fazenda Bom Retiro 9.084 1,83 1,81 98,7

Granja Pernambuco 7.326 8,57 0,03 0,4

Córrego do Feijão 133 0,63 0,63 100,0

Fazenda dos Castros 13.148 5,76 1,00 17,4

Total 195,11 12,94 6,6
Fonte: Vale, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Fora as reservas legais de propriedade da Vale, os dados obtidos no CAR indicam a existência 
de 256,33 ha de Reservas Legais de terceiros, referentes a nove polígonos referentes e oito 
números de classificação da base do Sicar (campo IDF na tabela de atributos do shape), que 
totalizam 16,67 ha atingidos pela mancha de rejeito. Lembrando que esses valores são apenas 
um indicativo de área, pois as informações autodeclaratórias inseridas nessa base apresentam 
algumas inconsistências, como a sobreposição de polígonos.

As chuvas extremas de 2019/2020 causaram cheias no rio Paraopeba que, diferente de anos 
anteriores, levaram parte do rejeito que estava na calha do rio para as áreas marginais inun-
dadas. Os dados obtidos no CAR indicam que 225,76 ha dessas áreas estão contidos em 
Reservas Legais, referentes a 131 polígonos referentes a 108 números de classificação da 
base do Sicar (campo IDF na tabela de atributos do shape), que totalizam 3.276 ha. Diferente 
daquelas sofridas pelas Reservas Legais do ribeirão Ferro-Carvão, que foram totalmente des-
caracterizadas, as interferências aqui não são totalmente conhecidas e são mais sutis, poden-
do estar relacionadas a alterações nas características dos solos e nas plantas que ali estão. 

Cabe ainda ressaltar que 25,66 ha de Reservas Legais tiveram interferência das obras 
emergenciais.
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2.9.1.34.1. Descrição do impacto
O impacto sobre as áreas protegidas de reserva legal é negativo, pois interfere em áreas que 
auxiliam a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promovem a conservação 
da biodiversidade, servindo de abrigo e proteção da fauna silvestre e da flora nativa. 

O impacto é direto, por se tratar de efeito de primeira ordem, causado pelo arraste e deposição 
de rejeitos e, um ano mais tarde, em função da inundação do rio Paraopeba, com consequente 
extravasamento do leito sobre as margens. As áreas de Reserva Legal foram imediatamente 
interferidas com o arraste e deposição do rejeito ou pela inundação do rio Paraopeba, ou seja, 
a manifestação de início do impacto foi de curto prazo.

Trata-se de um impacto regional, restrito às áreas das Reservas Legais onde houve deposição 
de rejeito na sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão, e às áreas das Reservas Legais atingidas pela 
cheia do rio Paraopeba. A área de influência deste impacto é apresentada no Mapa 2.9.1.34-2.

A interferência em Reservas Legais por soterramento ou inundação pode ser considerada um 
impacto temporário, uma vez que cessa quando terminam as ações que o causaram.

Este é considerado um impacto reversível, uma vez que serão implantadas ações de retirada 
do rejeito, recuperação da cobertura vegetal, além da possibilidade de relocação das áreas de 
Reserva Legal. Como discutido acima, as áreas inundadas de Reservas Legais ao longo do rio 
Paraopeba sofreram interferência ainda pouco conhecida, mas de menor intensidade que as 
interferências nas APP do ribeirão Ferro-Carvão, e espera-se que os pulsos de cheias naturais 
sejam suficientes para conferir reversibilidade ao impacto nessas áreas.

Quadro 2.9.1.34-1 – Atributos do impacto Interferência em Reservas Legais.
Atributos de descrição do impacto

Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Direto Reversibilidade Reversível

Escala espacial Regional Duração Temporário
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.34.2. Avaliação do impacto
Considerando as áreas de Reserva Legal que sofreram interferência, os quantitativos são re-
lativamente baixos, representando 3% da área total de Reserva Legal na sub-bacia do ribeirão 
Ferro-Carvão e pouco mais de 1% na área de estudo de detalhe. Os valores também são, em 
média, relativamente baixos (menos de 7%), quando se compara a área atingida com a área 
total). Dessa forma, pode-se avaliar a magnitude como pequena. Cabe ressaltar que o impacto 
sobre as Reservas Legais ao longo do rio Paraopeba atingidas pelas cheias também é peque-
no, pois não ocorreu supressão da vegetação.

A sensibilidade é alta, pois o impacto incide diretamente sobre o componente áreas protegidas 
e de interesse para conservação, que possui importância reconhecida para a conservação 
da biodiversidade, seja como área legalmente protegida, declarada no Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação ou Código Florestal, seja como área indicada como prioritária para a 
conservação e para o manejo sustentável dos recursos naturais. No caso das Reservas Legais, 
o regime de proteção é definido na Seção II da Lei 12.651/2012. Deve-se ressaltar ainda que a 
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alta sensibilidade é reforçada pelo fato de essas áreas estarem relacionadas não só à conser-
vação da biodiversidade, mas também ao uso econômico de modo sustentável dos recursos 
naturais do imóvel rural.

O grau de importância desse impacto é moderado, resultado da combinação de magnitude 
pequena e sensibilidade alta.

Quadro 2.9.1.34-2 – Grau de importância do impacto Interferência em Reservas Legais.
Avaliação do grau de importância do impacto

Magnitude Pequena

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Moderado

Elaboração: Arcadis, 2020.

Para este impacto, está previsto o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, 
capaz de reestabelecer os ambientes afetados. Para o caso das Reservas Legais localizadas 
em propriedades na bacia do ribeirão Ferro-Carvão, que hoje são de terceiros, as ações estão 
previstas dentro do processo indenizatório, que será tratado fora deste Plano.

Neste sentido, o grau de resolução com relação a reestabelecer as Reservas Legais é conside-
rado forte, seja decorrente de ações de recomposição, relocação ou compensação. 

Ações referentes a recuperação de áreas degradadas estão em andamento e em planejamen-
to. Abaixo são listadas as principais ações relacionadas ao impacto em tela.

Quadro 2.9.1.34-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Interferência em Reservas 
Legais.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas
Reconfiguração do relevo do terreno próximo à sua configuração original

Plano de Restauração da Biodiversidade 
e Ecossistemas Terrestres Impactados 
(Programa de Recuperação de Áreas 
Degradadas – PRAD)

Recomposição da cobertura vegetal nas áreas de Reservas Legais onde 
houve redução da cobertura vegetal e, se necessário, ações de recomposição 
específicas nas áreas atingidas pelas inundações do rio Paraopeba, como 
retirada do rejeito e enriquecimento vegetal

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Forte 

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Reduzido
Elaboração: Arcadis, 2020.

* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

Conforme abordado anteriormente, o impacto pode ser observado dentro dos limites das 
Reservas Legais atingidas pelo rejeito ou pelas inundações do rio Paraopeba, conforme apre-
sentado no Mapa 2.9.1.34-2.
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2.9.1.35. Interferência em áreas de interesse para conservação

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto(s) indutor(es) 

• Arraste e deposição de rejeitos;

• Carreamento de sedimentos, rejeitos, resíduos e/ou efluentes líquidos;

• Chuvas extremas de 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba.

Componente afetado Áreas protegidas e de interesse para conservação

Ocorrência do impacto Efetivo

O arraste e a deposição dos rejeitos resultantes do rompimento das barragens e, posteriormente, 
durante as chuvas de 2019/2020, as inundações do rio Paraopeba ocorreram dentro do território 
de áreas de interesse para conservação, levando a um impacto efetivo sobre essas áreas.

A Tabela 2.9.1.35-1 a seguir traz uma síntese das áreas que foram interferidas em função do 
rompimento das barragens. O arraste e a deposição de rejeitos interferiram na zona de amor-
tecimento das duas Reservas da Biosfera (Mata Atlântica e Serra do Espinhaço). 

A Área de Proteção Especial também teve um pequeno trecho atingido pelas inundações e 
pelo carreamento de sedimentos, rejeitos, resíduos e/ou efluentes líquidos.

Tabela 2.9.1.35-1 – Extensão das áreas de interesse para conservação atingidas pela deposição 
de rejeito e pela inundação do rio Paraopeba 

Área de interesse para conservação

Área (ha) da 
unidade na 
bacia do rio 
Paraopeba

Áreas atingidas (ha)
% atingido

Deposição 
de rejeitos

Inundação do rio 
Paraopeba (ha) Total

Reserva da Biosfera – Serra do Espinhaço 490.277 294,05 76,90 370,95 0,08

Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 146.504 294,05 3,63 297,68 0,20

Áreas Prioritárias para Conservação da 
Biodiversidade 236 (MMA)

114.329 0,00 91,25 91,25 0,08

Áreas Prioritárias para Conservação da 
Biodiversidade 253 (MMA)

196.240 0,00 1.366,12 1.366,12 0,70

Área Prioritária para Conservação da 
Biodiversidade 85 (Biodiversitas)

119.967 228,23 3,86 232,09 0,19

Área Prioritária para Conservação da 
Biodiversidade 51 (Biodiversitas)

56.793 0,00 3.980,47 3.980,47 7,01

Área de Proteção Especial Estadual Bacia 
Hidrográfica do Rio Manso

67.748 0,00 1,04 1,04 < 0,01

Elaboração: Arcadis, 2020.

O carreamento de sedimentos, rejeitos, resíduos e/ou efluentes líquidos atingiu a calha do rio 
Paraopeba contida na Área Prioritária para Conservação da Biodiversidade (APCB) 51. Essa 
área, que segue o curso do rio Paraopeba, é a mais atingida, tanto em termos absolutos quan-
to proporcionais. Considerada de prioridade alta, foi identificada devido à importância para a 
conservação dos ecossistemas aquáticos e da ictiofauna.

Outras APCB também foram atingidas pelas inundações decorrentes das chuvas de 2020 
(APCB 85, APC 236 e APCB 253). Entretanto, como discutido para os impactos anteriores, a 
interferência das inundações sobre essas áreas é bem sutil e pode estar relacionada às altera-
ções nas características dos solos, nos habitats e nas plantas que aí vegetam. 
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2.9.1.35.1. Descrição do impacto
A interferência em áreas de interesse para conservação é um impacto negativo, pois compro-
mete nelas a manutenção da biodiversidade e o uso sustentável dos recursos naturais. 

O impacto é direto por decorrer de três aspectos causadores: o arraste e a deposição de re-
jeitos, o carreamento de sedimentos, rejeitos e resíduos e, um ano mais tarde, em função das 
cheias de janeiro de 2020, o extravasamento do leito sobre as margens. A manifestação de iní-
cio do impacto é de curto prazo, uma vez que a interferência nas áreas ocorre imediatamente 
ao aspecto causador.

Trata-se de um impacto regional, pois a interferência ocorreu em áreas que se estenderam ao 
longo do rio Paraopeba e suas margens. A área de influência desse impacto é apresentada no 
Mapa 2.9.1.35-1.

A interferência em áreas de interesse para conservação pode ser considerada um impacto 
temporário, uma vez que cessa quando terminam as ações que o causaram. Pode ser consi-
derada reversível, uma vez que serão implantadas ações de retirada de rejeitos, recuperação 
da cobertura vegetal. Espera-se que os pulsos de cheias naturais sejam suficientes para con-
ferir reversibilidade ao impacto nas áreas que sofreram inundações.

Quadro 2.9.1.35-1 – Atributos do impacto Interferência em áreas de interesse para conservação.
Atributos de descrição do impacto

Natureza Negativo Prazo Curto 

Ordem Direto Reversibilidade Reversível 

Escala espacial Regional Duração Temporário
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.35.2. Avaliação do impacto
A magnitude do impacto foi avaliada como pequena, diante dos quantitativos relacionados 
às áreas afetadas pela deposição de rejeitos e às áreas afetadas pela mancha de inundação. 
Conforme dados apresentados na Tabela 2.9.1.35-1, a APCB 51, a área de interesse mais 
afetada, teve 7% de seu território afetado. Para todas as outras áreas, o território ficou abaixo 
de 1% (APCB 236, APCB 253, APCB 85 e as duas Reservas da Biosfera) ou foi insignificante 
(APE Rio Manso).

A sensibilidade é alta, pois o impacto incide diretamente sobre o componente áreas protegidas 
e de interesse para conservação, que possui importância reconhecida para a conservação 
da biodiversidade, seja como área legalmente protegida, declarada no Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação ou no Código Florestal, seja como área indicada como prioritária 
para conservação e para o manejo sustentável dos recursos naturais. 

O grau de importância desse impacto é moderado, resultando da combinação de magnitude 
pequena e sensibilidade alta. 



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba
Capítulo 2 – Caracterização socioambiental pós-rompimento e avaliação de impactos  

Volume 4 – Avaliação de Impactos

 338

Quadro 2.9.1.35-2 – Grau de importância do impacto Interferência em áreas de interesse para 
conservação.

Avaliação do grau de importância do impacto
Magnitude Pequena

Sensibilidade ou valor do componente Alta 

Grau de importância do impacto Moderado

Elaboração: Arcadis, 2020.

Para este impacto, está previsto o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), 
capaz de reestabelecer os ambientes afetados, com ações amplamente conhecidas. Embora a 
recuperação seja reconhecida como boa prática, não se conhece sua aplicação em contextos 
similares no que diz respeito às características edáficas e à extensão das áreas atingidas pelos 
rejeitos, o que traz alguma incerteza sobre a restauração plena da vegetação. Nesse sentido, 
o grau de resolução é considerado intermediário.

Ações referentes à recuperação de áreas degradadas estão em planejamento e em execução, 
incluindo o monitoramento das áreas em restauração. A seguir, são listadas as principais ações 
relacionadas ao impacto em tela.

Quadro 2.9.1.35-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Interferência em áreas de 
interesse para conservação.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas

Reconfiguração do relevo do terreno próximo à sua configuração original.

Programa de Recuperação de Áreas 
Degradadas

Recomposição da cobertura vegetal, incluindo seleção de espécies do 
grupo de diversidade, condução da regeneração natural, adensamento e 
enriquecimento, transposição de serapilheira e implantação de técnicas de 
nucleação como inserção de poleiros artificiais de bambu e deposição de 
troncos e galharias, visando a recolonização da fauna local.

Monitoramento da vegetação remanescente
Plano de Monitoramento de Biodiversidade

Monitoramento da vegetação em restauração

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Intermediário

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Moderado
Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

Conforme abordado anteriormente, o impacto efetivo pode ser observado em áreas de inte-
resse para a conservação inseridas na sub-bacia do Ferro-Carvão e nas áreas afetadas pelas 
inundações do rio Paraopeba como espacializado no Mapa 2.9.1.35-1.



Mapa 2.9.1.35-1 – Área de influência do impacto Interferência em áreas de interesse para conservação.
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2.9.1.36. Perda de moradia, desalojamento e desabrigo da população
Relação de causa e efeito
Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto indutor Arraste e deposição de rejeitos

Componente afetado Qualidade de vida

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

Perda de moradia, desalojamento e desabrigo da população é um impacto efetivo, pois sua 
ocorrência se deu pelo soterramento ou inviabilização de edificações e pela condição que se 
configurou aos moradores na sequência ao rompimento. 

O rompimento das barragens da mina Córrego do Feijão e o extravasamento de seus resíduos 
ocasionaram o soterramento de uma porção do território da bacia do ribeirão Ferro-Carvão, 
o que teve como consequência grande número de mortos e desaparecidos e a destruição de 
várias edificações, incluindo residências e estruturas da empresa Vale S/A.

Arraste e deposição de rejeitos resultaram em perda de moradia, desabrigo e desalojamento 
de uma parcela de moradores das áreas atingidas em Brumadinho. Este impacto implica outros 
de compreensão simbólica e subjetiva, constitutivos das relações socioculturais, como pertur-
bação das atividades rotineiras e aumento do incomodo à população, esgarçamento das rela-
ções topofílicas, comprometimento da qualidade e da garantia do direito à educação, desabrigo 
e injúria de animais domésticos, pressão sobre os serviços públicos, a potencial alteração da 
dinâmica demográfica e alguns impactos de ordem econômica. 

Entre as 396 edificações inseridas na Zona de Autossalvamento (ZAS)1 encontravam-se 111 
edificações diretamente interceptadas, das quais 42 eram domicílio-casa, 32 estruturas da 
Vale S/A, 29 estruturas vinculadas, 4 comércios e 3 estruturas mapeadas que não puderam 
ser acessadas, além de uma estrutura abandonada. Entre as edificações parcialmente inter-
ceptadas, foi registrado o total de 69 estruturas, sendo que 34 delas apresentavam estrutura 
vinculada, 29 eram domicílio-casa, 4 são estruturas da Vale S/A, 1 é estrutura industrial e 1 é 
estrutura mapeada que não foi possível acessar. As edificações não interceptadas somaram 
216 estruturas, sendo 113 identificadas como domicílio-casa, 88 como estrutura vinculada, 4 
como estruturas de comércio, 4 como estruturas da Vale S/A, 3 como estruturas de comércio/
domicílio, 3 como domicílio-prédio e 3 como estruturas mapeadas que não puderam ser aces-
sadas, além de uma estrutura abandonada (Amplo, 2019). Totaliza 190 domicílios, sendo 42 
diretamente interceptados, 29 parcialmente interceptados e 119 não interceptados. 

Em consequência da interceptação total ou parcial de moradias, logo após o rompimento, 266 
pessoas2, pertencentes a 81 famílias, ficaram desabrigadas e/ou desalojadas em Brumadinho3 

1 A Zona de Autossalvamento (ZAS) é definida em razão dos estudos sobre Gestão de Risco Geotécnico, como 
parte da Política de Segurança de Barragem (PSB). O Departamento Nacional de Produção Mineral, por meio da 
Portaria 70.389, de 17 de maio de 2017, definiu o Plano de Segurança da Barragem – PSB, da seguinte forma: 
“O PSB é instrumento da Política Nacional de Segurança de Barragens – PNSB, de elaboração e implementa-
ção obrigatória pelo empreendedor, utilizado para a gestão da segurança de barragem” (conteúdo mínimo está 
detalhado no Anexo III da Portaria 2, de 26 de fevereiro de 2019).

2 Informações obtidas na planilha disponibilizada pela Vale S/A: “Lista Brumadinho – Moradia 
Digna_20200717_12h00”. 

3 Não houve desabrigo e desalojamento em outros municípios da área de estudo.
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na região da ZAS ou próxima a ela. Dessas 266 pessoas, 142 são mulheres e 124 são homens; 
170 são adultos entre 18 e 65 anos; 14 são adultos entre 66 anos e 90 anos ou mais; 22 são 
adolescentes entre 12 e 17 anos; e 60 são crianças entre 0 e 11 anos.

Considerando a obrigação de atendimento aos atingidos, de acordo com suas necessidades e 
seus direitos, foram estabelecidas as seguintes categorias (Capítulo 2, Volume 3):

• Desabrigados: aqueles que moravam na ZAS e perderam sua moradia, total ou parcial-
mente atingida pela lama de rejeito, inviabilizando a permanência da família no local.

• Desalojados: aqueles que moravam na ZAS, ou em local próximo, e não tiveram suas ca-
sas interceptadas pela lama, mas tiveram que ser evacuados, temporária ou definitivamen-
te, em razão de ação preventiva, em geral movida pela Defesa Civil, ou porque a moradia 
apresentava problemas fitossanitários decorrentes do rompimento.

De acordo com a Vale S/A, em todos os casos as pessoas e/ou famílias foram direcionadas a 
hotéis, pousadas e/ou moradias temporárias. Os critérios são:

• Para moradia temporária: ser desabrigado, desalojado ou apresentar abalo psicológico 
em relação ao local de moradia.

• Para hospedagem em hotel ou pousada: ser desabrigado e desalojado e/ou ter algum 
tipo de problema na moradia própria ou na moradia temporária. 

Conforme apresentado no Diagnóstico Pós-rompimento (Volume 3), a Figura 2.9.1.36-1 apre-
senta a demanda total por moradia temporária, de acordo com o local de moradia de origem 
dos demandantes. Foram avaliadas 817 solicitações4, de acordo com critérios de elegibilidade 
(desabrigo e desalojamento).

Figura 2.9.1.36-1 – Status de demanda por moradia temporária por localidade (janeiro de 2019 a 
julho de 2020).
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Fonte: Vale S/A, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

4 É importante salientar, de acordo com informações da Vale S/A, que este número é bastante dinâmico e muda 
diariamente.
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A maioria das solicitações em andamento é de moradores de Córrego do Feijão e Parque 
da Cachoeira, regiões mais atingidas pelo rompimento. Em alguns casos, as demandas por 
moradia temporária ainda se encontram em processo de análise de elegibilidade. Localidades 
como Ponte das Almorreimas, Santa Efigênia, Aranha e Progresso, que não foram atingidas 
diretamente pelo rompimento, são, de alguma maneira, impactadas pelas obras emergenciais 
ou para restabelecimento de algum serviço, como o abastecimento de água.

Entre 25 de janeiro de 2019, dia do rompimento, e julho de 2020, 466 pessoas foram hos-
pedadas em 29 hotéis e/ou pousadas entre Brumadinho, Betim e Belo Horizonte, segundo 
dados disponibilizados pela Vale S/A. No mês de julho de 2020, eram 59 pessoas hospeda-
das em cinco hotéis e pousadas. As pessoas ou famílias hospedadas em hotéis e pousadas 
encontram-se em situação temporária aguardando indenização, moradia definitiva ou moradia 
temporária. Outras situações envolvem casa de parente ou imóvel alugado pela Vale S/A. A 
Figura 2.9.1.36-2 apresenta os números relacionados a essas situações e aqueles referentes 
à moradia pós-indenização, em análise de elegibilidade, não elegíveis e os que não solicitaram 
moradia, ainda que tivessem direito.

Figura 2.9.1.36-2 – Situação sobre moradias temporárias e hospedagem em hotel/pousada em 
julho de 2020
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Fonte: Vale S/A, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Mesmo que os locais de moradia temporária tenham sido escolhidos pelos núcleos familiares a 
partir de cadastro/mapeamento de possibilidades apresentado pela Vale S/A, os desabrigados 
e desalojados foram obrigados a lidar com novas mobilidades, sociabilidades, trabalho, escola, 
entre outros aspectos de uma vida cotidiana que não existe mais.

Como mencionado, o desabrigo e o desalojamento foram efeitos do rompimento ocorrido em 
Brumadinho, uma vez que na ZAS da mina estavam as residências soterradas pela lama de re-
jeitos e as estruturas da Vale S/A. Além das moradias, outros bens materiais, como edificações 
e benfeitorias diversas, meios de transporte, móveis, maquinário e outros bens utilizados nos 
cotidianos ou ligados às práticas produtivas locais foram perdidos. Ainda, entre os bens que 
não são avaliados monetariamente, logo não podem ser indenizados, estão os bens imateriais, 
os objetos de estimação, as fotografias, as relíquias de família, entre tantos objetos pertencen-
tes à ordem do simbólico, do intangível e da memória afetiva.
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2.9.1.36.1. Descrição do impacto
Perda de moradia, desalojamento e desabrigo da população é impacto negativo, porque o 
rompimento das barragens destruiu e/ou interditou habitações, colocando as pessoas em situ-
ações ainda mais vulneráveis. É direto, por se tratar de efeito de primeira ordem causado pelo 
arraste e deposição do rejeito, e sua manifestação se deu em curto prazo, pois as edificações 
foram imediatamente atingidas.

Trata-se de um impacto local, restrito ao município de Brumadinho, inicialmente atingindo os 
moradores das localidades inseridas na ZAS, como Córrego do Feijão, Alberto Flores e Parque 
da Cachoeira e, fora da ZAS, a localidade de Pires. Registra-se que na região de Córrego do 
Feijão está inserido o povoado Vila Ferteco. Posteriormente, em razão de obras e de outras 
ações de reparação, o impacto se estendeu a outras localidades. A área de influência deste 
impacto é apresentada no Mapa 2.9.1.36-1.

É considerado um impacto permanente, pois, embora as perdas materiais mais objetivas pos-
sam ser calculadas e eventualmente restituídas em sua totalidade, restarão aquelas que não 
poderão ser repostas ou sequer calculadas, como fotografias, objetos de valor afetivo, entre 
outros. O efeito dessa situação para a vida das pessoas é irreversível, uma vez que as marcas 
das perdas e as memórias de tensão e dor, decorrentes do cotidiano improvisado, vividas nas 
situações de desalojamento e desabrigo, não poderão ser solucionadas.

Quadro 2.9.1.36-1 – Atributos do impacto Perda de moradia, desalojamento e desabrigo da 
população

Atributos de descrição do impacto
Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Direto Reversibilidade Irreversível

Escala espacial Local Duração Permanente

Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.36-2. Avaliação do impacto
Em todas as situações de desabrigo e desalojamento, entende-se que a mudança de residên-
cia foi forçada, uma vez que não foi uma decisão planejada, mas, sim, causada pela situação 
inesperada. 

A condição de desalojamento provoca o comprometimento total da vida social e a ruptura no ar-
ranjo familiar até então existente, qualquer que fosse ele, e há tendência de piora das relações 
nas redes privadas das famílias. Situações em que a família desabrigada é vitimada pela perda 
de parentes, amigos ou conhecidos tornam sua circunstância ainda mais vulnerável.

A condição de abrigado, por sua vez, gera sujeição das famílias a padrões que podem entrar 
em conflito com os seus, criando regramentos externos ao núcleo familiar nesse novo território 
que não é o seu. O conflito é comum nas situações em que as famílias em adaptação tentam 
reproduzir sua concepção de lar e recuperar as identidades e os papéis dos vários membros 
do núcleo. Situações críticas podem surgir simplesmente no desejo de se manter animais de 
estimação ou visita de amigos nos espaços de abrigo provisório (Valencio et al., 2011).
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Tendo em vista os elementos desta descrição e a impossibilidade de calcular objetivamente as 
perdas acumuladas, a magnitude foi avaliada como grande.

O impacto incide sobre o componente qualidade de vida. Para além da perda material, trata-se 
da reconfiguração compulsória da vida privada. A perda do espaço privado gera um drama pes-
soal e familiar que, em cenários de desastres, ganha dimensão coletiva e torna-se um drama 
público, sendo sua sensibilidade avaliada como alta.

O grau de importância deste impacto é elevado, resultado da combinação de magnitude gran-
de e sensibilidade alta.

Quadro 2.9.1.36-2 – Grau de importância do impacto Perda de moradia, desalojamento e desabrigo 
da população.

Avaliação do grau de importância do impacto
Magnitude Grande

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

Para este impacto, estão em andamento ações de acolhimento e encaminhamento de deman-
das no âmbito do Plano de Apoio à População Atingida, relacionadas aos dois programas: 
Apoio Integral aos Atingidos e Referência da Família. O Programa Referência da Família, que 
tem o objetivo de contribuir com a reabilitação psicossocial dos impactos ocasionados pelo 
rompimento das barragens, tem como principal público os familiares de vítimas fatais, as pes-
soas/famílias residentes na ZAS (Zona de Autossalvamento) que perderam moradia e foram 
removidas por situações fitossanitárias, emocionais ou pelo impacto de obras. O programa foi 
estruturado a partir das ações de assistência emergencial e humanitária que contemplaram 
assistência psicossocial aos atingidos desde as primeiras horas após o rompimento e oferece 
suporte para que planejem seu futuro, segundo suas vontades e escolhas. O Programa Apoio 
Integral aos Atingidos, que visa minimizar os impactos dos processos indenizatórios, foi pactu-
ado com a Defensoria Pública de Minas Gerais e contém ações, em andamento, para apoiar a 
estruturação das famílias a partir de uma nova realidade econômica, proveniente das indeni-
zações, com a oferta de suporte para planejamento do futuro de acordo com suas escolhas. A 
participação no programa é voluntária e voltada às pessoas que receberam indenizações indi-
viduais ou doações humanitárias acima de R$ 50 mil. O programa contempla ações de apoio 
técnico especializado ao atingidos para a escolha de novas moradias.

Também estão em andamento ações junto aos moradores das áreas atingidas para a requali-
ficação de espaços e a implantação de infraestruturas, parte do Programa de Ressignificação 
do Território, e de alternativas de produção e geração de renda em interface com o Plano de 
Desenvolvimento Econômico. O grau de resolução das ações em andamento e previstas é 
considerado fraco, uma vez que não é possível reparar todos os danos às pessoas atingidas 
que perderam suas moradias e devolver a elas as condições anteriores ao rompimento das 
barragens.
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Quadro 2.9.1.36-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Perda de moradia, desalojamento 
e desabrigo da população

Medidas de reparação*
Ações Planos ou Programas

Ação emergencial de realocação de moradores 

Plano de Apoio à População Atingida (Programas Apoio à 
População Atingida e Programa Referência da Família)

Fornecimento de vouchers para alimentação e vestuário

Atendimento psicossocial

Acordos de indenização para famílias atingidas

Qualificação dos espaços e infraestrutura
Programa de Ressignificação do Território

Requalificação urbana/moradias

Ações produtivas e de qualidade ambiental
Plano de Desenvolvimento Econômico

Ações interdisciplinares para desenvolvimento local

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Fraco

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Elevado
Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

A área de influência do impacto Perda de moradia, desalojamento e desabrigo da população 
é a Zona de Autossalvamento (ZAS) e a área próxima a ela, onde estavam as casas dos mo-
radores que sofreram com a perda de seu lar ou tiveram que abandoná-lo por motivo de risco. 
Outras situações de desabrigo e desalojamento ocorreram em localidades mais afastadas da 
área diretamente atingida pela lama de rejeitos em razão de fatores como salubridade e abalos 
psicológicos. O impacto pode ser observado no município de Brumadinho, nas localidades de 
Córrego do Feijão, Alberto Flores, Parque da Cachoeira, inseridas na ZAS, e Pires, que está 
fora da ZAS, mas também foi atingido diretamente pelo arraste e pela deposição de rejeitos. O 
Mapa 2.9.1.36-1 registra essas localidades.
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2.9.1.37. Ocorrência de sofrimento social e aumento de problemas 
psicológicos e psicossociais

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto indutor Mudança repentina nas condições de vida

Componente afetado Qualidade de vida

Ocorrência Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

A ocorrência de sofrimento social e aumento de problemas psicológicos e psicossociais é um 
impacto efetivo, decorrente do aspecto mudança repentina nas condições de vida das pesso-
as nos municípios da área de estudo, sobretudo Brumadinho. Em certo grau, o impacto tam-
bém atinge moradores de Mário Campos, São Joaquim de Bicas, Betim e demais municípios 
interceptados pelo rio Paraopeba. Esse impacto ocasiona outros, como o comprometimento da 
qualidade e da garantia do direito à educação, esgarçamento das relações topofílicas e pres-
são sobre os serviços públicos, sobretudo no setor de saúde. 

O impacto é causado por tristeza e pesar em razão da morte de familiares, amigos, vizinhos, 
conhecidos, e por outras perdas socioafetivas/subjetivas, perdas culturais e, também, materiais 
da população. É ocasionado também pela ausência de animais de estimação, seja pela perda 
ou pela distância imposta na situação pós-rompimento. Tem relação com o cenário de calami-
dade que desencadeou ações humanitárias e a força-tarefa que envolveu moradores, profis-
sionais de diversas áreas, trabalhadores da Vale S/A, no período emergencial de acolhimento 
às vítimas e familiares, repasse de informação, atendimento médico e psicológico e doações 
diversas. Essa força-tarefa envolveu funcionários de várias unidades da Vale S/A, entre as 
situadas em Minas Gerais e fora do estado, além de funcionários terceirizados e voluntários 
diversos em um contexto e ritmo extremamente estressantes e extenuantes, por conta da alta 
carga horária de trabalho, às vezes ininterrupta, em particular para aqueles que atuaram nas 
primeiras horas e dias pós-rompimento, na organização e estruturação de base de apoio e 
atendimento à população atingida.

Dados oficiais da Defesa Civil de Minas Gerais1 e da Vale S/A2 apontam 665 pessoas atin-
gidas diretamente no rompimento, sendo 395 localizadas ou sobreviventes, das quais 225 
eram funcionários) da Vale S/A, e 170 eram trabalhadores de empresas terceirizadas e/ou da 
comunidade. 

O número de mortos e desaparecidos soma 270 pessoas. Destas, 123 eram trabalhadores 
da Vale S/A, que estavam fazendo a manutenção da própria barragem B1, nos veículos, em 
trânsito nas imediações da barragem, nos trens de transporte de minério, no almoxarifado, nos 
escritórios e no refeitório, então lotado, pois o rompimento deu-se no horário do almoço; outros 

1 De acordo com o Boletim Estadual de Proteção e Defesa Civil, divulgado no dia 13 de agosto de 2020 pela 
Defesa Civil de Minas Gerais. Disponível em: http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/defesacivil/boletim-de-
fesa-civil. Acesso em: 13 ago. 2020.

2 Informações disponíveis em: http://www.vale.com/brasil/PT/aboutvale/servicos-para-comunidade/minas-ge-
rais/atualizacoes_brumadinho/Paginas/listas-atualizadas.aspx e http://www.vale.com/brasil/PT/aboutvale/ser-
vicos-para-comunidade/minas-gerais/atualizacoes_brumadinho/SiteAssets/reparacao/docs/29122019835.pdf. 
Acesso em: 24 jul. 2020. 
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117 mortos eram contratados terceirizados da Vale S/A, que também estavam trabalhando, 19 
moradores de Córrego do Feijão e Parque da Cachoeira em suas atividades diárias e turistas 
em férias3. Todos foram arrastados pela enorme onda de rejeitos, cujas imagens foram, por 
dias e meses, repetidas incessantemente. Duas mulheres entre as vítimas estavam grávidas. 
Onze pessoas permanecem desaparecidas, seis mulheres e cinco homens, sendo oito fun-
cionários da Vale S/A e três funcionários terceirizados e/ou pessoas da comunidade, para a 
tristeza de seus familiares e amigos, que têm negado o direito da despedida derradeira de seus 
entes queridos. 

Esse tipo de ocorrência atua na fragilização da identidade laboral de trabalhadores diversos, 
que têm suas funções comprometidas e que passam, muitas vezes, a depender financeira-
mente de auxílios para sua manutenção e a de suas famílias. Entre os trabalhadores que 
têm fragilizada a identidade, estão os funcionários da Vale S/A e os de empresas terceiras, 
em particular aqueles que estavam no local do rompimento ou que participaram das ações 
emergenciais. Até março de 2020, 33 trabalhadores da Vale S/A estavam afastados de suas 
atividades no trabalho por motivos médicos. Foram 1.082 encaminhamentos e atendimentos 
de trabalhadores para psicólogos e psiquiatras e, ainda, 492 empregados atendidos por equipe 
médica da Vale S/A. 

Com o rompimento, muitos moradores da região atingida ficaram desabrigados, sendo for-
çados a se mudarem para hotéis e pousadas da região ou para casa de familiares. Em 6 de 
julho de 2020, eram 59 pessoas hospedadas em cinco hotéis e pousadas. No período de 25 
de janeiro de 2019 a 6 de julho de 2020, 466 pessoas estiveram hospedadas em 29 hotéis e/
ou pousadas entre Brumadinho, Betim e Belo Horizonte.

Foi em Brumadinho, na região do Ferro-Carvão, que ocorreram as maiores transformações na 
vida das pessoas e nos espaços ligados ao território. Foi onde se deram as mortes, as lesões, 
os desaparecimentos de pessoas, o soterramento de várias edificações, incluindo residências 
e estruturas da empresa Vale S/A, de áreas produtivas, de acessos e demais estruturas urba-
nas. Animais de estimação e de produção ficaram feridos e/ou debilitados em razão do contato 
direto com rejeitos ou com a água/pastagem com qualidade comprometida, ocorrendo mortes 
que provocaram prejuízos materiais e afetivos. Ali se produziu uma situação de emergência e 
tensão que imediatamente modificou a rotina dos moradores, que passaram a conviver com 
a paisagem destruída e coberta de lama, a potencial contaminação do solo, da água, do ar, o 
mau cheiro4, o abandono das casas, o barulho dos helicópteros em busca por sobreviventes, 
a agitação da cidade ocupada por socorristas, policiais, jornalistas, voluntários; a sensação de 
perda, a sensação de não saber o que fazer e o sofrimento, que marcaram as suas relações 
com o lugar – as relações topofílicas5 – e a memória coletiva6.

3 Segundo o comunicado “Vale atualiza ações da reparação em Brumadinho”, 20 jan. 2020. Disponível em: http://
www.vale.com/brasil/PT/aboutvale/news/Paginas/vale-atualiza-acoes-da-reparacao-em-brumadinho.aspx. 
Acesso em: 10 ago. 2020.

4 Relatos de moradores de Córrego do Feijão presentes na Ação Civil Pública (ACP, 2019:57-58).
5 Para Tuan (1980), topofilia é o elo afetivo que existe entre a pessoa e o lugar ou ambiente físico fortemente liga-

do à consciência do passado, das lembranças, que são elementos constitutivos dos valores em relação ao lugar 
de histórias e vivências.

6 Para Maurice Halbwachs (1990), as memórias individuais se constituem por meio dos “quadros sociais da me-
mória”, que funcionam como pontos de referência para aquilo que o indivíduo vai chamar de lembrança. 
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No entanto, mesmo nas áreas não atingidas pela lama de rejeitos, agricultores tiveram seus produ-
tos estigmatizados, uma vez que consumidores temiam potencial contaminação. Somados a es-
sas perdas estão financiamentos e empréstimos que, em alguns casos, foram feitos para o plantio 
ou para a aquisição de equipamentos para o trabalho na terra que não mais acontecerá. Outros 
compromissos, o planejamento e o orçamento familiar no curto, médio e longo prazos, os projetos 
futuros e a própria rotina das atividades laborais ficaram, para muitos, no campo das incertezas. 

Ainda que os danos mais visíveis tenham sido imediatos e localizados na bacia hidrográfica 
do ribeirão Ferro-Carvão e no município de Brumadinho, o caminho da pluma e dos sedimen-
tos ao longo do curso do rio Paraopeba causou alterações na vida dos moradores dos vários 
municípios a jusante de Brumadinho, sobretudo com relação ao acesso à água, com inúmeras 
consequências sociais, culturais e econômicas. Nesse contexto, muitas atividades ligadas ao 
turismo e ao trabalho informal que dependiam do rio e das práticas de lazer que estimulavam o 
comércio imobiliário, por meio do aluguel de ranchos de pesca, comércio de petrechos, venda 
de iscas, entre outras, foram profundamente prejudicadas, como registrado no item Diagnóstico 
Econômico, Capítulo 1, do presente Plano. 

Uma das principais questões em saúde psicossocial é o temor em relação ao futuro, sentimento 
que acomete a população, particularmente em Brumadinho. O item 2.5.12, “Saúde”, apresenta 
dados do Sistema Único de Saúde (SUS), indicando que procedimentos/atendimentos ligados 
aos problemas psicossociais aumentaram significativamente na região, após o rompimento 
das barragens, passando de 6.666 pacientes atendidos, em 2018, para 8.954, em 2019, no 
conjunto dos municípios da área de estudo. Ressalte-se que, até junho de 2020, foram 5.415 
pessoas em atendimento nos CAPS. Em Brumadinho, houve um aumento de 85,6% no número 
de pessoas atendidas entre 2018 e 2019; em Mário Campos, esse percentual foi de 75%; em 
Betim, de 46,9%, no mesmo período.

Cachoeira da Prata, Caetanópolis, Florestal, Fortuna de Minas, Inhaúma, Juatuba, Maravilhas, 
Mário Campos, Mateus Leme, Papagaios, Paraopeba, Pequi e São José da Varginha não pos-
suem nenhuma cobertura por CAPS público e apresentaram registros mínimos, referentes a 
atendimentos em outros municípios e a atendimentos em CAPS sem fins lucrativos, para onde, 
geralmente, as populações desses municípios se dirigem. A ausência de CAPS em 13 dos 22 
municípios da área de estudo e o aumento da procura por esse serviço podem significar pres-
são sobre esse equipamento e desestabilizar o atendimento.

Para parte da população que trabalha para a Vale S/A ou empresa terceirizada, ou que esteve 
envolvida como voluntário nas ações emergenciais, o sentimento de fragilidade se soma às 
tensões do trabalho exaustivo e, por vezes, ininterrupto da fase imediata ao rompimento. O mo-
mento vivenciado de alto nível de estresse, cansaço, sentimentos de responsabilidade, medos, 
abdicações da vida pessoal por tempo indeterminado, além do sentimento de impotência, luto 
pela perda de colegas de trabalho, muitos deles com laços de amizade estabelecidos, fragiliza 
a pessoa e, também, sua atividade profissional.

De acordo com um estudo feito por Noal et al. (2019) com pessoas que trabalharam nas ações 
emergenciais, mostraram-se recorrentes, nas primeiras 72 horas do rompimento, e ao longo 
dos três primeiros meses, reações como pânico, taquicardia, sudorese, aflição, agressividade, 
ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, entre outras, somando-se aos sentimentos de 
responsabilidade e necessidade de estar sempre alerta para poder contribuir para a empresa. 
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Ocorre uma combinação de sentimentos paradoxais, entre o orgulho de se trabalhar numa 
grande empresa e a vergonha frente à população, que não dissocia o nome da empresa (e 
o inconformismo que sente) do funcionário que está empenhado, tentando lidar com suas 
emoções, uma vez que este também está enlutado pelos companheiros de trabalho, amigos, 
parentes e conhecidos que morreram. 

Essas reações e sentimentos podem levar a uma fragilização do trabalhador e dos significados 
que ele atribui ao próprio trabalho e à empresa, uma vez que, se o trabalho é uma referência 
para a elaboração da identidade individual e a inserção social, quando existe ruptura dessa 
referência pode haver uma fragilização da identidade, tanto no nível individual quanto no ní-
vel coletivo. A expectativa é que a maior parte dos trabalhadores se reestabeleça do impacto 
psicossocial do rompimento da barragem. No entanto, o número de afastamentos pode ser 
indicativo de atenção psicossocial, necessitando de uma estrutura de serviços de saúde e es-
tratégias específicas para atender a casos, também específicos, que fujam à regra do habitual. 

Quanto à população infantil, Rodrigo Chaves Nogueira, psicólogo da equipe de saúde mental de 
Brumadinho, informa que há cadastro ativo de 590 crianças no Centro de Atenção Psicossocial no 
município (algumas já atendidas anteriormente ao rompimento) e que os quadros mais comuns 
identificados estão relacionados a depressão, ansiedade e terror noturno. “Nos primeiros meses, 
tivemos casos graves e agudos da infância. Quem estava muito próximo de uma vítima mostra 
sintomas mais rápido, mas quem tinha distanciamento demora mais. A partir do terceiro mês, a 
chegada foi mais volumosa. Muitas crianças também queriam se mudar da região afetada”7. 

Segundo estudo publicado por Felix et al. (2020, p. 548)8 sobre os impactos psicossociais em 
Brumadinho: 

Dos agravos já existentes, os que apresentaram maiores aumentos nos números de registros 
foram os episódios depressivos, com 352 casos registrados em 2018 e 883 casos em 2019, e 
as reações ao estresse grave e transtorno de adaptação, com 68 casos em 2018 e 933 casos 
no ano seguinte. É importante salientar que essas reações são esperadas frente às situações de 
desastres, e não correspondem, necessariamente, a um diagnóstico de transtorno mental, uma 
vez que as pessoas afetadas por eventos como o ocorrido em Brumadinho vivem situações de 
rupturas que podem gerar muito sofrimento e reações agudas de estresse, angústia, ansiedade, 
sentimento de insegurança, tristeza, raiva, entre outras.

Sentimentos, como tristeza, revolta, raiva, luto, embora óbvios para o senso comum, são estu-
dados por entidades de ajuda humanitária, pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e por 
pesquisadores de várias áreas especializadas em transtornos psicológicos advindos de desas-
tres de grandes proporções. Segundo o Guia de preparação e respostas do setor de saúde aos 
desastres, organizado pela Fiocruz (2018, p. 88)9:

7 Heloísa Mendonça, Filhos e órfãos de Mariana e Brumadinho enfrentam a infância interrompida por uma tragédia 
que não acabou, El País, 19 set. 2020. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-19/filhos-e-orfa-
os-de-mariana-e-brumadinho-enfrentam-a-infancia-interrompida-por-tragedias-que-nao-acabaram.html. Acesso 
em: 3 nov. 2020.

8 Esther B. G. Felix et al., O dano interior: repercussão psicossocial da tragédia da Vale na população de 
Brumadinho-MG, Revista Interfaces, v. 8, n. 2, 2020.

9  Fiocruz e Secretaria de Vigilância em Saúde, Guia de preparação e respostas do setor saúde aos desastres, 
coord. Carlos Machado de Freitas, org. Carlos Machado de Freitas, Maíra Lopes Mazoto e Vânia da Rocha, Rio 
de Janeiro, 2018.
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Os desastres naturais causam rupturas que têm forte impacto na saúde mental das pessoas afeta-
das diretamente (população e profissionais). Dentre as consequências possíveis de um desastre, 
estão: ruptura da rotina, perda de referências, perda do trabalho e fontes de renda, isolamento 
social e forte sofrimento psíquico, além de desencadear de forma aguda e/ou a médio e longo 
prazos distúrbios mentais, ansiedade, depressão, angústia, insegurança, síndrome de estresse 
pós-traumático e suicídio. Tendo em vista que as redes de proteção ficam muito fragilizadas, pro-
blemas como o aumento do uso abusivo de álcool e outras drogas e situações de violência física, 
psicológica e sexual são frequentes. 

Um elemento presente nesses estudos é a preocupação dos especialistas relativa à patologiza-
ção dos sintomas que, nos casos de desastres, são esperados. Em artigo intitulado “Algumas 
análises sobre os impactos à saúde do desastre em Mariana (MG)” (2016, p. 168-9), pesquisa-
doras da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares10 apontam para essa preocupação, 
indicando que 

a atuação fica direcionada para a atenção ao trauma, através de intervenções individualizantes 
(seja na clínica individual ou em grupo), em detrimento das intervenções voltadas aos fatores 
sociais e comunitários. […] É imperioso que esse trabalho também tenha como objetivo reduzir 
as situações que aumentam a angústia e o isolamento social e, similarmente, potencialize as 
estratégias locais de reorganização comunitária, para reconstituição da vida e dos laços sociais. 
Além disso, as práticas de saúde e modelos de cura presentes na própria comunidade precisam 
ser identificados e integrados aos cuidados dirigidos a essas populações, de maneira a valorizar 
a participação social e, assim, garantir a troca de informações e o empoderamento dos sujeitos 
diante da situação de desastre ocorrido.

O aumento da procura por atendimentos psicológicos pelos moradores dos municípios da 
área de estudo informa que há demanda para os tratamentos individuais, mas as perdas, já 
mencionadas, tomam dimensão social, tal como expresso por Pussetti e Brazzabeni (2011,  
p. 468-469)11:

O conceito de sofrimento social emergiu nas últimas décadas como lente particularmente apro-
priada para olhar as relações profundas entre a experiência subjetiva do mal-estar e os processos 
históricos e sociais mais amplos. […] inaugura a linha de pensamento segundo a qual o mal-estar 
não pode ser observado e explicado independentemente das dinâmicas sociais e dos interesses 
políticos e económicos que o constroem, reconhecem e nomeiam. [...] O mal-estar social deriva, 
portanto, daquilo que o poder político, económico e institucional faz às pessoas e, reciprocamente, 
de como tais formas de poder podem influenciar as respostas aos problemas sociais. O sofrimento 
social é o resultado, em outras palavras, da limitação da capacidade de ação dos sujeitos. 

10 Daiana Elias Rodrigues et al., Algumas análises sobre os impactos à saúde do desastre em Mariana (MG), in: 
Bruno Milanez e Cristiana Losekann (orgs.), Desastre no Vale do Rio Doce: antecedentes, impactos e ações 
sobre a destruição, Rio de Janeiro, Folio Digital/Letra e Imagem, 2016. Disponível em http://www.global.org.br/
wp-content/uploads/2017/02/Milanez-2016-Desastre-no-Vale-do-Rio-Doce-Web.pdf. Acesso em: 16 set. 2020.

11 Chiara Pussetti e Micol Brazzabeni, Sofrimento social: idiomas da exclusão e políticas do assistencialismo, 
Etnográfica, v. 15, n. 3, 2011. Disponível em: https://journals.openedition.org/etnografica/1036#quotation. Acesso 
em: 16 set. 2020. 
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2.9.1.37.1. Descrição do impacto
O impacto ocorrência de sofrimento social e aumento de problemas psicológicos e psicosso-
ciais é negativo, pois afeta os moradores, parentes, trabalhadores (funcionários da Vale S/A e 
de empresas terceirizadas), profissionais envolvidos nos atendimentos emergenciais, uma vez 
que todos tiveram que lidar com seus sentimentos para poder dar conta do ritmo intenso no 
trabalho e assimilar as perdas socioafetivas.

O impacto é direto, dado que decorre do aspecto mudança repentina das condições de vida, 
e sua manifestação é de curto prazo, uma vez que se dá diante da perplexidade imediata em 
relação ao desastre e das consequências imediatas do rompimento, podendo ainda ser agra-
vado pela consciência ou pelo temor de novas perdas ao longo do tempo.

Com relação à escala espacial, é um impacto difuso, pois o sofrimento e os transtornos de-
correntes das perdas materiais e imateriais podem se manifestar nas áreas que não foram 
atingidas diretamente pela lama de rejeitos, nas situações em que ocorreu restrição do acesso 
à água e/ou às áreas produtivas e, consequentemente, pela modificação ou ameaça à manu-
tenção do modo de vida e da subsistência. 

É considerado um impacto permanente, visto que os sintomas e possíveis problemas psi-
cossociais apresentam reações imediatas (fase aguda), reações pós-imediatas (momento de 
assimilação que demanda mais tempo) e reações crônicas (que podem ser atemporais). No 
caso dos trabalhadores, existe a possibilidade de que uma porcentagem deles possa ficar com 
sequelas definitivas, ainda que iniciativas sejam capazes de aliviar os sentimentos de desiden-
tificação com o acontecimento, mas as memórias permanecem. 

Esse impacto é reversível, uma vez que estratégias de reorganização comunitária baseadas 
na cultura local podem ser eficientes para a reconstituição de laços e de relações sociais, estru-
turantes para a redução de angústias e isolamento social (Rodrigues et al., 2016). Com relação 
aos traumas, eles podem ter tratamentos médicos/psicológicos para reverter ou manter sob 
controle os quadros de doenças ou transtornos, embora não possam garantir ou reestabelecer 
a saúde psíquica, vivenciada antes do rompimento, de alguém que teve alguma sequela. 

Quadro 2.9.1.37-1 – Atributos do impacto Ocorrência de sofrimento social e aumento de problemas 
psicológicos e psicossociais.

Atributos de descrição do impacto
Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Direto Reversibilidade Reversível

Escala espacial Difuso Duração Permanente
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.37.2. Avaliação do impacto
Para além dos dados objetivos, mapeados pela saúde, e que caracterizam as demandas indi-
viduais, é possível admitir que a situação vivenciada pelas pessoas atingidas direta ou indire-
tamente pelo rompimento impactou seus cotidianos e suas percepções sobre o presente e o 
futuro, ocasionando tristeza, melancolia, além de perturbações psíquicas e emocionais. Assim, 
será necessário reconstruir os laços comunitários e sociais, abrindo espaço para o encontro 
das manifestações e dos saberes locais. Para os trabalhadores, existe o medo da possibilidade 
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de outros desastres ocorrerem, o desconforto do eventual julgamento por parte dos atingidos 
pelo vínculo com a Vale S/A e sentimentos antagônicos, como a vergonha substituindo o orgu-
lho de trabalhar na empresa. 

Assim, a magnitude foi avaliada como grande, considerando, porém, a dificuldade de dimen-
sionamento objetivo. A saúde mental e as relações sociais saudáveis são elementos impor-
tantes na definição de qualidade de vida para cada uma das pessoas e para o conjunto de 
uma comunidade. Sua sensibilidade é avaliada como alta, uma vez que as condições de vida, 
identificadas desde o Capítulo 1, se configuram com precariedades sob diferentes pontos de 
vista: do acesso aos serviços públicos essenciais, como a saúde; da inserção das pessoas no 
mercado de trabalho, muitas vezes informal ou dependente do uso da terra e das águas do rio; 
da exposição do trabalhador a situações de insegurança; de escolarização, que permitiria al-
guma mobilidade social; de infraestrutura urbana; e de possibilidades de construção de futuro, 
agora comprometidas pelo rompimento das barragens.

O grau de importância desse impacto é elevado, resultado da combinação de magnitude gran-
de e sensibilidade alta.

Quadro 2.9.1.37-2 – Grau de importância do impacto Ocorrência de sofrimento social e aumento 
de problemas psicológicos e psicossociais.

Avaliação do grau de importância do impacto
Magnitude Grande

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

Com vistas a mitigar esse impacto, estão em andamento as seguintes ações:

Programa de Ressignificação do Território:

• Projeto de Ressignificação do Córrego do Feijão: desenvolvido no Córrego do Feijão 
e na localidade vizinha Cantagalo, em Brumadinho, pelo Instituto Kairós. Visa contribuir 
na implementação de um processo que legitime a participação social e o redesenho de 
iniciativas capazes de promover a mitigação de danos e a retomada das bases para o 
desenvolvimento social e a ressignificação do território. Sua metodologia considera a ma-
triz referencial do Movimento Cidades Saudáveis, somada aos conceitos de comunidades 
solidárias, cidades iluminadas, cidades sustentáveis e as Agendas 21. Propõe a criação 
de instrumentos e caminhos para a gestão social participativa da comunidade Córrego do 
Feijão, com o objetivo de prepará-la para a busca de soluções integradoras de saúde e 
para a governança participativa de sua qualidade de vida, interligando a agenda social da 
comunidade, experiências e tecnologias sociais que possibilitem a reconstrução de uma 
nova cultura de saúde, que considere também, além da integralidade, a intersetorialidade 
e a participação social ampla para a construção de caminhos proativos para o desenvolvi-
mento local e sustentável.

• Projeto de investimento social/obras e infraestrutura básica/melhorias urbanas: 
execução das obras priorizadas pela comunidade (Córrego do Feijão, Pires, Parque da 
Cachoeira e Brumadinho sede) e pela Prefeitura nas discussões participativas. Execução, 
também, de ações de reparação (serviços de limpeza geral, recolhimento de resíduos, 
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serviço de capina, recapeamento de asfalto, melhorias de acessos, entre outras ações) em 
atendimento de ofícios apresentados à Vale S/A por órgãos públicos.

• Projeto Semeando Esperança: desenvolvido em Brumadinho pelo Grupo Matizes Dumont/
Instituto de Promoção Cultural Antônia Diniz Dumont (Icad), o projeto, baseado na metodo-
logia (A) Bordar o ser propõe novas formas de abordagem e comunicação com um grupo de 
mulheres diretamente atingidas, em busca de promover um resgate simbólico e contribuir 
para a reorganização da vida. Para tanto, usa o recurso da arte-educação como estratégia 
de superação individual e coletiva por meio da organização criativa da vida. O projeto visa 
ainda estimular a estruturação da vida produtiva e saudável e contribuir com a construção 
de um ambiente propício ao estabelecimento de objetivos comuns, de valorização da cultu-
ra e de estímulo à criatividade.

• Projeto Novo Rumo: desenvolvido no Córrego do Feijão, Brumadinho, pós-rompimento 
das barragens, com atuação em ações emergenciais, apoio e informação às equipes em 
campo. Em fevereiro de 2019, houve continuidade nas ações de apoio emergencial so-
mada à retomada do trabalho já iniciado na comunidade, com foco na horta comunitária e 
quintais produtivos. O projeto tem o objetivo de considerar as necessidades identificadas 
junto aos próprios moradores e elaborar, por meio de uma metodologia participativa, novas 
propostas de trabalho.

• Projeto de Qualificação Profissional e Urbanização: proposta desenvolvida na comuni-
dade Parque da Cachoeira, em Brumadinho (com possibilidade de ampliação para Córrego 
do Feijão e Pires), pelo Instituto Yara Tupynambá. Ações de aprendizagem profissional de 
140 pessoas na área de construção civil e jardinagem, que resultarão na reforma de 230 
casas e na revitalização urbanística das ruas da comunidade. Para tanto, o projeto prevê 
fornecer curso de oficial de construção civil (1.200 horas) e curso de jardinagem (600 ho-
ras), incluindo: atividades teóricas, práticas e extraclasses.

• Projeto Território Parque Córrego do Feijão: proposta desenvolvida na comunidade 
Córrego do Feijão, Brumadinho. Tem o objetivo de reestabelecer os vínculos afetivos e de 
pertencimento dos habitantes, garantir a qualidade humana e paisagística que proporcione 
conforto, bem-estar, saúde e segurança para moradores e visitantes; favorecer os senti-
mentos de tranquilidade, liberdade e prazer; preservar a identidade local, seus hábitos, cos-
tumes e tradições; e construir novas perspectivas para o presente e o futuro. A metodologia 
prevê a realização de estudo preliminar, estudo de documentação existente, perspectiva de 
viabilidade, sendo a participação da comunidade fundamental na validação dos espaços de 
requalificação.

Programa Ciclo Saúde

O Programa Ciclo Saúde, tecnologia social em implementação nos municípios de Brumadinho, 
Mário Campos, São Joaquim de Bicas, Paraopeba, Pompéu, Pará de Minas e Inhaúma, promo-
ve cooperação técnica intersetorial com os territórios para apoio à gestão da saúde, à educação 
permanente dos profissionais, equipagem das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e à educa-
ção em saúde para jovens e para a comunidade, em alinhamento à política pública nacional. 
Contribui para o desenvolvimento territorial à medida que fortalece a Rede de Atenção Básica, 
em três ou cinco eixos de atuação. O eixo “Equipagem” contempla o fornecimento de instru-
mentos e mobiliários para fins de aperfeiçoamento do diagnóstico e da prática clínica, aumen-
tando a resolutividade nos atendimentos e o cumprimento do direito à saúde nos territórios. O 
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eixo “Promoção e Educação em Saúde” qualifica multiplicadores e profissionais de saúde que 
atuam nas equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) em temas de atenção, prevenção 
e promoção da saúde. O eixo “Jovens Construtores em Saúde” promove o protagonismo juve-
nil por meio de um ciclo de formação em promoção da saúde e desenvolvimento local, incluindo 
a revitalização de espaços coletivos e a criação de ativos comunitários, mediante intervenções 
que se apropriem de recursos locais de modo compartilhado para gerar benefícios coletivos 
para a comunidade. O eixo “Ciclo Comunidade” promove ações educativas nas comunidades 
envolvendo e empoderando atores locais em temas como saúde e cidadania. O eixo “Apoio 
à Gestão da Atenção Básica” reforça a capacidade da gestão local (secretarias municipais de 
Saúde), incluindo o aperfeiçoamento dos processos de trabalho e das práticas implementadas, 
bem como o apoio à informatização e à gestão integrada da informação para suporte, controle 
e organização dos serviços.

Programa Referência da Família 

A assistência psicossocial aos atingidos foi prestada desde as primeiras horas após o rompimen-
to da barragem, por meio dos Pontos de Atendimento estruturados na cidade de Brumadinho 
(Córrego do Feijão, Parque da Cachoeira, Aurora, Estação do Conhecimento, etc.), assim 
como no IML. Durante a fase de resposta/emergência, o acolhimento psicossocial era realiza-
do a todos que demandassem atendimento, além de uma ação proativa junto aos familiares de 
vítimas fatais e que perderam moradia. 

O Programa Referência da Família tem como objetivo contribuir com a reabilitação psicosso-
cial da comunidade diante dos impactos ocasionados pelo rompimento da barragem. Atua no 
atendimento aos familiares de vítimas fatais, às pessoas/famílias residentes na ZAS (Zona de 
Autossalvamento) que perderam moradia e que foram removidas por situações fitossanitárias, 
emocionais ou impacto de obras. 

Havia sido feito, até setembro de 2020, um total de 39.484 atendimentos psicossociais, sendo 
35.278 para as 571 famílias, 1.656 pessoas acompanhadas, e 4.216 atendimentos psicosso-
ciais pontuais para 263 famílias, 513 pessoas.

Programa de Assistência Integral aos Atingidos

O programa, pactuado com a Defensoria Pública de Minas Gerais para apoiar a estruturação 
das famílias a partir de uma nova realidade econômica proveniente das indenizações, oferece 
suporte para que planejem seu futuro, segundo suas vontades e escolhas. A participação no 
programa é voluntária e voltada às pessoas que receberam indenizações individuais ou doa-
ções humanitárias acima de R$ 50 mil. O programa possui quatro frentes, sendo uma delas a 
de apoio psicossocial.

Programa de Educação Ambiental de Brumadinho e Bacia do Rio Paraopeba (PEABP)

O PEABP foi protocolado em 7 de outubro de 2020 junto ao Comitê Pró-Brumadinho, após a 
revisão realizada por parte da Vale S/A que incorporou, na nova versão, as recomendações 
das várias secretarias que compõem o comitê, além das recomendações da Prefeitura de 
Brumadinho. 

Segundo os delineamentos dos programas e pela realização de medidas semelhantes em ou-
tros contextos, o grau de resolução é forte.
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Quadro 2.9.1.37-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Ocorrência de sofrimento social 
e aumento de problemas psicológicos e psicossociais.

Medidas de reparação *
Ações Plano ou Programa
Referência da Família – responsável pela construção e manutenção do vínculo com as pessoas 
e famílias atingidas diretamente, públicas, de forma sistemática e continuada

Programa Referência da 
Família

Referência Volante – responsável por subsidiar as equipes de Relacionamento com a 
Comunidade – RCs nos Pontos de Atendimento (PAs), por meio de acolhimento e articulação de 
demandas pontuais das pessoas e famílias atingidas

Grupo Técnico Intersetorial – espaços de integração permanente e sistemática com gestores 
e técnicos que atuam nas políticas públicas, de forma a permitir uma gestão compartilhada do 
acompanhamento das pessoas e famílias atingidas

Projeto de Ressignificação do Córrego do Feijão 

Programa de 
Ressignificação do 
Território

Projeto de investimento social/obras e infraestrutura básica/melhorias urbanas 

Projeto Novo 

Projeto de Qualificação Profissional e Urbanização 

Projeto Território Parque 

Formação continuada e adequação dos equipamentos – para a promoção da saúde integral 
e coletiva através de cooperação técnica e tecnologias sociais participativas, como forma de 
fortalecer o Sistema Único de Saúde dos municípios afetados

Programa de Saúde 
Integral e Coletiva

Cuidando do cuidador – uma das premissas de garantia da saúde integral e coletiva. 
Ressaltando que os profissionais e agentes de saúde são os mesmos que atendem toda a 
comunidade afetada pelo rompimento da barragem e seus impactos, também fazendo parte 
dessa mesma comunidade cidadãos que sofrem igualmente com impactos decorrentes desse 
rompimento

Controle social e gestão participativa – nas tomadas de decisão no que concerne a construção 
de processos necessários para a garantia da promoção da saúde integral através da governança 
social

Saúde integral e protagonismo juvenil – participação do público juvenil na construção de ações 
de prevenção, promoção e atenção à saúde, com processos de qualificação dos jovens e apoio à 
elaboração e à execução de projetos definidos pelos coletivos

• Acompanhamento individualizado e continuado às famílias por um profissional de referência

• Utilização do referencial metodológico 3As (Acolher, Articular e Acompanhar) desenvolvido para 
atuação no contexto de reparação social da Vale

• Encaminhamento das demandas de apoio psicológico para o atendimento na rede pública

Programa de Assistência 
Integral aos Atingidos

Interface com o Programa de Ressignificação do Território por meio de ações que proporcionam 
espaços coletivos de formação e ação coletiva em projetos que podem contribuir para 
restabelecimento de laços e vínculos entre os moradores das comunidades atingidas em 
Brumadinho

Programa de Educação 
Ambiental de Brumadinho 
e Bacia do Rio Paraopeba 
(PEABP)

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Forte

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Moderado
Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.
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2.9.1.38. Interrupção de acessos e aumento no fluxo de veículos e do 
tempo de trajeto nas vias remanescentes

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspectos indutores
• Arraste e deposição de rejeitos

• Mudança repentina nas condições de vida

Componente afetado Qualidade de vida

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

O impacto Interrupção de acessos e aumento no fluxo de veículos e do tempo de trajeto nas 
vias remanescentes é efetivo, uma vez que o rompimento das barragens B1, B4 e B4-A oca-
sionou o soterramento de diversos acessos em Brumadinho, acarretando o bloqueio total ou 
parcial das vias, o que, por sua vez, causou um aumento do fluxo de veículos nos trechos vi-
ários remanescentes. Devido à interrelação entre os municípios de Brumadinho, Betim, Mário 
Campos e São Joaquim de Bicas e a conectividade com a RMBH, apesar das interferências te-
rem ocorrido pontualmente em Brumadinho, as alterações nas dinâmicas de circulação podem 
ser sentidas, em diferentes intensidades, nos municípios supracitados. Além disso, a necessi-
dade da execução de obras emergenciais ocasionou a maior circulação de pessoas, veículos 
e materiais, aumentando o fluxo nas vias remanescentes.

Decorrência direta do arraste de rejeitos e da mudança repentina nas condições de vida, o 
impacto produziu perturbação das atividades rotineiras e aumento do incômodo à população, 
comprometimento da qualidade e da garantia do direito à educação e pressão sobre serviços 
públicos.

No item 1.3.12.2.D.b, “Saldo migratório, Diagnóstico Pretérito” (Capítulo 1 – Volume III), é in-
dicada a importância do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte – PDDI (2011)1, para a compreensão da dinâmica de crescimento e de distri-
buição da população da RMBH. No PDDI (2011) consta que a RMBH possui estrutura espacial 
concentrada em um único centro metropolitano, o núcleo central na cidade de Belo Horizonte, 
articulada ao longo das principais vias arteriais e de áreas conurbadas a partir de centros subrre-
gionais tradicionais ou mais recentes. Tal cenário da dinâmica territorial da RMBH, caracterizada 
como de grande circulação de pessoas, mercadorias e veículos, permite afirmar que as vias 
modais possuem papel central na composição das redes de circulação deste sistema, em que:

[...] a concentração exacerbada em torno de um único centro foi historicamente reforçada pelo 
sistema viário e de transportes predominantemente rádio-concêntrico e pelos investimentos em 
infra-estrutura que privilegiaram as regiões centro-sul e oeste em Belo Horizonte até o eixo indus-
trial em Contagem e Betim, em detrimento das outras porções da RMBH. (Plano Metropolitano 
RMBH, 2011)

Essas redes de interações socioeconômicas das centralidades, de acordo com PDDI (2011), 
permitem compreender que o município de Betim, classificado como centro sub-regional, 

1 Disponível em: http://www.agenciarmbh.mg.gov.br/wp-content/uploads/2016/04/PDDI-RMBH-Relat%C3%B3rio-
final-Volume-1.pdf
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possui influência sobre os municípios de Brumadinho, São Joaquim de Bicas e Mário Campos, 
classificados como centros locais. Essa interação é compreendida pelo fluxo existente entre 
os dois grupos de municípios (centro local e centro sub-regional) e pela busca por atividades 
produtivas, de comércio e serviços, além da disponibilidade de acessos estratégicos para a 
RMBH, tais como a BR-381 e a rodovia estadual MG-040 (Plano Diretor de Desenvolvimento 
Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte – PDDI, 2011). 

A caracterização dos fluxos socioeconômicos da rede de centralidades (Figura 2.9.1.38-1) au-
xilia a compreensão do cenário emergencial ocorrido após o rompimento das barragens da 
Mina Córrego do Feijão, quando a obstrução de vias locais contribuiu para o aumento do tempo 
de trajeto nas vias modais, e a execução de atividades de atendimento emergencial podem ter 
implicado aumento do fluxo de veículos entre Betim, São Joaquim de Bicas, Mário Campos e 
Brumadinho. A abordagem da rede de centralidades permite analisar as interações socioespa-
ciais do território, com foco na perspectiva do aumento no fluxo de veículos e do trajeto nas vias 
remanescentes no contexto pós-rompimento. 

Figura 2.9.1.38-1 – Rede de centralidades com detalhamento da interação Betim – São Joaquim 
de Bicas – Mário Campos – Brumadinho.

Fonte: Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte – PDDI, 2011.

Conforme já descrito, com o rompimento das barragens B1, B4 e B4-A e o escoamento dos rejei-
tos pelo ribeirão Ferro-Carvão em direção ao rio Paraopeba, ocorreram impactos na infraestrutu-
ra viária existente na região do Córrego do Feijão, obstruindo diversos acessos, vias e estradas, 
soterradas pela onda de rejeito e interditadas. Com parte das vias interrompidas, as vias rema-
nescentes da região transformaram-se em acesso principal, aumentando o fluxo de veículos.

Além disso, com o manejo de rejeitos, veículos de resgate de vítimas e de sobreviventes e 
as obras emergenciais na região, houve aumento da movimentação de caminhões, veículos 
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pesados e maquinários pelas vias da região e nas cidades adjacentes, causando consequên-
cias para as estruturas destas vias, que começaram a dar sinais de deterioração, necessitando 
de maior manutenção e adequação ao novo uso. 

O principal exemplo é a estrada Cantagalo, ligação mais importante entre a localidade de 
Córrego do Feijão e o centro de Brumadinho e que passou a ser o único acesso ao bairro, 
necessitando de novo trecho viário e melhorias, como o alargamento da pista de rolamento, a 
sinalização, a construção de bueiros e o reforço de pontes. Esta estrada chegou a ser interrom-
pida quando da descida de rejeitos e tal interrupção levou a comunidade a percorrer um longo 
trajeto para se deslocar até o centro do município.

A seguir, a Figura 2.9.1.38-2 e a Figura 2.9.1.38-3 apresentam um panorama geral da região, 
antes e depois do rompimento das barragens.

Figura 2.9.1.38-2 – Região do Córrego do Feijão – antes do rompimento das barragens.

Fonte: VALE S/A, 2019. Elaboração: Arcadis, 2019.
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Figura 2.9.1.38-3 – Região do Córrego do Feijão após o rompimento das barragens.

Fonte: VALE S/A, 2019. Elaboração: Arcadis, 2019.

A principal via obstruída foi a estrada Alberto Flores (acesso a LMG 813), que interliga a BR 040 
ao acesso à região do Córrego do Feijão, Piedade do Paraopeba e Casa Branca.

A rua Augusto Diniz Murta, opção de acesso ao bairro Parque da Cachoeira, foi totalmente 
interrompida, conforme ilustrado nas Figura 2.9.1.38-4 e Figura 2.9.1.38-5. Dentro do bairro, a 
rua São Mateus também teve um trecho obstruído.

Figura 2.9.1.38-4 – Estrada Alberto Flores 
(acesso à LGM 813) e rua Augusto Diniz 
Murta – antes do rompimento das barragens.

Figura 2.9.1.38-5 – Estrada Alberto Flores (acesso 
à LGM 813) e rua Augusto Diniz Murita – após o 
rompimento das barragens.

Fonte: Google arth.
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A estrada municipal Córrego do Feijão, próximo aos acessos à mina e à estrada conhecida 
como Cantagalo/Alberto Flores, além do acesso aos bairros Córrego do Feijão e Casa Branca 
tiveram obstrução total em três pontos (Figuras 2.9.1.38-6 e 2.9.1.38-7). 

O primeiro ponto de obstrução interrompe o acesso ao Cantagalo, com o desmonte de uma 
travessia de margem do ribeirão Ferro-Carvão e o acesso ao bairro Córrego do Feijão, dificul-
tando a ligação entre estes povoados e o centro de Brumadinho, sendo necessário desvio por 
Piedade do Paraopeba, percurso muito mais longo.

O segundo e o terceiro pontos de obstrução são na estrada de acesso direto das antigas unida-
des operacionais da mina e o povoado Córrego do Feijão e acesso para Casa Branca (Figuras 
2.9.1.38-8 e 2.9.1.38-9).

Figura 2.9.1.38-6 – Acesso para Cantagalo 
e para o bairro Córrego do Feijão - Antes do 
rompimento das barragens.

Figura 2.9.1.38-7 – Acesso para Cantagalo 
e para o bairro Córrego do Feijão - Após o 
rompimento das barragens.

Fonte: Google Earth.

Figura 2.9.1.38-8 – Acesso das instalações da 
Vale e povoado Córrego do Feijão – antes do 
rompimento das barragens.

Figura 2.9.1.38-9 – Acesso das instalações da 
Vale e povoado Córrego do Feijão – após o 
rompimento das barragens.

Fonte: GoogleEarth.

A seguir, na Figura 2.9.1.38-10, os impactos viários são apresentados de forma geral e ampla, 
mostrando um panorama da situação da infraestrutura na área mais afetada (córrego do Feijão 
e ribeirão Ferro-Carvão).
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Figura 2.9.1.38-10 – Impactos infraestrutura: viária (amarelo); elétrica (laranja); aumento fluxo 
veículos (roxo).

Fonte: VALE S/A, 2019. Elaboração: Arcadis, 2019

Desse modo, com o rompimento, a região conhecida como Córrego do Feijão e suas margens 
foram soterradas por rejeitos, bloqueando total ou parcialmente diversos acessos e causan-
do impactos dos mais diversos, como a interrupção do fluxo de veículos e pedestres às co-
munidades do Córrego do Feijão, Parque da Cachoeira, Casa Branca; interrupção de aces-
sos a propriedades particulares; grande aumento do tempo de trajeto das comunidades ao 
centro de Brumadinho; aumento da distância média de transporte dos veículos operacionais 
da Mineração Ibirité e, principalmente, os acessos que ligavam as duas margens do córrego 
Ferro-Carvão, demolidos pelo fluxo de rejeitos. A Figura 2.9.1.38-11 demonstra a demolição de 
um acesso pela onda da rejeitos:
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Figura 2.9.1.38-11 – Demolição de acesso pelos rejeitos (Rodovia Alberto Flores).

Fonte: 14º Relatório de Implantação – Ações Emergenciais (maio/2019).

Da mesma forma, diversas estradas e acessos da região, não impactados diretamente pelos 
rejeitos, sofreram com o aumento de fluxo e mudança do padrão de utilização.

2.9.1.38.1. Descrição do impacto
Este impacto é negativo, pois acarreta prejuízos à mobilidade da população, que precisa ade-
quar seus trajetos e horários, além de incômodos causados pelo tráfego nas proximidades de 
sua residência, em vias inadequadas ao tráfego pesado, além de prejuízos econômicos. É 
direto, pois decorre do rompimento das barragens, cujos rejeitos soterraram total ou parcial-
mente diversas vias nas proximidades do Córrego do Feijão. O impacto teve início simultâneo 
ao rompimento, sendo de curto prazo.

Trata-se de um impacto temporário, pois ações emergenciais restabeleceram os principais 
acessos.

O impacto é regional, presente nas vias interceptadas e nas vias que receberam o tráfego 
alternativo nos municípios de Brumadinho, Betim, Mário Campos e São Joaquim de Bicas.

Sendo a mobilidade uma importante dimensão da qualidade de vida e, uma vez que esta po-
derá ser totalmente restaurada pela reparação das estruturas danificadas ou pela implantação 
de novas vias, trata-se de um impacto reversível.

Quadro 2.9.1.38-1 – Atributos do impacto Interrupção de acessos e aumento no fluxo de veículos 
e do tempo de trajeto nas vias remanescentes.

Atributos de descrição do impacto
Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Direto Reversibilidade Reversível

Escala espacial Regional Duração Temporário
Elaboração: Arcadis, 2020.
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2.9.1.38.2. Avaliação do Impacto
A magnitude do impacto foi considerada como média, pois, apesar do aumento no fluxo de 
veículos e do tempo de trajeto das vias remanescentes, elas permaneceram em condições 
mínimas para o escoamento do tráfego. Sua sensibilidade foi avaliada como alta, porque a 
mobilidade incide no componente Qualidade de vida. Como resultado, seu grau de importância 
é elevado.

Quadro 2.9.1.38-2 – Grau de importância do impacto Interrupção de acessos e aumento no fluxo 
de veículos e do tempo de trajeto nas vias remanescentes.

Avaliação do grau de importância do impacto
Magnitude Média

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

Ações para o reestabelecimento e a regularização dos acessos impactados pelo rompimento das 
barragens da Mina Córrego do Feijão foram executadas em caráter emergencial pela Vale S/A.

Quadro 2.9.1.38-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Interrupção de acessos e 
aumento no fluxo de veículos e do tempo de trajeto nas vias remanescentes.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas
Mitigação e compensação: Alargamento/sinalização (2.060 m) e construção 
de novo trecho (1.360 m) na Estrada Cantagalo (Córrego Feijão e Cantagalo 
ao centro Brumadinho) – asfaltamento previsto para 2020

Programa de Acompanhamento e Monitoramento 
das Obras de Recuperação das Infraestruturas 
Públicas ImpactadasMitigação e compensação: manutenção e melhorias de acessos viários em 

Brumadinho e outros municípios impactados

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Forte

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Moderado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

A área de influência do impacto abrange os municípios de Brumadinho, Betim, Mário Campos 
e São Joaquim de Bicas, considerando o fluxo e a relação existentes entre as quatro unidades 
territoriais (Mapa 2.9.1.38-1).



Mapa 2.9.1.38-1 – Interrupção de acessos e aumento no fluxo de veículos e do tempo de trajeto nas vias remanescentes
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2.9.1.39. Interferência no serviço de transmissão de energia elétrica

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto indutor Arraste e deposição de rejeitos

Componente afetado Qualidade de vida

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

O rompimento das barragens ocasionou o soterramento e a destruição da infraestrutura de 
energia elétrica em algumas áreas de Brumadinho, sendo a interferência no serviço de trans-
missão de energia elétrica um impacto efetivo.

O item “Infraestrutura elétrica e viária”, apresentado no Capítulo 2, Volume 3 – Diagnóstico 
Pós-rompimento, indica os aspectos gerais das alterações na disponibilidade e capacidade 
de fornecimento de energia elétrica para a região de Córrego do Feijão. O cenário foi assim 
caracterizado: 

Em relação ao fornecimento de energia elétrica, o Relatório de Emergência, elaborado pela equi-
pe técnica da Companhia Energética de Minas Gerais S.A (Cemig), em 25 de fevereiro de 2019, 
após vistoria nas localidades atingidas, relatou: i) que o rompimento ocasionou danos diretos e 
relevantes ao sistema de distribuição de energia elétrica local, os quais foram responsáveis pela 
interrupção do fornecimento de energia para cerca de 2.198 clientes; ii) que diversos trechos da 
rede de distribuição foram destruídos; e  iii) que a Cemig atuou no restabelecimento dos serviços 
a partir da transferência de clientes para circuitos adjacentes e recomposição da rede levada pela 
lama.

Conforme apresentado no diagnóstico pós-rompimento, mais de 2 mil clientes, entre residên-
cias e estabelecimentos comerciais e de produção ficaram sem energia elétrica e seu restabe-
lecimento demandou soluções alternativas, pois houve destruição da rede de distribuição nas 
áreas criticamente atingidas pelo arraste e deposição de rejeitos, o que causou perturbação 
das atividades rotineiras e aumento do incômodo à população e pressão sobre os serviços 
públicos.

O rompimento das barragens trouxe impactos na infraestrutura existente, inclusive a perda de 
parte das redes de distribuição de energia elétrica, muitas delas paralelas aos antigos acessos, 
interrompendo o fornecimento para as comunidades de Brumadinho e outros consumidores 
(Figuras 2.9.1.39-1 e 2.9.1.39-2). Dentre as áreas atingidas, estão as linhas de distribuição 
Cemig: rede monofásica que alimenta o Sítio do Sr. Pedro, a Fazenda Recanto e a Fazenda 
São Francisco (Figuras 2.9.1.39-3 e 2.9.1.39-4); a que alimentava a mina Córrego Feijão e 
Mineral do Brasil (Figuras 2.9.1.39-5 e 2.9.1.39-6); a rede monofásica que alimenta a Fazenda 
Zapita, Sítio João Pereira (Figuras 2.9.1.39-7 e 2.9.1.39-8).
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Figura 2.9.1.39-1 – Situação pré-existente, com 
linha de distribuição de energia.

Figura 2.9.1.39-2 – Situação pós-rompimento, 
sem linha de distribuição de energia.

Fonte: Google Maps/14º Relatório de Implantação – Ações Emergenciais (maio/2019).

Figura 2.9.1.39-3 – Situação preexistente da rede monofásica que alimentava a Fazenda 4 Folhas, 
o Sítio do Sr. Pedro, a Fazenda Recanto e a Fazenda São Francisco (=~1,15 km).

Elaboração: Arcadis, 2019. Fonte: Rede Elétrica CJF rev000 – Vale (julho/19).
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Figura 2.9.1.39-4 – Situação pós-rompimento e encaminhamento planejado para nova linha.

Fonte: Rede Elétrica CJF rev000 – Vale (julho/19). Elaboração: Arcadis, 2019.

Figura 2.9.1.39-5 – Situação pré-existente da rede de distribuição que alimenta a mina Córrego do 
Feijão e Mineral do Brasil (=~1,25 km).

Fonte: Rede Elétrica CJF rev000 – Vale (julho/19). Elaboração: Arcadis, 2019.
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Figura 2.9.1.39-6 – Situação pós-rompimento da rede (em vermelho, o traçado original da rede).

Fonte: Rede Elétrica CJF rev000 – Vale (julho/19). Elaboração: Arcadis, 2019.

Figura 2.9.1.39-7 – Situação pré-existente da rede monofásica, Fazenda Zapata, Sítio João Pereira.

Rede Elétrica CJF rev000 – Vale (julho/19). 
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Figura 2.9.1.39-8 – Situação pós-rompimento e encaminhamento planejado para nova linha.

Rede Elétrica CJF rev000 – Vale (julho/19).

2.9.1.39.1. Descrição do impacto
É um impacto negativo, pois os danos às estruturas responsáveis pela distribuição de energia 
elétrica ocasionaram a interrupção do serviço para cerca de 2.190 usuários. É direto, pois se 
relaciona ao aspecto indutor de arraste e deposição de rejeitos.

O impacto aconteceu simultaneamente ao rompimento, no curto prazo e é temporário, pois 
as ações emergenciais restabeleceram a transmissão de energia elétrica. 

A escala espacial do impacto é local, onde a onda de rejeitos passou, o que resultou em algu-
mas áreas completamente sem energia elétrica. 

O impacto foi reversível, porque o acesso à energia elétrica foi restabelecido, garantindo as 
condições anteriores ao rompimento.

Quadro 2.9.1.39-1 – Atributos do impacto Interferência no serviço de transmissão de energia 
elétrica.

Atributos de descrição do impacto
Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Direto Reversibilidade Reversível

Escala espacial Local Duração Temporário
Elaboração: Arcadis, 2020.
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2.9.1.39.2. Avaliação do impacto
A falta de energia elétrica para as regiões afetadas é considerada um impacto de média mag-
nitude, pois atingiu mais de 2 mil pessoas e em determinadas áreas não foi prontamente resta-
belecida, pois os acessos encontravam-se obstruídos. 

A energia elétrica é essencial à qualidade de vida, componente que tem sensibilidade alta.

O grau de importância deste impacto é elevado, resultado da combinação de magnitude média 
e sensibilidade alta.

Quadro 2.9.1.39-2 – Grau de importância do impacto Interferência no serviço de transmissão de 
energia elétrica.

Avaliação do grau de importância do impacto
Magnitude Média

Sensibilidade ou valor do componente Alto

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

As ações para o reestabelecimento e a regularização do acesso à energia elétrica dos deman-
dantes impactados pelo rompimento das barragens da Mina Córrego do Feijão foram executa-
das em caráter emergencial pela Cemig nos dias 28 de janeiro, 6 de fevereiro e 8 de fevereiro 
de 2019 (Cemig, 2019)1. O Programa de Acompanhamento e Monitoramento das Obras de 
Recuperação das Infraestruturas Públicas Impactadas é responsável por verificar a efetividade 
das ações.

Quadro 2.9.1.39-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Interferência no serviço de 
transmissão de energia elétrica.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas
Mitigação e compensação: reparação das redes de distribuição/
distribuição de energia elétrica na região do Córrego do Feijão e Ribeirão 
Ferro-Carvão

Programa de Acompanhamento e Monitoramento 
das Obras de Recuperação das Infraestruturas 
Públicas ImpactadasMitigação e compensação: projeto e reconstrução da linha de distribuição 

(energia elétrica) para a Mineral do Brasil

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Forte

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Moderado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

O impacto pode ser observado na região de Córrego do Feijão e, tal como apresentado a se-
guir, sua influência é restrita à zona rural de Brumadinho (Mapa 2.9.1.39-1). 

1 Relatório de Situação de Emergência (Evento: 20190225-1). Companhia Energética de Minas Gerais S.A – 
Cemig, 2019. Publicado em 25 de fevereiro de 2019.
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2.9.1.40. Destruição de dois poços profundos no Parque da Cachoeira
Relação de causa e efeito
Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto indutor Arraste e deposição de rejeitos

Componente afetado Abastecimento público de água

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

Trata-se de um impacto efetivo, posto ter sido verificado tão logo ocorreu o rompimento das 
barragens.

O bairro Parque de Cachoeira, no município de Brumadinho, possuía população de 762 ha-
bitantes, de acordo com o Censo de 2010, e estimativa de 887 moradores para o ano de 
2018. Como especificado no Capítulo 1 – Volume III, o abastecimento público de água era 
realizado pela Copasa, com estrutura de três poços tubulares profundos, sendo que, no item 
“Comunidades do município de Brumadinho”, Diagnóstico Pretérito (Capítulo 1 – Volume III), o 
saneamento básico do bairro é descrito como precário, sem coleta e tratamento de esgoto, e o 
lançamento de efluentes feito via fossas sanitárias rudimentares. Identificou-se no Capítulo 2 – 
Diagnóstico Pós-Rompimento que a onda de rejeitos soterrou e destruiu dois poços situados à 
rua Augusto Diniz Murta, sendo que também foram danificados trechos de redes de distribuição 
de água situados nesta mesma rua e na rua São Mateus, em Parque da Cachoeira. 

A destruição de dois poços profundos no Parque da Cachoeira, decorrente do arraste e depo-
sição de rejeitos, produziu, além da restrição do acesso à água à população local, a perturba-
ção das atividades rotineiras e o aumento do incômodo à população e pressão sobre serviços 
públicos.

Após o rompimento das barragens, a passagem de rejeito encobriu a rua Augusto Diniz Murita, 
do bairro Parque da Cachoeira, e soterrou dois poços profundos de captação de água, sendo 
1 (um) inoperante (não equipado) e outro, um dos três poços ativos utilizados para o abaste-
cimento no bairro, gerando um déficit de 5 L/s na capacidade de produção do sistema. Os de-
mais sistemas de abastecimento do município, bem como dos distritos, não foram impactados, 
permanecendo inalterados após o rompimento da barragem, conforme Quadro 2.9.1.40-1.
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Quadro 2.9.1.40-1 – Situação dos sistemas de abastecimento do município de Brumadinho.

Sistema
SITUAÇÃO PRETÉRITA DE ABASTECIMENTO

Impacto pós-
rompimentoManancial Capacidade nominal 

da captação (L/s)
Vazão captada 

média (L/s)
Capacidade nominal 
de tratamento (L/s)

Vazão de operação 
média (L/s)

Capacidade de produção 
do sistema (L/s)

Catarina Córrego Catarina (1) 130 54 130 54 130 -

Águas Claras Córrego Águas Claras 79,5 79,5 79,5 79,5 79,5 -

Isolado Parque da Cachoeira Poço 1 (2) 5 5 5 5 5
Destruição do 
poço existente

Isolado Parque da Cachoeira Poço 2 N/D N/D N/D N/D N/D -

Isolado Parque da Cachoeira Poço 3 N/D N/D N/D N/D N/D -
Fontes: Plano Municipal de Saneamento Básico de Belo Horizonte – 2016-2019 (novembro/16); CE 028-19 - Carta Copasa 25.06.19.

Figura 2.9.1.40-1 – Sistemas produtores de água da sede municipal de Brumadinho – impactos do rompimento.

Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico de Belo Horizonte/2016; COPASA/2019. Elaboração: Arcadis, 2019.
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A partir desse contexto e com a profunda desestabilização social ocorrida, as comunidades 
passaram a depender de insumos básicos da mineradora VALE S/A. Especificamente em re-
lação ao acesso à água, 43 moradores do bairro Parque da Cachoeira passaram a demandar 
água junto à Frente Agropecuária, sendo que os quantitativos por tipo de uso são apresentados 
na Quadro 2.9.1.40-2.

Quadro 2.9.1.40-2 – Quantidade de água fornecida por tipo de demanda, de fevereiro (2019) a 
junho (2020), em litros, no bairro Parque da Cachoeira.

Distrito/localidade N° solicitantes
Consumo 

humano – água 
mineral

Dessedentação 
animal Irrigação Uso doméstico 

– água potável Total (litros)

Parque da Cachoeira 43 664.601 1.199.000 12.500 856.000 2.732.101

Fonte: VALE S/A, 2019. Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.40.1. Descrição do impacto
O impacto da perda de dois poços de captação (sendo um ativo e um inativo) do sistema de 
abastecimento do bairro Parque da Cachoeira é negativo, pois prejudica o abastecimento lo-
cal. Foi diretamente causado pela onda de rejeitos proveniente do rompimento das barragens 
da Mina Córrego do Feijão, sendo, então, um impacto direto. Trata-se de um impacto perma-
nente, pois não haverá a retirada de rejeitos dos poços e sua utilização original. A ocorrência 
deste impacto é classificada como de curto prazo, pois aconteceu simultaneamente ao rom-
pimento das barragens. 

Ainda que se considere a importância do abastecimento público para toda a população, as 
ações para reposição dos poços soterrados caracterizam o impacto como reversível, pois o 
abastecimento anteriormente originado nesses poços foi restabelecido a partir de outras fontes.

O impacto é local, pois está restrito ao Parque da Cachoeira, abastecido por esses poços.

Quadro 2.9.1.40-3 – Atributos do impacto Destruição de dois poços profundos no Parque da 
Cachoeira

Atributos de descrição do impacto
Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Direto Reversibilidade Reversível

Escala espacial Local Duração Permanente
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.40.2. Avaliação do impacto
Os efeitos do desabastecimento, embora prejudiciais, são arrefecidos por alternativas de ou-
tros dois poços que foram mantidos ativos após o rompimento. Por isso, este é um impacto de 
magnitude média. A sensibilidade é alta, uma vez que a interrupção do abastecimento público, 
ainda que provisória, ameaçou o direito dos moradores do Parque da Cachoeira ao acesso à 
água potável, gerando necessidade de abastecimento alternativo para a parte da população 
anteriormente atendida pelo poço impactado.

O grau de importância deste impacto é elevado, resultado da combinação da magnitude média 
e da sensibilidade alta.
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Quadro 2.9.1.40-4 – Grau de importância do impacto Destruição de dois poços profundos no 
Parque da Cachoeira.

Avaliação do grau de importância do impacto
Magnitude Média

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Elevado
Elaboração: Arcadis, 2020.

Encontra-se em andamento, no escopo das ações emergenciais, o Programa Integrado de 
Abastecimento de Água da Bacia do Paraopeba, organizado e executado pela Vale S/A. Nesse 
programa, as ações estão subdividas em dois grupos, um relacionado à distribuição de água 
em caminhões-pipa para dessedentação animal, irrigação, consumo humano e abastecimento 
público; e outro de perfuração e reativação de poços tubulares e instalação de sistemas de tra-
tamento de água subterrânea. O Programa de Acompanhamento e Monitoramento das Obras 
de Recuperação das Infraestruturas Públicas Impactadas é responsável pelo acompanhamen-
to da efetividade das ações.

Quadro 2.9.1.40-5 – Medidas de reparação associadas ao impacto Destruição de dois poços 
profundos no Parque da Cachoeira.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas

Perfuração de poços profundos para captação de 0,005 m³/s ou 5 l/s 
(Parque das Cachoeiras em Brumadinho)

Programa de Acompanhamento e Monitoramento 
das Obras de Recuperação das Infraestruturas 
Públicas Impactadas

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Forte

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Moderado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

Conforme abordado anteriormente, trata-se de um impacto localizado, com ocorrência no bair-
ro Parque da Cachoeira, em Brumadinho (Mapa 2.9.1.40-1).



Mapa 2.9.1.40-1 – Área de Influência do impacto de Destruição de dois poços profundo s no Parque da Cachoeira.
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2.9.1.41. Prejuízos ao setor industrial mineral

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspectos indutores

• Arraste e deposição de rejeitos;

• Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos; e

• Mudança repentina nas condições de vida.

Componente afetado Cadeia produtiva da mineração

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

O impacto Prejuízos ao setor industrial mineral é efetivo, uma vez que houve reduções ime-
diatas nos níveis de produção de minério de ferro e de outras atividades econômicas ligadas à 
cadeia produtiva da mineração.

Os prejuízos ao setor industrial mineral considerados neste impacto podem ser agrupados 
da seguinte forma: i) Incapacidade de produção das minas de Córrego do Feijão e Jangada; 
ii) Paralisações de outras unidades produtivas da Vale S/A por determinação administrativa, 
judicial ou voluntária; iii) Impedimento de atividades minerárias localizadas a jusante das bar-
ragens B1, B4 e B4-A.

A mina de Córrego do Feijão faz parte do complexo de Paraopeba, que está inserido no Sistema 
Sul da Vale S/A, onde se situa a barragem B1, que recebia rejeitos das minas de Córrego do 
Feijão e Jangada desde 1976 até se tornar inativa em 2016. A mina de Córrego do Feijão faz 
parte de um sistema industrial mineral com estruturas relacionadas às diferentes etapas de 
produção. O rompimento das barragens B1, B4 e B4-A e extravasamento de rejeito danificaram 
essas estruturas minerárias, obrigando a paralisação da produção na área diretamente atin-
gida e causando reduções imediatas nos níveis de produção de minério de ferro e de outras 
atividades econômicas associadas.

Conforme o Relatório Anual de Mercado da Vale S/A de 2019 (Vale, 2020), o rompimento das 
barragens B1, B4 e B4-A teve um amplo impacto no desempenho financeiro e nos resultados 
operacionais da empresa no ano de 2019, no valor de US$ 7,402 bilhões. Este montante inclui 
despesas e provisões para cumprir obrigações relacionadas à descaracterização de barragens 
a montante, às obrigações que foram assumidas em acordos preliminares e uma perda de US$ 
235 milhões em “impairment e alienação de ativos não circulantes”, atribuíveis à baixa da mina 
de Córrego do Feijão e outras barragens a montante.

Decisões institucionais da Vale S/A promoveram a paralisação voluntária de unidades produti-
vas da empresa na região. Outras operações de extração de minério foram interrompidas como 
resultado da revogação de licenças ou ordens judiciais nos meses de fevereiro e março de 
2019. No Sistema Sul foram suspensas todas as atividades do complexo de Vargem Grande e 
Fábrica, e no Sistema Sudeste foram suspensas as operações nas minas Timbopeba, Brucutu 
e Alegria, sendo estas duas últimas apenas com interrupções parciais (Vale, 2020).

A suspensão das operações em seu nível mais crítico totalizou 92,8 milhões de toneladas 
por ano de capacidade de produção, mas parte dessas operações foi retomada durante 2019 
(Vale, 2020). Em julho de 2019, a ANM autorizou a retomada parcial das operações de proces-
samento a seco no complexo de Vargem Grande (Vale, 2020).
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Além das operações da Vale S/A impactadas, outros processos minerários de requerimento de 
lavra e autorização de pesquisa foram interceptados pela lama de rejeitos, com área total de 
87,8091 hectares (Sigmine, 2020). Dentre os 17 processos minerários nas fases de interesse, 
situados entre a confluência do rio Paraopeba com o ribeirão Ferro-Carvão e a UTE de Igarapé, 
as substâncias a serem exploradas são ferro, areia, ouro e quartzito (ANM, 2020; Sigmine, 
2020).

A retração da indústria extrativa mineral, em Minas Gerais, decorreu da paralisação de várias 
unidades após o rompimento da barragem no Córrego do Feijão em Brumadinho. Com o pro-
cesso de aprimoramento da supervisão e o rigor adotado no acompanhamento das demais 
barragens a jusante no estado, houve suspensão temporária na operação de muitas minas, 
particularmente durante o segundo trimestre de 2019 (FJP, 2020).

Análise elaborada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea, 2019) aponta que a 
ruptura da barragem da Vale em Brumadinho, ocorrida no final de janeiro de 2019, teve impac-
tos imediatos diretos sobre a produção de minério de ferro no trimestre. Avaliações realizadas 
pela Fundação João Pinheiro (FJP, 2020) indicam uma retração da indústria extrativa mineral, 
particularmente durante o segundo trimestre de 2019, advinda da paralisação de conjunto de 
operações minerárias. Ambos os movimentos podem ser percebidos através dos dados de 
comercialização de minério por município.

Assim, analisando-se a quantidade média de minério comercializada por ano pelos municípios 
da área de estudo, nos períodos de 2008 a 2018 e 2016 a 2018 e a quantidade média de mi-
nério comercializada no ano de 2019 (ANM, 2019), verifica-se que os maiores destaques se 
referem à produção de areia, ferro e minério de ferro. No ano de 2019, as três substâncias 
apresentaram considerável queda da quantidade comercializada em comparação à média do 
período: a de areia caiu 56% em relação à média anual 2008-2018, e 86% em relação à média 
anual 2016-2018; a de ferro apresentou redução de 11% em relação à média anual 2008-2018, 
porém aumentou em 38% em relação à média anual 2016-2018; a de minério de ferro caiu 27% 
em relação à média anual 2008-2018, e 40% em relação à média anual 2016-2018.

Conforme apresentado no diagnóstico pós-rompimento, o saldo de admitidos sobre desligados 
nas atividades de mineração, na área de estudo, no ano que se passou após o rompimento 
da barragem de Brumadinho, foi de 14. Betim e Mateus Leme foram os municípios com saldos 
mais positivos: 43 e 25, respectivamente. Já em Brumadinho, o saldo foi de 83 demissões a 
mais do que admissões, valor que corresponde a 4% do número de empregos formais nessas 
atividades em 2018.

2.9.1.41.1. Descrição do impacto
O impacto Prejuízos ao setor industrial mineral é negativo, pois contribui para a retração do se-
tor no estado de Minas Gerais. É indireto, pois resulta das consequências de impactos diretos 
do rompimento das barragens B1, B4, B4-A.

A manifestação de início do impacto foi de curto prazo, pois a produção de minério de ferro foi 
imediatamente interrompida. Trata-se de um impacto difuso, pois comporta uma distribuição 
territorial abrangente e de difícil identificação espacial, afetando diversas atividades econômi-
cas dependentes da cadeia produtiva.
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É considerado um impacto reversível, pois, à medida que o nível de produção retome seu pa-
tamar prévio à ocorrência do rompimento, os níveis de emprego, renda e atividade econômica, 
dependentes da cadeia produtiva, retomarão condição semelhante àquela que estaria estabe-
lecida caso o impacto não tivesse ocorrido. É temporário, pois possui duração definida e tem 
fim após terem cessado as ações que o causaram.

Quadro 2.9.1.41-1 – Atributos do impacto Prejuízos ao setor industrial mineral.
Atributos de descrição do impacto

Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Indireto Reversibilidade Reversível

Escala espacial Difuso Duração Temporário
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.41.2. Avaliação do impacto
Sua magnitude foi avaliada como grande, uma vez que, conforme apresentado no diagnóstico 
pós-rompimento, os efeitos econômicos do rompimento das barragens B1, B4 e B4-A afetaram 
territórios locais, regional e até mesmo nacional. A cadeia produtiva da mineração é muito sig-
nificativa para Minas Gerais, e alterações no nível de produção do setor atingem até mesmo os 
níveis de exportação.

Conforme descrito, o impacto afeta o componente Cadeia produtiva da mineração, apresenta-
do no diagnóstico pós-rompimento, e sua principal incidência é sobre o Valor Adicionado Bruto 
industrial do estado de Minas Gerais, sendo sua sensibilidade avaliada como alta.

O grau de importância deste impacto é elevado, resultado da combinação de magnitude gran-
de e sensibilidade alta.

Quadro 2.9.1.41-2 – Grau de importância do impacto Prejuízos ao setor industrial mineral.
Avaliação do grau de importância do impacto

Magnitude Grande

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

Como parte do processo de reparação por parte da Vale S/A, a empresa programou o repasse 
de R$ 80 milhões, em dois anos, à prefeitura de Brumadinho – aporte financeiro para manu-
tenção do equilíbrio das contas públicas do município, por meio da mitigação dos impactos 
decorrentes do rompimento da Barragem em Córrego do Feijão e da interrupção das atividades 
da empresa na cidade. Além de Brumadinho, a empresa destinou R$ 200 milhões para outros 
dez municípios mineradores de Minas Gerais com arrecadações prejudicadas por paralisações 
de suas atividades (Vale, Balanço da Reparação, 2019).

Não obstante a importância das ações de caráter emergencial para o restabelecimento das 
atividades do setor, faz-se necessária a implementação de programas de maior complexidade. 
Para este impacto, está previsto um programa que visa monitorar a dinâmica econômica da 
área atingida pela lama de rejeitos e dos municípios da bacia hidrográfica do rio Paraopeba, por 
meio de um Sistema de Monitoramento de Indicadores relacionados às principais atividades 



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba
Capítulo 2 – Caracterização socioambiental pós-rompimento e avaliação de impactos  

Volume 4 – Avaliação de Impactos

 401

econômicas afetadas. Dentre as ações previstas, cita-se o levantamento de dados acerca da 
quantidade de estabelecimentos e empregos nas atividades do setor, valor da produção mi-
neral comercializada, valor do salário médio mensal no setor de extração mineral, quantidade 
média comercializada por substância mineral e valor recolhido de CFEM pelos municípios da 
área de estudo.

Este impacto também está relacionado a um programa que visa contribuir para o dimensiona-
mento real dos impactos no setor minerário e para a continuidade de suas atividades, a fim de 
que ocorram de forma segura e sustentável, além de garantir que sejam realizadas as devi-
das compensações financeiras aos atingidos pelos impactos causados neste setor. Dentre as 
ações previstas, cita-se a integração e atualização dos diagnósticos pré e pós- rompimento, a 
caracterização tecnológica das areias, a classificação das áreas requeridas e de extração mi-
neral e análises e correlações cartográficas. Neste sentido, o grau de resolução é considerado 
forte.

Quadro 2.9.1.41-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Prejuízos ao setor industrial 
mineral.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas
Avaliar quantitativamente o impacto econômico

Programa de Monitoramento da Dinâmica 
Econômica

Levantar o número de estabelecimentos e empregos nas atividades do 
setor industrial mineral

Levantar o valor da produção mineral comercializada

Levantar o valor do salário médio mensal no setor de extração mineral

Levantar a quantidade média comercializada por substância mineral

Levantar o valor recolhido de CFEM pelos municípios da área de estudo

Integração e atualização dos diagnósticos pré e pós-rompimento

Programa de Caracterização dos Impactos sobre 
Direitos Minerários

Realizar a caracterização tecnológica das areias

Classificar as áreas requeridas e de extração mineral

Realizar análises e correlações cartográficas

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Forte

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Moderado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.
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2.9.1.42. Perda de áreas produtivas e de animais de produção

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto indutor Arraste e deposição de rejeitos

Componente afetado Uso da terra

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

Com o rompimento das barragens B1, B4 e B4-A, ocorreram arraste e deposição de rejeitos, 
que atingiram as propriedades rurais adjacentes ao ribeirão Ferro-Carvão até a confluência 
com o rio Paraopeba, com inundação de áreas destinadas à produção agrosilvopastoril. Assim, 
configura-se este impacto como efetivo.

O impacto perda de áreas produtivas e de animais de produção é decorrência do arraste e de-
posição de rejeitos, e dele decorrem outros: perturbação das atividades rotineiras e aumento 
do incômodo à população, comprometimento da qualidade e da garantia do direito à educação, 
interferência/interrupção do patrimônio cultural imaterial, prejuízos à cadeia produtiva do tu-
rismo, esgarçamento das relações topofílicas, pressão sobre serviços públicos, alteração nas 
despesas públicas, alteração nos níveis de arrecadação fiscal, arrefecimento da economia e 
alterações nos níveis de emprego e renda, alterações no setor de comércio e serviços e redu-
ção da segurança alimentar.

De acordo com as informações levantadas por meio do mapeamento da área atingida, a lama 
de rejeito ocupou uma área de 294 hectares na mina Córrego do Feijão e entorno. Foram 
identificadas nove áreas com cultivo agrícola atingidas pela lama de rejeito, que somam um 
total de 17,09 hectares. Observa-se que, nas áreas produtivas atingidas pela lama de rejeitos 
em Brumadinho, havia principalmente horticultura, conforme entrevistas realizadas com mora-
dores e publicadas no relatório da expedição geográfica no vale do rio Paraopeba (Felippe et 
al., 2020). Com a deposição da lama de rejeitos, essas áreas ficaram inviabilizadas, e toda a 
produção foi perdida. Também a produção animal foi prejudicada.

Criadores e produtores de insumos de origem animal (bovinocultura, suinocultura e avicultura) 
também tiveram perdas registradas. Até 30 de abril de 2020, foram encontradas 283 carcaças de 
animais de produção a partir das atividades de Prospecção de Fauna Terrestre em Brumadinho, 
do Programa de Monitoramento de Fauna Atropelada e Sobrevoos de Monitoramento. Além 
disso, dos 562 animais de produção resgatados pelas equipes de campo, 124 encontravam-se 
feridos e/ou debilitados. Os criadores de bovídeos (bovinos, caprinos etc.) foram os mais afe-
tados, com 48% do total de carcaças encontradas pertencendo ao grupo animal em questão 
(136), e 34% dos animais feridos e/ou debilitados (45), seguidos por criadores de aves (82 
carcaças e 50 animais debilitados), equídeos (37 carcaças e 23 animais debilitados) e suínos 
(24 carcaças e 6 animais debilitados).

Observa-se que nenhuma propriedade foi inteiramente atingida, mas a perda de áreas impacta 
diretamente o produtor rural, principalmente o da agricultura familiar.
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2.9.1.42.1. Descrição do impacto
A perda de áreas produtivas e de animais de produção é um impacto negativo, por afetar o uso 
de terras e por provocar a redução dos níveis de produção do setor agropecuário.

Esse impacto é direto, pois resulta do rompimento das barragens e do extravasamento de re-
jeito sobre as áreas produtivas. Manifesta-se no curto prazo, em razão de ocorrer simultanea-
mente ao rompimento das barragens, pois as áreas produtivas foram soterradas imediatamen-
te com a deposição do rejeito. Trata-se de impacto local, por estar restrito às áreas produtivas 
soterradas na zona rural de Brumadinho, na sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão.

É considerado um impacto permanente, pois não há como as áreas produtivas retornarem 
às condições físicas e químicas anteriores ao rompimento das barragens, sendo irreversível, 
pois as ações de recuperação das áreas certamente não serão suficientes para que se tornem 
novamente produtivas.

Quadro 2.9.1.42-1 – Atributos do impacto Perda de áreas produtivas e de animais de produção.
Atributos de descrição do impacto

Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Direto Reversibilidade Irreversível

Escala espacial Local Duração Permanente
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.42.2. Avaliação do impacto
Sua magnitude é grande, uma vez que a área total de deposição dos rejeitos é de 294 hecta-
res, ou 2.940.000 m². Desses, a agropecuária ocupava um total de 17,09 ha, ou 170.900 m², 
sendo que a área foi totalmente inviabilizada para a produção.

Conforme apresentado no Diagnóstico Pretérito e no Diagnóstico Pós-Rompimento, esse im-
pacto incide sobre o componente uso da terra, tendo atingido os agricultores familiares com 
propriedades próximas à mina Córrego do Feijão, sendo sua sensibilidade avaliada como alta.

O grau de importância desse impacto é elevado, resultado da combinação de magnitude gran-
de e sensibilidade alta.

Quadro 2.9.1.42.2 – Grau de importância do impacto Perda de áreas produtivas e de animais de 
produção.

Avaliação do grau de importância do impacto
Magnitude Grande

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

Para esse impacto estão previstos programas que possuem ações para a reparação aos pro-
dutores rurais impactados pelo rompimento das barragens B1, B4 e B4-A, estando algumas já 
em execução, como a assistência integral aos atingidos e o apoio aos agricultores por meio do 
acompanhamento de uma equipe multidisciplinar com o objetivo de executar ações para amplia-
ção do conhecimento e rastreabilidade, além de aperfeiçoamentos técnicos, organizativos e de 
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infraestrutura. No âmbito do Programa de Apoio Técnico para Reestruturação das Atividades 
Rurais, ações de recomposição da estrutura produtiva encontram-se em curso.

Ademais, acordos de indenizações (coletivas e individuais) estão sendo celebrados entre a 
Vale S/A e os atingidos, sendo um processo contínuo, de acordo com as demandas dos atingi-
dos. Entretanto, mesmo com as indenizações, é improvável o retorno das áreas produtivas às 
condições normais, de modo que o grau de resolução é considerado fraco.

Quadro 2.9.1.42-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Perda de áreas produtivas e de 
animais de produção.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas

Diagnóstico das vocações territoriais e cadeias produtivas Programa de Desenvolvimento Econômico 
Regional

Planejar e propor ações através de um Plano Estratégico para o 
Desenvolvimento Econômico Regional
Assistência técnica rural e capacitações para orientar práticas produtivas

Programa de Assistência Integral aos Atingidos Oferecer apoio técnico de extensão rural para reestruturação das 
propriedades rurais atingidas pelo rompimento das barragens do Córrego do 
Feijão
Fomentar ações de associativismo e cooperativismo entre as famílias 
envolvidas no projeto, tendo em vista o fortalecimento socioeconômico e 
socioambiental das comunidades envolvidas Programa de Apoio Técnico para Reestruturação 

das Atividades RuraisProporcionar o conhecimento e a apropriação de novas formas de produção 
agropecuária, mais eficientes e menos danosas ao meio ambiente, tais 
como as SAFs e Agroflorestas
Conduzir uma avaliação quantitativa do impacto econômico para estimativa 
das repercussões imediatas e a longo prazo sobre empregos, renda, 
atividades econômicas e finanças públicas

Programa de Monitoramento da Dinâmica 
Econômica

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Fraco

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

A área de influência desse impacto está limitada à área atingida pela lama de rejeito, na sub-
-bacia do Ribeirão Ferro-Carvão.
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2.9.1.43. Perda de indivíduos da fauna doméstica

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto indutor Arraste e deposição de rejeitos

Componente afetado Fauna doméstica

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

O rompimento das barragens B1, B4 e B4-A do Complexo Paraopeba II da Mina de Córrego 
do Feijão foi responsável pelo soterramento e/ou lesões graves e letais de diversos indivíduos 
da fauna doméstica. Houve também óbitos de animais domésticos por atropelamentos em 
decorrência do aumento do número de veículos na região, inclusive em razão das obras emer-
genciais. Esses fatos caracterizam o impacto como efetivo.

Alguns aspectos são importantes para a avaliação do impacto de perda dos indivíduos da 
fauna, em termos quantitativos: i) a espécie, ii) a capacidade dispersiva e iii) a localização na 
área atingida. Tratando-se de fauna doméstica, tem-se que a capacidade dispersiva mostrou-
-se bastante limitada, sobretudo em relação aos animais de produção, pois grande parte foi 
impedida de escapar da lama por se encontrar no interior de áreas cercadas ou em instalações, 
como curral, galinheiro, estábulo ou outras. 

Em relação à quantificação das perdas, definiu-se que cada ocorrência seria registrada como 
um indivíduo diferente (Vale, 2020b), caso fossem encontrados segmentos/partes de animais, 
para além do número de carcaças identificadas. 

No total, no período compreendido entre 25 de janeiro de 2019 e 30 de abril de 2020 foram 
registradas 411 ocorrências de carcaças de animais domésticos nas atividades de Prospecção 
de Fauna Terrestre e Programa de Monitoramento de Fauna Atropelada, sendo 279 ocorrên-
cias de carcaças de animais de produção e 132 de animais de estimação.

Os animais de produção mais atingidos foram os bovídeos (caprinos e bovinos), com mais de 
52% das ocorrências (136), seguidos por aves (galinhas, pavões, faisões, perus, patos e mar-
recos, 81), equinos (37) e suínos (24).

Conforme abordado no Diagnóstico Pretérito, Capítulo 1 deste Plano de Reparação, dados do 
Censo Agropecuário de 2017 apontavam a existência de 443 estabelecimentos agropecuários 
no município de Brumadinho, com um efetivo de 14.687 cabeças de gado, 9.874 de suínos e 
1.163 equinos. De acordo com as informações levantadas por meio do mapeamento da área 
atingida, a lama de rejeito ocupou área de 294 hectares na mina Córrego do Feijão e seu en-
torno. Foram identificadas nove áreas agrícolas atingidas pela lama de rejeito, que somam um 
total de 17,09 hectares. Nas áreas produtivas atingidas pela lama de rejeitos em Brumadinho, 
havia principalmente horticultura, conforme entrevistas realizadas com moradores e publica-
das no relatório da expedição geográfica no vale do rio Paraopeba (Felippe et al., 2020). Muito 
embora os animais de rebanho sejam um dos principais grupos afetados, não é possível, com 
os dados disponíveis, mensurar quantas foram as propriedades de criação atingidas ou a 
porcentagem de rebanhos atingida de forma direta e/ou indireta pelo arraste e deposição de 
rejeitos.
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Ainda que nenhuma propriedade tenha sido inteiramente atingida, a perda de áreas impacta di-
retamente os produtores rurais, sobretudo porque a maioria das ocorrências de óbitos da fauna 
doméstica de produção pertence aos três principais rebanhos do munícipio.

Quanto aos animais de estimação, o mais impactado foi o cão doméstico (Canis familiaris), 
com mais de 70% das ocorrências registradas (93). Também foram registradas 37 carcaças de 
gatos (Felis catus) e duas carcaças de coelhos (Oryctolagus cuniculus). Para esses grupos de 
animais, não há dados para sua quantificação anteriormente ao rompimento.

A perda de animais de produção e de estimação (especialmente destes) pode acarretar sofri-
mento psicológico aos tutores, pela perda dos vínculos socioafetivos estabelecidos entre uns 
e outros, além da perda dos benefícios físicos e psicológicos que a companhia de animais de 
estimação, como cães e gatos, possibilita às pessoas (Oddendal, 2005; Skyes et al., 2020; 
Travinik et al., 2020). E, além dos prejuízos socioafetivos, perdas de animais de produção acar-
retam perdas materiais efetivas a seus criadores.

2.9.1.43.1. Descrição do impacto
Este impacto tem natureza negativa, posto que causou a morte de indivíduos da fauna domés-
tica. Mais que a importância socioeconômica e socioafetiva, considera-se aqui o valor da vida 
de cada animal.

O impacto é direto, pois os óbitos da fauna doméstica ocorreram pelo arraste, deposição dos 
rejeitos e consequente soterramento dos indivíduos. Alguns foram a óbito por não resistirem 
aos ferimentos ocasionados pelo rompimento, e outros foram vítimas de atropelamentos em de-
corrência do aumento do fluxo de veículos e abertura de acessos para as obras emergenciais.

O impacto teve início no curto prazo, ou seja, ocorreu simultaneamente ao rompimento das 
barragens.

É considerado um impacto temporário, uma vez que tende a se encerrar quando cessa a 
ação que o causa, que podem ser arraste e deposição de rejeito e fim das obras emergenciais. 
Portanto, entende-se que a morte de indivíduos da fauna doméstica não mais ocorre quando 
cessados as causas.

Tem caráter irreversível, posto que o impacto aborda a morte de animais, para as quais as 
medidas reparadoras têm apenas caráter compensatório. Ressalta-se que o Plano de Ação 
de Proteção à Fauna foi iniciado no mesmo dia do rompimento das barragens, de modo a mi-
nimizar os efeitos deste impacto principalmente no que diz respeito às populações humanas 
atingidas e seus vínculos socioafetivos e, por vezes, perda da principal renda familiar (animais 
de produção).

Embora o arraste e deposição de rejeito se restrinja à sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão até 
a confluência com o rio Paraopeba, as ações de prospecção e resgate de fauna permitiram 
detectar carcaças de animais domésticos ao longo do leito ou das margens do rio Paraopeba, 
caracterizando este impacto como de abrangência regional.
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Quadro 2.9.1.43-1 – Atributos do impacto Perda de indivíduos da fauna doméstica.
Atributos de descrição do impacto

Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Direto Reversibilidade Irreversível

Escala espacial Regional Duração Temporário
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.43.2. Avaliação do impacto
A magnitude foi avaliada como grande, dado o valor intrínseco da vida de cada animal. Ademais, 
a morte de animais de produção significou perdas materiais e econômicas aos produtores. Há 
também o valor afetivo, principalmente no que diz respeito a animais de estimação (cães, ga-
tos, calopsitas, periquitos etc.) e seus tutores, o que acarretou sofrimento à população.

De acordo com as informações no diagnóstico pós-rompimento (Capítulo 2, Volume 3), a fau-
na doméstica é objeto de proteção legal especial, assegurada pela Lei de Crimes Ambientais 
(Brasil, 1998), pelo artigo 5º da Declaração Universal dos Direitos dos Animais e pelas diretri-
zes de bem-estar animal, que preconizam sobre o atendimento das necessidades. Logo, sua 
sensibilidade foi considerada alta, dado que o valor da vida de um animal representa um bem 
insubstituível.

Considerando-se a grande magnitude do impacto sobre um componente com alta sensibilida-
de, tem-se um impacto de elevada importância.

Quadro 2.9.1.43-2 – Grau de importância do impacto Perda de indivíduos da fauna doméstica.
Avaliação do grau de importância do impacto

Magnitude Grande

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

Imediatamente após os rompimentos das barragens, foram iniciadas as ações do Plano de 
Ação para Proteção à Fauna, por meio das atividades de prospecção e resgate emergencial 
da fauna terrestre, além da ação conjunta de profissionais do Conselho Regional de Medicina 
Veterinária e voluntários, na tentativa de controlar o impacto. Animais da fauna doméstica que 
ficaram desabrigados, ou sofreram injúria, são tratados em impacto específico denominado 
Desabrigo e injúria de animais domésticos. Quanto ao impacto de perda de indivíduos, foram 
adotadas ações de recolhimento das carcaças encontradas para posterior realização de ne-
cropsias e eventuais exames toxicológicos que possam permitir a verificação da relação da 
causa mortis com o rompimento. Em função das obras emergenciais, foram implementados o 
Programa de Afugentamento e Resgate de Fauna e o Programa de Monitoramento de Fauna 
Atropelada. Em relação ao impacto Perda de animais da fauna doméstica, as ações têm grau 
de resolução fraco, devido à impossibilidade de se recuperar as vidas perdidas.
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Quadro 2.9.1.43-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Perda de indivíduos da fauna 
doméstica.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas
Rastreamento e resgate de animais domésticos

Plano de Ação para Proteção à Fauna

Recolhimento e necropsia de carcaças

Construção de bacias de dessedentação

Prospecção de fauna (terrestre e sobrevoo)

Atendimento veterinário (estabilização em campo)

Atendimento veterinário (admissão de animais nas instalações)

Atendimento veterinário (diagnóstico e tratamento de animais)

Afugentamento de animais da área de risco em função da supressão 
vegetal e/ou obras emergenciais

Programa de Afugentamento e Resgate de Fauna

Resgate de indivíduos feridos e/ou debilitados para encaminhamento ao 
tratamento na instalação de atendimento à fauna, de acordo com sua 
condição clínica

Atendimento in loco de animal, não sendo necessário o seu 
encaminhamento para tratamento em alguma das instalações

Retirada do animal em risco durante as atividades de supressão e/
ou obras emergenciais e realocação para local seguro, sem que haja 
encaminhamento para as instalações de atendimento à fauna

Vistoria de vias, em rotas pré-estabelecidas para detecção de animais 
feridos, debilitados ou em óbito

Programa de Monitoramento de Fauna 
Atropelada

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Fraco

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

Este impacto pode ser observado na área da sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão e parte do 
ribeirão Casa Branca, incluindo pastagens e agriculturas em propriedades particulares. Ainda, 
durante o monitoramento emergencial de carcaças de peixes, também foram encontradas car-
caças de animais domésticos ao longo do leito e das margens do rio Paraopeba, com espacia-
lidade estimada em 3 km no entorno do rio.



Mapa 2.9.1.43-1 – Área de influência do impacto Perda de indivíduos da fauna doméstica.
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2.9.1.44. Perda de patrimônio particular

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto indutor Arraste e deposição de rejeito

Componente afetado Patrimônio privado

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

O impacto Perda de patrimônio particular é efetivo, pois ocorreu com o extravasamento dos 
rejeitos, que soterrou propriedades privadas. O impacto trata dos prejuízos a bens materiais 
privados, com exceção aos meios de produção. O rompimento das barragens de rejeitos do 
Complexo Paraopeba II da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, ocasionou a ocupação 
de 294 hectares pela lama de rejeito na área do entorno da mina. Além da própria área de 
mineração da Vale S/A, outras nove propriedades rurais foram atingidas pela lama de rejeito, 
conforme diagnóstico do Instituto Tecnológico Vale (Vale, 2019).

Em fevereiro de 2019, foi elaborado o Relatório do Levantamento da Zona de Autossalvamento 
(ZAS) Pós-Rompimento das Barragens da Mina Córrego do Feijão (Amplo, 2019). Este docu-
mento refere-se ao levantamento das edificações impactadas pelo extravasamento da lama de 
rejeito. As edificações foram classificadas como interceptadas e parcialmente interceptadas, 
conforme o Quadro 2.9.1.44-1.

Quadro 2.9.1.44-1– Edificações interceptadas e parcialmente interceptadas pela lama de rejeitos.
Tipologia das 
edificações Interceptada Parcialmente 

interceptada Total geral

Comércio 4 0 4

Comércio/domicílio 0 0 0

Domicílio – casa 42 29 71

Domicílio – prédio 0 0 0

Estrutura abandonada 1 0 1

Estrutura industrial 0 1 1

Estrutura Vale 32 4 36

Estrutura vinculada 29 34 63

Mapeada/não acessada 3 1 4

Total geral 111 69 180
Fonte: Amplo Engenharia (2019).

Entre as edificações interceptadas, os domicílios – casas foram as mais interceptadas (42), 
seguidas de estruturas da Vale S/A (32) e de estruturas vinculadas (29), que servem de apoio 
a outras estruturas, como apoio a atividades agrícolas. Entre as edificações parcialmente in-
terceptadas, as estruturas vinculadas foram as mais interceptadas (34), seguidas de domicílios 
– casas (29) e de estruturas da Vale S/A (4). Ao todo, foram 111 edificações interceptadas e 
69 edificações parcialmente interceptadas, um total de 180 edificações. As edificações classi-
ficadas como domicílio – casa e estrutura vinculada foram as mais interceptadas pela lama de 
rejeito; considerando a perda total e a perda parcial das edificações, as duas somam 134, além 
dos outros tipos de edificações.
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De acordo com informações da Vale S/A, aproximadamente 90 pessoas foram direcionadas 
para moradias temporárias com custeio realizado pela empresa. Ressalta-se que até 16 de 
abril de 2020 foram celebrados acordos com 4.975 pessoas (indenização individual ou por 
grupo familiar), contemplando aquelas que tiveram estruturas interceptadas pela lama de re-
jeito. As indenizações por indivíduo ou grupo familiar são celebradas a partir da demanda dos 
atingidos, tratando-se de um processo contínuo.

2.9.1.44.1. Descrição do impacto
Trata-se de impacto negativo, em razão do rompimento das barragens B1, B4 e B4-A, com 
consequentes arraste e deposição de rejeito, que atingiu parcial e completamente estruturas 
físicas de particulares, causando danos a bens materiais privados.

Este impacto é direto, pois resulta do rompimento da barragem e extravasamento de rejeito 
sobre os bens atingidos, e é temporário, pois não há uma perda contínua do patrimônio par-
ticular, podendo ser compensado pelo pagamento de indenizações. Assim, é considerado re-
versível, pois o patrimônio particular pode ser refeito por meio do recebimento de indenização.

Manifesta-se no curto prazo, em razão de ocorrer simultaneamente ao extravasamento de 
rejeitos da barragem, e é local, por estar restrito à área inundada pelo rejeito.

Quadro 2.9.1.44-2 – Atributos do impacto Perda de patrimônio particular.
Atributos de descrição do impacto

Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Direto Reversibilidade Reversível

Escala espacial Local Duração Temporário
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.44.2. Avaliação do impacto
A magnitude deste impacto é considerada grande, tendo em vista a área total em que houve 
arraste e deposição de rejeito e o número total de estruturas particulares atingidas totalmente 
e/ou parcialmente. Considera-se também a importância dos bens para os proprietários/mora-
dores e para a comunidade como um todo.

O impacto incide sobre o componente patrimônio privado, cuja sensibilidade é avaliada como 
média.

O grau de importância deste impacto é elevado, resultado da combinação da magnitude gran-
de e sensibilidade média.

Quadro 2.9.1.44-3 – Grau de importância do impacto Perda de patrimônio particular.
Avaliação do grau de importância do impacto

Magnitude Grande

Sensibilidade ou valor do componente Média

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.
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Encontram-se em andamento os Programas Apoio Integral aos Atingidos e Referência da 
Família (Plano de Apoio à População Atingida), que contêm ações de assistência aos atingi-
dos. Em relação a esse impacto, há ações de apoio à estruturação das famílias a partir de uma 
nova realidade econômica, proveniente das indenizações, com a oferta de suporte para que 
planejem seu futuro, segundo suas vontades e escolhas. A participação no programa é volun-
tária e voltada às pessoas que receberam indenizações individuais ou doações humanitárias 
acima de R$ 50 mil. 

Está previsto, ainda, um programa cujo objetivo é mitigar os impactos negativos decorrentes do 
rompimento das barragens B1, B4 e B4-A por meio da execução de ações de apoio e estímulo 
à economia local.

Os acordos de indenizações (coletivas e individuais) estão sendo celebrados entre a Vale S/A 
e os atingidos, um processo contínuo, de acordo com as demandas dos atingidos. 

Considerando as ações em curso, avalia-se que o grau de resolução é forte.

Quadro 2.9.1.44-4 – Medidas de reparação associadas ao impacto Perda de patrimônio particular.
Medidas de reparação

Ações Planos ou Programas
Apoiar as micro e as pequenas empresas

Programa de Retomada da Economia a Curto 
Prazo

Apoiar os processos de qualificação dos estabelecimentos empresariais 
atingidos

Executar medidas de caráter emergencial (ex.: compra e entrega de 
equipamentos – ferramentas, insumos e materiais – para os comerciantes 
e prestadores de serviços)

Apoio à estruturação das famílias a partir de uma nova realidade 
econômica, proveniente das indenizações, com suporte para planejamento 
do futuro

Plano de Apoio à População Atingida – Programa 
de Assistência Integral aos Atingidos

Realizar o acolhimento das famílias atingidas

Plano de Apoio à População Atingida – Programa 
de Referência da Família

Realizar a articulação e encaminhamentos das demandas apresentadas 
pelas famílias e comunidades

Atendimento sistemático das demandas das famílias e comunidades 
atingidas

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Forte

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Moderado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

A área de influência deste impacto está limitada à área atingida pela lama de rejeito, na sub-ba-
cia do Ribeirão Ferro-Carvão.
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2.9.1.45. Interrupção da captação de água da empresa Mineral do 
Brasil no córrego Ferro-Carvão
Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto indutor Arraste e deposição de rejeitos

Componente afetado Cadeia produtiva da mineração

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

A interrupção da captação de água da empresa Mineral do Brasil no córrego Ferro-Carvão é um 
impacto efetivo, pois sua ocorrência se deu pelo arraste e deposição de rejeitos, que impediram 
a continuidade do abastecimento de água para o processo de beneficiamento do minério de 
ferro da empresa, o que contribui com o impacto Prejuízos ao setor industrial mineral.

O relatório técnico “Obras Emergenciais Planejadas/Realizadas no Ribeirão Ferro-Carvão 
Trecho 1 Contenção/Remoção dos Rejeitos Reabilitação da Drenagem”, elaborado em maio de 
2019, descreve que a origem da interrupção do acesso de escoamento do minério da Mineral 
do Brasil e da captação de água da mineradora, é específico ao rompimento da Barragem I 
da Mina Córrego do Feijão. Foi proposta no contexto das obras emergenciais uma alternativa 
de captação para o processo de beneficiamento da Mineral do Brasil utilizando como fonte de 
abastecimento a Cava de Feijão.

Com a ocorrência do rompimento das barragens B1, B4 e B4-A da Mina Córrego do Feijão, a 
captação de água (80 m³/h) para o processo de beneficiamento da Mineral do Brasil foi inter-
rompida. A Mineral do Brasil é uma sociedade empresarial limitada, com mina localizada na 
estrada Tejuco, s/n, em Brumadinho. Fundada em 26 de janeiro de 1993, a empresa tem como 
atividade principal a extração de minério de ferro.

A fim de reestabelecer o abastecimento de água necessária ao retorno do processo de extra-
ção do minério de ferro pela Mineral do Brasil, realizou-se nova captação na cava do Feijão. 
A cava do Feijão foi formada a partir da extração de minério na mina por jateamento e possui 
elevada quantidade de água. A extração pela Mineral do Brasil ajudará no objetivo de desca-
racterização da cava (extração da água), extraindo uma parte do volume de água lá represado. 

A Figura 2.9.1.45-1 mostra a localização aproximada da captação paralisada e a nova capta-
ção temporária.
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Figura 2.9.1.45-1 – Adutora e captação da Mineral do Brasil impactada pelo rompimento das 
barragens e novo traçado.

Fonte: Google Earth, 2019; VALE S/A, 2019. Arcadis, 2019.

2.9.1.45.1. Descrição do impacto
A onda de rejeitos proveniente do rompimento das barragens causou este impacto direto, que 
é negativo, por causar a interrupção da produção da empresa. O impacto ocorreu simultanea-
mente ao rompimento, caracterizando-se por ser de curto prazo.

O impacto é local e ocorreu na região do Tejuco, onde a empresa Mineral do Brasil desenvolve 
suas atividades.

O impacto é permanente, pois a antiga fonte de captação da mineradora foi obstruída por ar-
raste e deposição de rejeitos, não retornando à sua condição original após o final da ação que 
a causou. É classificado como reversível, uma vez que há possibilidade de utilização de outro 
ponto de captação, após a execução de obras específicas.

A execução da nova adutora, com captação na cava do Feijão, objetivou regularizar a dis-
ponibilidade do abastecimento de água, comprometida temporariamente pelo rompimento, 
e aproveitar a água da cava. Estas ações passam a atender a Mineral do Brasil por tempo 
indeterminado.
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Quadro 2.9.1.45-1 – Atributos do impacto Interrupção da captação de água da empresa Mineral do 
Brasil no córrego Ferro-Carvão.

Atributos de descrição do impacto
Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Direto Reversibilidade Reversível

Escala espacial Local Duração Permanente
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.45.2. Avaliação do impacto
A paralisação do processo de beneficiamento afeta diretamente a produção da empresa, seus 
resultados e seus funcionários, sendo, desta forma, considerada um impacto de magnitude 
média. Sua sensibilidade é alta, pois a cadeia produtiva da mineração tem importância regio-
nal, estadual e nacional.

O grau de importância deste impacto é elevado, resultado da combinação da magnitude média 
e da sensibilidade alta.

Quadro 2.9.1.45-2 – Grau de importância do impacto Interrupção da captação de água da empresa 
Mineral do Brasil no córrego Ferro-Carvão.

Avaliação do grau de importância do impacto
Magnitude Média

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

Para este impacto, foram realizadas ações emergenciais para reestabelecer a disponibilida-
de de acesso a uma nova captação de água para o processo de beneficiamento da empresa 
Mineral do Brasil. No relatório técnico “Caracterização Geral das Obras” (2020), é indicada a 
conclusão da construção de uma adutora para a captação por meio de adução de água livre da 
cava do Feijão em março de 2020. O sistema de abastecimento é automatizado, e sua opera-
ção ocorre via rádio, de acordo com a demanda da Mineral do Brasil.

Quadro 2.9.1.45-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Interrupção da captação de 
água da empresa Mineral do Brasil no córrego Ferro-Carvão.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas
Mitigação e compensação – nova adutora Mineral do Brasil (captação 
Cava de Feijão) – 1.680 m de adutora (em execução) 80 m³/h por tempo 
indeterminado

Programa de Acompanhamento e Monitoramento 
das Obras de Recuperação das Infraestruturas 
Públicas Impactadas

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Forte

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Moderado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.
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Conforme abordado anteriormente, o impacto pode ser observado na região do Tejuco, onde 
a empresa Mineral do Brasil desenvolve suas atividades. A região de análise estende-se até a 
cava do Feijão (nova captação), em direção à Pilha de Disposição de Estéril (PDE Menezes III), 
passando próximo ao reservatório da barragem Menezes II, adjacente à captação paralisada 
que era utilizada para o processo de beneficiamento mineral da empresa.



Mapa 2.9.1.45-1 – Mapa do impacto Interrupção da captação de água da empresa Mineral do Brasil no córrego Ferro-Carvão.
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2.9.1.46. Perturbação das atividades rotineiras e aumento do incômo-
do à população

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspectos indutores

• Arraste e deposição de rejeitos

• Carreamento de sedimentos, rejeitos, resíduos e/ou efluentes líquidos

• Suspensão de material particulado na atmosfera

• Mudança repentina nas condições de vida

• Chuvas extremas 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba

Componente afetado Qualidade de vida

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

O impacto Perturbação das atividades rotineiras e aumento do incômodo à população é efetivo, 
uma vez que, com o rompimento das barragens B1, B4 e B4-A, o entorno foi tomado pela lama 
de rejeitos, houve o soterramento de casas e de áreas produtivas e, sobretudo, a existência de 
vítima fatais. Essa situação de emergência subitamente alterou a rotina e fez surgir situações 
de incômodo aos moradores de Brumadinho e demais municípios da área de estudo.

O impacto Perturbação das atividades rotineiras e aumento do incômodo à população decor-
re de alguns impactos diretos: perda de moradia, desalojamento e desabrigo da população, 
alterações na qualidade do ar, interrupção de acessos e aumento no fluxo de veículos e do 
tempo de trajeto nas vias remanescentes, perda de indivíduos da fauna doméstica, perda de 
áreas produtivas e de animais de produção, destruição de dois poços profundos no Parque da 
Cachoeira e interferência no serviço de transmissão de energia elétrica. Também decorre de 
impactos indiretos: restrição de acesso à água, aumento na incidência de doenças de veicula-
ção hídrica, aumento na incidência de doenças respiratórias, indisponibilidade de uso da terra 
nas áreas lindeiras ao rio Paraopeba, desabrigo e injúria de animais domésticos. Este impacto, 
além de incidir diretamente na qualidade de vida das pessoas, na sua rotina, pode ter interfe-
rido e/ou comprometido, mesmo que temporariamente, a qualidade e a garantia do direito à 
educação, devido à interrupção das aulas, das dificuldades de acesso/mobilidade, devido ao 
aumento do trajeto e das mudanças de moradia no caso de algumas famílias.

As comunidades de Córrego do Feijão, Alberto Flores, Pires, Parque da Cachoeira, Tejuco e 
Casa Branca foram as mais atingidas pelo rompimento e as que mais sentiram as mudanças 
sobre os cotidianos, mas também se identificou esse impacto em outras localidades e municí-
pios, cuja população teve a rotina alterada em decorrência de mudanças no uso da água e da 
terra.

Em Brumadinho, além da dor e do sofrimento pela perda de familiares, amigos, conhecidos 
e vizinhos, as comunidades conviveram – e convivem – intensamente com as longas e duras 
operações de busca e resgate realizadas pelo Corpo de Bombeiros. 

O tempo da indiferença – marca do interesse do mundo exterior em relação às comunidades 
rurais – é substituído pelo que Araújo (2016) chama de período de desassossego do desastre. 
Em Brumadinho, esse período foi marcado por aumento expressivo de familiares distantes que 
buscavam informações dos seus; de pessoas dedicadas ao salvamento e acolhimento das 



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba
Capítulo 2 – Caracterização socioambiental pós-rompimento e avaliação de impactos  

Volume 4 – Avaliação de Impactos

 421

vítimas (agentes do Estado, funcionários da Vale S/A e voluntários); de profissionais empenha-
dos em restringir a ampliação dos danos ao ambiente e dos riscos à população; dos profissio-
nais da mídia; e dos curiosos. 

Somaram-se ao movimento de pessoas o trânsito e os sons de viaturas, helicópteros, ambulân-
cias e tratores, em caminhos que passaram a existir em substituição aos caminhos conhecidos, 
atingidos pelo extravasamento da lama de rejeitos.

A perda de moradores vitimados fatalmente pelo rompimento das barragens e de moradores 
que tiveram de se deslocar a outras localidades, ou mesmo a outros municípios, em razão da 
privação de seus domicílios, produziu sobre a comunidade mais efeitos deletérios. São laços 
de vizinhança, de compadrio, de camaradagem e de solidariedade, entre outros, que se esgar-
çaram, justamente em momento de fragilização dos moradores, quando a rede de apoio é tão 
importante.

Atividades rotineiras, como ir à escola, brincar, ir ao trabalho ou receber visitas, foram suspen-
sas durante a chamada fase de desassossego do desastre. Muitos animais de estimação foram 
mortos ou perdidos; outros animais perderam as famílias com as quais viviam, seus tutores.

Como consequência do rompimento, em Brumadinho, vias foram interditadas, acessos foram 
interrompidos e modificados e infraestruturas soterradas ou danificadas. Córrego do Feijão 
ficou isolado com a interrupção dos acessos pela lama. Esta situação provocou fechamen-
to do comércio e impossibilidade e/ou aumento no trajeto e tempo de deslocamento para a 
sede do município, dificultando idas ao trabalho, escolas, e acesso a serviços emergenciais, 
como hospitais, que afetaram as localidades vizinhas, como as comunidades quilombolas de 
Brumadinho e um trecho do município de Mário Campos, próximo ao rompimento. 

As principais vias de acesso à região do Córrego do Feijão foram obstruídas. A estrada Alberto 
Flores (acesso à rodovia LMG-813), que interliga a BR 040 ao acesso à região do Córrego do 
Feijão, Piedade do Paraopeba e Casa Branca, a rua Augusto Diniz Murta, opção de acesso 
ao bairro Parque da Cachoeira, e a rua São Mateus tiveram trechos obstruídos. A estrada mu-
nicipal Córrego do Feijão, próxima aos acessos à mina da Vale S/A e da estrada conhecida 
como Cantagalo/Alberto Flores, além do acesso aos bairros Córrego do Feijão e Casa Branca, 
teve obstrução total em três pontos, sendo que o primeiro interrompeu o acesso ao Cantagalo, 
devido ao desmonte de uma travessia de margem do ribeirão Ferro-Carvão e o acesso ao 
bairro Córrego do Feijão, dificultando a ligação entre estes povoados e a sede de Brumadinho, 
sendo necessário desvio por Piedade do Paraopeba, percurso muito mais longo. O segundo e 
o terceiro pontos de obstrução foram na estrada de acesso direto às antigas unidades opera-
cionais da mina, Córrego do Feijão e Casa Branca. Este cenário interrompeu o fluxo de veícu-
los e pedestres às comunidades do Córrego do Feijão, Parque da Cachoeira e Casa Branca; 
interrompeu os acessos a propriedades particulares; ocasionou aumento do tempo de trajeto 
das comunidades ao centro de Brumadinho; aumentou a distância média de transporte dos 
veículos operacionais da Mineração Ibirité; e, principalmente, fechou os acessos que ligavam 
as duas margens do córrego Ferro-Carvão, que foram demolidos pelo fluxo de rejeitos. 

Com parte das vias principais interrompidas, as vias remanescentes da região transformaram-
-se em acesso principal, aumentando o fluxo de veículos. Como medida paliativa para regulari-
zação da mobilidade da população atingida, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) 
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interveio para a liberação do acesso a Brumadinho por passagem em estrada no interior da 
Mina pertencente à Vale S/A, em 13 de fevereiro de 2019, o que viabilizou o acesso a várias 
comunidades rurais de Brumadinho. 

Além disso, com a necessidade de manejo de rejeitos, veículos de resgate e obras emergen-
ciais na região, passou a ocorrer grande movimentação de caminhões, inclusive os caminhões-
-pipa, veículos pesados e maquinários pelas vias da região e cidades adjacentes, causando 
consequências para as estruturas destas vias, que começaram a dar sinais de deterioração, 
necessitando, assim, de maior manutenção e adequação ao novo uso, além do aumento dos 
incômodos à população local, como poeira, barulho, tráfego de caminhões de grande porte e 
aumento do fluxo de pessoas trabalhando. 

Em relação ao fornecimento de energia elétrica, o Relatório de Emergência, elaborado pela 
equipe técnica da Companhia Energética de Minas Gerais S.A. (Cemig), em 25 de fevereiro de 
2019, após vistoria nas localidades atingidas, relatou: i) que o rompimento ocasionou danos di-
retos e relevantes ao sistema de distribuição de energia elétrica local, os quais foram responsá-
veis pela interrupção do fornecimento de energia para cerca de 2.198 clientes; ii) que diversos 
trechos da rede de distribuição foram destruídos; e iii) que a Cemig atuou no restabelecimento 
dos serviços a partir da transferência de clientes para circuitos adjacentes e recomposição da 
rede levada pela lama. O trabalho de religamento da energia elétrica em Córrego do Feijão, 
segundo a Cemig, ocorreu entre os dias 26 de janeiro e 8 de fevereiro de 2019, conforme libe-
ração da Defesa Civil para execução dos serviços.

A mobilidade das populações dos agrupamentos sociais de Casa Branca, Córrego do Feijão, 
Piedade do Paraopeba, São José do Paraopeba, Suzana, Aranha, Palhano e Melo Franco 
para acessar a sede de Brumadinho e a BR-381 foi prejudicada, uma vez que a principal via da 
região, Alberto Flores, ficou interditada desde 25 de janeiro de 2019, sendo liberada, após as 
obras, em 10 de abril de 2019.

Além do incômodo causado à população, como o aumento do percurso e, consequentemente, 
do tempo das viagens, os danos às vias de acesso impactaram, mesmo que temporariamente, 
rotinas e hábitos sociais que dependem da mobilidade entre as localidades, sejam aqueles 
vinculados ao trabalho, ao lazer, a visitas familiares ou de amizade, ou outros compromissos 
sociais, como as aulas que foram suspensas e/ou alunos que não conseguiram frequentar as 
aulas ou tiveram que mudar para casas de parentes e/ou amigos, que moravam próximos às 
escolas, para poderem frequentar as aulas. A falta de acesso da zona rural para a sede de 
Brumadinho dificultou, nesses meses, o escoamento da produção, aumentando os prejuízos 
dos produtores rurais (ACP, 2019, p. 48).

Para além de Brumadinho, outros municípios da área de estudo e outras populações locali-
zadas ao longo da calha do rio Paraopeba até sua foz, mesmo os que não tiveram perda de 
parentes e/ou amigos ou não sofreram desabrigo e desalojamento, passaram por um processo 
de desorganização de suas vidas, uma vez que tinham nos recursos da natureza, em especial 
na água do rio Paraopeba e seus serviços ecossistêmicos, um elo essencial de produção e 
reprodução cotidiana do seu ethos social.

Mário Campos sofreu com a interdição das vias em Córrego do Feijão e Parque da Cachoeira, 
que eram acessos importantes da região; na falta deles, outras vias foram sobrecarregadas, 
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alterando também a rotina dos moradores, aumentando o tempo de deslocamento e os riscos 
à população. O aumento no tráfego de caminhões pesados tem danificado as casas (trincas e 
rachaduras), aumentando o risco dos transeuntes e da escola próxima à via sobrecarregada. 

Em São Joaquim de Bicas, a presença dos efeitos do rompimento no rio Paraopeba incide 
principalmente sobre os modos de vida dos povos indígenas Pataxó e Pataxó Hã-Hã-Hãe, da 
aldeia Naô Xohã. De acordo com o relatório de ações reparatórias da Vale S/A junto aos indí-
genas Pataxó e Pataxó Hã Hã Hãe, a aldeia conta com cerca de 27 famílias, 107 pessoas, que 
buscam viver e reproduzir suas práticas culturais junto à natureza, como historicamente o fa-
zem. Nesse sentido, o rio Paraopeba é essencial para sua organização social e cultural e para 
prover a subsistência do grupo. A proibição de seu uso, devido à contaminação pelos rejeitos 
de mineração, potencializa o grau de vulnerabilidade a que essa comunidade está exposta e 
altera completamente seus hábitos culturais, podendo gerar problemas de saúde, entre outros 
relacionados à alteração do estilo de vida, como o consumo de produtos industrializados na 
alimentação. Em relação à infraestrutura da aldeia, em fevereiro de 2019, foi entregue a rede 
de distribuição de água potável e fornecidas lonas e placas de compensado naval para uso nas 
ocas e construção de cercas, visando evitar que crianças e animais domésticos cheguem ao 
rio Paraopeba enquanto estiver sem condições de uso. 

Assim como a comunidade indígena, comunidades remanescentes de quilombolas identifica-
das na área de estudo também sofreram alterações no seu modo de vida, de formas diferen-
tes, em virtude do rompimento. São seis comunidades quilombolas identificadas: quatro em 
Brumadinho (Marinhos, Sapé, Rodrigues e Ribeirão), uma em Paraopeba (Pontinha) e uma em 
Cachoeira da Prata (Ariranha). 

As comunidades quilombolas de Brumadinho, embora não estejam próximas à região do rompi-
mento, tiveram sua rotina, sobretudo a mobilidade, modificada em razão da interdição das vias. 
A comunidade quilombola de Marinhos, por exemplo, que fica a 27 km da sede de Brumadinho, 
viu seu trajeto até Brumadinho, realizado pela rodovia municipal Alberto Flores, interrompido 
entre 25 de janeiro e 10 de abril de 2019. Nesse período, o trajeto aumentou para 41 km e em 
aproximadamente uma hora a mais de viagem. A mesma situação se repetiu nas comunidades 
quilombolas de Ribeirão, Rodrigues e Sapé, próximas a Marinhos e a 26 km, 28,5 km e 29,5 km 
respectivamente da sede de Brumadinho. Essa alteração prejudicou, principalmente, o ritmo 
de vida cotidiana e a mobilidade dos idosos para acessar os serviços essenciais na sede de 
Brumadinho, das crianças que precisam ir à escola e ficam em outros bairros ou na sede de 
Brumadinho e das pessoas que precisam trabalhar em outras localidades.

Ainda em relação às comunidades quilombolas de Brumadinho, em agosto de 2019, a Fundação 
Cultural Palmares (FCP) enviou à Vale S/A o Termo de Referência Específico (TER) para orien-
tar a realização de estudos técnicos de avaliação dos impactos decorrentes do rompimento, 
ensejando a abertura de processo de seleção para execução dos serviços.

O estudo dos impactos decorrentes do rompimento sobre os Pataxó Hã Hã Hãe e Pataxó está 
contemplado no TAP-E Pataxó Hã Hã Hãe e Pataxó, que prevê contratação de Assessoria 
Técnica Independente e de uma consultoria socioeconômica.

Com relação à comunidade quilombola de Pontinha, localizada no município de Paraopeba, 
há no seu território os chamados “pantames”, conhecidos como áreas a beira-rio, alagadiças, 
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boas para plantio de arroz, feijão e milho. Esse plantio, assim como a extração e venda do mi-
nhocuçu, foram prejudicados, uma vez que não podem mais plantar na beira do rio, e o número 
de consumidores de minhocuçu caiu muito na região. Além disso, o acesso à outra margem do 
rio Paraopeba, boa para extração de minhocuçu, não pode mais ser feito a nado, como era de 
costume para alguns moradores. O cenário pós-rompimento representa uma drástica mudança 
na vida das pessoas da comunidade de Pontinha, uma vez que a extração do minhocuçu é 
uma das principais atividades econômicas exercidas por seus habitantes.

A vida das populações residentes ao longo da calha do Paraopeba foi profundamente alterada, 
sobretudo na sua relação com a água. A dependência de recebimento regular de água da Vale 
S/A para as necessidades mais básicas do dia a dia e para a produção rural (irrigação e des-
sedentação animal) compromete sua autonomia e gera incômodos.

As condições das águas do rio Paraopeba afetaram, também, a dimensão simbólica, os signifi-
cados do rio para o imaginário das populações locais, sobretudo aquelas localizadas proxima-
mente a ele, uma vez que o rio representa vínculos que garantem a subsistência, as memórias, 
o lúdico, entre outros vínculos culturais e ritualísticos que são questões fundamentais para a 
organização e para a permanência de uma comunidade em determinado território.

2.9.1.46.1. Descrição do impacto
Trata-se de impacto negativo, em razão das mudanças abruptas nas rotinas e nas relações 
sociais estabelecidas nas localidades diretamente atingidas: interrupção das atividades da 
rede de serviços e comércio, serviços públicos e de infraestrutura urbana, de interferências na 
acessibilidade e mobilidade, na dependência da entrega de água e potenciais alterações nos 
modos de vida das populações tradicionais. 

O impacto é indireto, pois decorre de outros impactos, como aqueles relacionados aos ser-
viços públicos de abastecimento d’água e de fornecimento de energia elétrica, da interrupção 
de acessos, da perda de moradia, desalojamento e desabrigo, da redução da qualidade da 
água, das alterações na qualidade do ar. Sua manifestação se deu no curto prazo, em razão 
de ocorrer simultaneamente ao rompimento. Trata-se de um impacto regional, pois abrange o 
município de Brumadinho e as populações ao longo da calha do rio Paraopeba, com destaque 
para as populações tradicionais, sobretudo pelas limitações de acesso à água. A área de influ-
ência deste impacto é apresentada no Mapa 2.9.1.46-1.

O impacto é temporário, dado que as situações que causam as perturbações e os incômodos 
à população tendem a ser também temporárias, como obras e ações emergenciais para repa-
ração e mitigação de impactos.

É reversível, pois espera-se que, com as ações propostas de ressignificação territorial, de 
comunicação social e de recuperação das perdas em infraestrutura, este impacto possa ser 
atenuado e as comunidades locais possam (re)estabelecer suas relações sociais e suas ativi-
dades rotineiras. 
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Quadro 2.9.1.46-1 – Atributos do impacto Perturbação das atividades rotineiras e aumento do 
incômodo à população.

Atributos de descrição do impacto
Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Indireto Reversibilidade Reversível

Escala espacial Regional Duração Temporário
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.46.2. Avaliação do impacto
Conforme descrito, houve – e ainda há – grande perturbação das atividades rotineiras e au-
mento do incômodo à população. Além do rompimento das barragens, que ocasiona todas as 
modificações na vida das pessoas, a qualidade da água do rio Paraopeba passou a repre-
sentar um problema para os moradores que vivem em áreas alagáveis ao longo da calha do 
Paraopeba, primeiro como expectativa, depois como confirmação do contato. As cheias de 
2019/2020 provocaram, para além dos efeitos danosos, mas já conhecidos pela população 
local, o receio do contato com as águas cujo nível de contaminação desconhecem. Além de 
perdas materiais, tratadas no diagnóstico pós-rompimento, importa indicar que situações como 
essa provocam impactos de difícil mensuração. Se é possível medir e calcular monetariamente 
quanto foi a perda de áreas e de produções, há enorme dificuldade para se saber o valor de 
medos, angústias, ansiedades, tristezas e o impacto desses sentimentos nas relações familia-
res, na organização coletiva e na vida cotidiana.

A magnitude deste impacto foi avaliada como grande, tendo em vista as profundas modifi-
cações nos cotidianos e os transtornos causados às vidas das pessoas. Sua sensibilidade é 
avaliada como alta, por serem os efeitos deste impacto bastante deletérios à qualidade de vida 
das pessoas.

O grau de importância deste impacto é elevado, resultado da combinação da magnitude gran-
de e sensibilidade alta.

Quadro 2.9.1.46-2 – Grau de importância do impacto Perturbação das atividades rotineiras e 
aumento do incômodo à população.

Avaliação do grau de importância do impacto
Magnitude Grande

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

Para a reparação deste impacto, encontra-se em andamento, em Brumadinho, além das ações 
para pleno restabelecimento das infraestruturas, o Programa de Ressignificação do Território, 
com ações junto aos moradores das áreas atingidas para a requalificação de espaços e para 
a implantação de novas estruturas. O Programa Apoio Integral aos Atingidos e o Programa 
Referência da Família (Plano de Apoio à População Atingida) contém ações de assistência 
aos atingidos. O Programa de Educação Ambiental de Brumadinho e Bacia do Rio Paraopeba 
(PEABP) foi protocolado junto ao Comitê Pró-Brumadinho em 7 de outubro de 2020, após o 
atendimento às recomendações oriundas dos órgãos públicos em relação à primeira versão. O 
conjunto de iniciativas apresenta grande potencial de restauração dos cotidianos.
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Quadro 2.9.1.46-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Perturbação das atividades 
rotineiras e aumento do incômodo à população.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas
Qualificação dos espaços e infraestrutura

Programa de Ressignificação do TerritórioRequalificação urbana/moradias

Ações interdisciplinares para desenvolvimento local

Formação de coletivos jovens e de coletivos municipais

Interface entre os planos e programas da reparação
Programa de Educação Ambiental de 
Brumadinho e Bacia do Rio Paraopeba (PEABP)

Ações de recuperação e reelaboração das relações sociais com os 
desabrigados (volta às moradias)

Programa Referência da Família 

Acordos de indenização para famílias atingidas Plano de Apoio à População Atingida

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Forte

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Moderado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

O impacto pode ser observado em Brumadinho e em toda a extensão da calha do Paraopeba, 
onde se encontram populações dependentes do rio para diversas atividades. O Mapa 2.9.1.46-
1 define essas localidades.



Mapa 2.9.1.46-1 – Área de influência do impacto Perturbação das atividades rotineiras e aumento do incômodo à população.
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Ordem Nome
1 Comunidade Quilombola Rodrigues
2 Comunidade Quilombola Sapé
3 Comunidade Quilombola Marinhos
4 São José do Paraopeba
5 Comunidade Quilombola Ribeirão
6 Suzana
7 Tocos de Cima
8 Coronel Eurico
9 Melo Franco

10 Aranha
11 Palhano
12 Córrego Ferreira
13 Piedade do Paraopeba
14 Pires
15 Canta-Galo
16 Conceição do Itaguá
17 Parque da Cachoeira
18 Alberto Flores
19 Canto do Rio
20 Córrego Fundo
21 Córrego do Feijão
22 Vila Ferteco
23 PA Pastorinhas
24 Recanto do Lazer
25 Tejuco
26 Sousa Noschese
27 Casa Branca
28 Nossa Senhora da Paz
29 Fecho do Funil de Ibirité
30 Retiro das Pedras
31 Reta do Jacaré
32 Aldeia Naó Xohã/Pataxó e Pataxó Hã-Hã-Hãe
33 Santuário Santa Isabel (Colônia Santa Isabel)
34 Acampamento Pátria Livre
35 Comunidade do Brejo
36 PA Dom Orione
37 Bairro Satélite
38 PA Dois de Julho
39 Pimenta (povoado rural)
40 Boa Vista da Serra
41 PA Serra Negra
42 Padre João
43 Cachoeira das Almas
44 Caio Martins
45 Bambus
46 Gameleira
47 Vista Alegre
48 Boa Vista
49 Bairro Taquaras
50 Trindade
51 Córrego do Barro
52 Vale das Garças
53 Vargem Bento da Costa
54 São José
55 Cachoeirinha
56 Porteira de Chaves
57 Medeiros
58 PA Roseli Nunes
59 Córrego de Areia
60 Comunidade Quilombola Ariranha
61 Comunidade Quilombola Pontinha
62 Angueretá
63 PA 26 de outubro
64 PA Queima Fogo
65 Cachoeira do Choro
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2.9.1.47. Esgarçamento das relações topofílicas

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspectos indutores

• Arraste e deposição de rejeitos;

• Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos;

• Mudança repentina nas condições de vida; e

• Chuvas extremas 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba.

Componente afetado Qualidade de vida

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

O impacto Esgarçamento das relações topofílicas é efetivo, pois as perdas de referências so-
cioterritoriais, que são materiais, mas, sobretudo, culturais e simbólicas, presentes na memória 
coletiva, destacam essa dimensão que decorre do rompimento das barragens em Brumadinho. 

A dimensão da topofilia reconhece o sentimento de pertencimento, identidade e segurança emo-
cional das pessoas com o território ao qual pertencem, pois são espaços intrínsecos aos contex-
tos psicossociais e relacionais, seja entre as pessoas e a natureza, seja entre pessoas umas com 
as outras, em um processo que se retroalimenta, por serem espaços onde a dinâmica do cotidia-
no se produz e reproduz. Pode-se afirmar que a dimensão topofílica foi profundamente afetada, 
provocando rupturas e esgarçamentos multidimensionais na vida das pessoas e comunidades 
atingidas e que agora convivem com sentimentos de expectativa e temor em relação ao futuro.

O impacto Esgarçamento das relações topofílicas tem como causas diretas as mudanças das 
características do relevo na sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão, a redução da qualidade da 
água superficial (que interdita o uso do rio), a descaracterização da paisagem e interferência 
em Áreas de Preservação Permanente (APP) e interferência em Unidades de Conservação 
(UC). Este impacto, por sua vez, contribui para a interferência ou interrupção do patrimônio 
cultural imaterial e nas relações econômicas, acarretando prejuízos à cadeia produtiva do tu-
rismo, alterações dos níveis de arrecadação fiscal, alterações do setor de comércio e serviços 
e arrefecimento da economia, alterações dos níveis de emprego e renda e indisponibilizando o 
uso da terra nas áreas lindeiras ao rio Paraopeba.

O esgarçamento das relações topofílicas decorre do estranhamento vivenciado pelos mora-
dores diante das rápidas e catastróficas alterações negativas ocorridas em seu lugar de vida, 
advindas do rompimento das barragens do Complexo Paraopeba II da Mina Córrego do Feijão. 

O lugar, na visão de Dionísio (2011, p. 6),

não deve ser visto como uma mera categoria espacial, como um palco onde a sociedade constrói 
sua história. Muito pelo contrário [...] o lugar deve ser considerado como porção do espaço em que 
são criados vínculos afetivos e subjetivos que servirão de materiais para o sentimento topofílico. 
Vale salientar também a multiescalaridade existente no binômio memória/espaço, que pode abar-
car desde a visão individual de um morador sobre seu bairro até os símbolos existentes em uma 
nação e que são evocados pela memória.

O lugar está, então, ligado às relações sociais estabelecidas em um espaço físico definido que, 
como espaço vivido, carrega a memória dos indivíduos que têm a mesma cultura.
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A autora (Dionísio, 2011, apud Tuan, 1980) indica ainda que a relação afetiva do indivíduo 
para com o seu lugar apresenta traços de suas experiências pessoais vinculadas a valores e 
à maneira como apreende o seu meio ambiente. Assim, a afeição por determinada parcela do 
espaço seria a topofilia.

A topofilia, neologismo criado pelo geógrafo Yi-Fu Tuan, é, então, um termo que sintetiza o vín-
culo afetivo existente entre a pessoa e o ambiente físico ou lugar. Para Tuan, o ambiente não 
é apenas físico; é social, ecológico, cultural, são os afetos que tornam o ambiente o “lugar”, e 
essa identificação perceptiva é individual e pode ser coletiva.

A apreensão dos aspectos subjetivos característicos de determinado grupo social na relação 
com o seu lugar, como é o caso de cada uma das comunidades afetadas pelo rompimento das 
barragens, passa, necessariamente, por um exercício de alteridade que permita compreender 
os impactos intangíveis sofridos pelos moradores. Perceber que, além de perdas materiais 
concretas, perdeu-se, em diferentes graus, o que se entendia por aconchego, afinidade, se-
gurança, memória, entre outros sentimentos repletos de valores com os lugares de memória, 
com a história e a vivência das pessoas e famílias das comunidades afetadas, que traduzem 
o elo com o lugar.

A alteração nessa dimensão de topofilia faz aparecer um outro fenômeno social conhecido por 
topofobia, que para Tuan (1983) tem a ver com o significado negativo que o indivíduo passa a 
atribuir a seu espaço de vida, seu lugar. Nesse sentido, tanto topofilia quanto topofobia impli-
cam o reconhecimento de espaços e lugares associados à paisagem mental, construída por re-
presentações simbólicas que envolvem a dimensão afetiva e imagética, que pode ser individual 
e, também, coletiva. Um dos exemplos de topofobia é o de pessoas que após o rompimento 
não quiseram mais morar em Brumadinho, não viam mais sentido ou atrelavam o território à 
morte ou a algo que significam ser ruim. Algo parecido, que envolve representações negativas 
e estigmatizadas, foi vivenciado pelos produtores rurais próximos à calha do rio Paraopeba, 
uma vez que os compradores deixaram de consumir os produtos, imaginando ou desconfiando 
que estivessem contaminados com os rejeitos do rompimento (ACP, 2019, p.50).

Pode-se dizer que as relações topofílicas, o luto suspenso, as angústias, os sofrimentos, as invi-
sibilidades históricas e os diversos interesses sobre o território, também históricos, são explicita-
dos no trabalho de Cartografia Social das Controvérsias, realizada em Brumadinho pelo INPuT 
(2019). Por meio das narrativas, são manifestos os conflitos históricos e os conflitos que estão 
surgindo ou sendo potencializados em meio à tensão existente no cenário atual. As narrativas 
transitam entre passado, presente e futuro, possibilitando a leitura e as referências dos lugares 
de memória (Nora, 1993), e apreendendo todo o processo de ressignificação no período pós-
-rompimento. Campo de futebol, centro de convivência e igreja significavam para a comunidade, 
antes do rompimento, os espaços do encontro, da sociabilidade; no pós-rompimento, passaram 
a simbolizar os espaços da dor da memória vinculada à perda. Os significados por trás das falas 
dos moradores de Brumadinho dizem muito dos valores sociais que os constroem.

A narrativa traz à tona a memória e traduz um sentimento de identidade, de vínculo, de história 
construída na relação com as pessoas e com as referências da paisagem local, seja ela um 
edifício histórico, um parque, uma lagoa, um rio, uma floresta, ou uma rua, uma estrada, um co-
mércio. Nas narrativas, muito das memórias dos moradores de Brumadinho fala da mineração 
enquanto elemento constitutivo da trajetória e história de vida das pessoas ligadas diretamente 
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ao acontecimento, principalmente os moradores de Córrego do Feijão, Parque da Cachoeira 
e Pires. Essas memórias, que são individuais, são também coletivas e pertencem ao grupo 
(INPuT, 2019). 

Num cenário de destruição e disrupturas, essas memórias são revisitadas e se misturam às 
sensações do presente, transitando pelos espaços perdidos e pela falta de sentido para lidar 
com a própria vida após tantas perdas. As lembranças do passado, atualizadas com as refe-
rências do presente, são chamadas de “quadros sociais da memória” por Halbwachs (1990).

2.9.1.47.1. Descrição do impacto
Trata-se de impacto negativo sobre os vínculos afetivos existentes entre as pessoas e o am-
biente físico ou o lugar modificado em razão do rompimento das barragens e extravasamento 
de rejeito. É um impacto indireto, pois decorre das mudanças no relevo, da descaracterização 
da paisagem e da redução da qualidade da água. Sua ocorrência nem sempre é consciente ou 
mensurada/racionalizada, assim como sua manifestação pode não ser racionalmente determi-
nada, à medida que é um impacto subjetivo, que tem a ver com as pessoas e seus sentimentos, 
manifestando-se de formas diferentes em cada indivíduo ou grupo sociocultural, no curto prazo. 

O impacto é regional, ocorre em Brumadinho e ao longo do rio, uma vez que o Paraopeba, que 
reúne diferentes signos de identificação e relações simbólicas, também foi atingido. 

Este impacto, em função de seu delineamento, é irreversível, pois, embora possa haver a res-
significação dos lugares e a construção de novos vínculos, “aquele lugar” nunca será o mesmo, 
não mais existirá. Sua duração é permanente, pois a ruptura dos sentimentos em relação ao 
lugar existente quando do rompimento estará sempre presente na lembrança.

Quadro 2.9.1.47-1 – Atributos do impacto Esgarçamento das relações topofílicas.
Atributos de descrição do impacto

Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Indireto Reversibilidade Irreversível

Escala espacial Regional Duração Permanente
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.47.2. Avaliação do impacto
As modificações decorrentes do rompimento das barragens em Brumadinho atingiram as pai-
sagens, o conforto e a segurança das pessoas. No entanto, podem surgir processos de valori-
zação do território, no esforço de ressignificação, mais uma vez mexendo com os aspectos de 
identidades e de pertencimento. Neste movimento de ressignificação do território, não se des-
carta a possibilidade de haver o fenômeno de gentrificação, quando as mudanças em deter-
minada localidade provocam a valorização monetária do espaço, em geral atrelada a projetos 
de requalificação urbana, alterando suas características socioculturais e seus usos, gerando 
expulsão de populações de baixa renda. 

Neste contexto, a magnitude foi avaliada como grande, pois a dimensão topofílica foi profun-
damente afetada, causando rupturas e esgarçamentos multidimensionais na vida das pessoas 
e comunidades. 
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O impacto incide no componente qualidade de vida das pessoas e comunidades, cuja sensibi-
lidade é avaliada como alta.

O grau de importância deste impacto é elevado, resultando da combinação de magnitude 
grande e sensibilidade alta.

Quadro 2.9.1.47-2 – Grau de importância do impacto Esgarçamento das relações topofílicas.
Avaliação do grau de importância do impacto

Magnitude Grande

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

Para este impacto estão em andamento ações do Programa de Ressignificação do Território, 
com envolvimento dos moradores na requalificação de espaços e de moradias nas áreas atin-
gidas, em particular no Córrego do Feijão, Parque da Cachoeira e Pires. Há ações do Programa 
de Assistência Integral aos Atingidos, que têm por objetivo minimizar os impactos dos proces-
sos indenizatórios. O Programa, pactuado com a Defensoria Pública de Minas Gerais para 
apoiar a estruturação das famílias a partir de uma nova realidade econômica, proveniente 
das indenizações, oferece suporte para que planejem seu futuro, segundo suas vontades e 
escolhas. A participação no programa é voluntária e voltada às pessoas que receberam inde-
nizações individuais ou doações humanitárias acima de R$ 50 mil. São quatro frentes, sendo 
uma delas o apoio psicossocial, com assistência às pessoas e famílias atingidas, por meio do 
atendimento social sistemático e continuado realizado por uma equipe técnica competente. O 
Programa Referência da Família, que tem como objetivo contribuir com a reabilitação psicosso-
cial dos impactos ocasionados pelo rompimento da barragem, atende os familiares de vítimas 
fatais, as pessoas/famílias residentes na ZAS (Zona de Auto Salvamento), que perderam mo-
radia e que foram removidas por situações fitossanitárias, emocionais ou impacto de obras. Até 
setembro de 2020, houve um total de 39.484 atendimentos psicossociais, sendo 35.278 para 
as 571 famílias, 1.656 pessoas acompanhadas, e 4.216 atendimentos psicossociais pontuais 
para 263 famílias, 513 pessoas.

O Programa de Educação Ambiental de Brumadinho e Bacia do Rio Paraopeba – PEABP foi 
protocolado junto ao Comitê Pró-Brumadinho em 7 de outubro de 2020, após readequação da 
primeira versão a partir das recomendações daquele fórum. 

São previstos o Plano de Desenvolvimento Econômico, o Programa de Saúde Integral e 
Coletiva e o Plano de Dinamização dos Territórios Rurais. Esse conjunto de iniciativas pode 
gerar uma reconfiguração favorável à estabilidade dos cotidianos das pessoas. No entanto, as 
memórias e os sentimentos não poderão ser apagados, de modo que o grau de resolução é 
considerado intermediário.
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Quadro 2.9.1.47-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Esgarçamento das relações 
topofílicas.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas
Qualificação dos espaços e infraestrutura

Programa de Ressignificação do Território

(Engajamento dos Atingidos)
Requalificação urbana/moradias 

Ações interdisciplinares para desenvolvimento local

Formação de coletivos jovens e de coletivos municipais

Interface entre os planos e programas da reparação
Programa de Educação Ambiental de 
Brumadinho e Bacia do Paraopeba – PEABP

Retomada da atividade econômica

Alternativas de geração de renda
Plano de Desenvolvimento Econômico

Apoio psicossocial aos atingidos

Ações de recuperação e reelaboração das relações sociais com os 
desabrigados (novas moradias) 

Acordos de indenização para famílias atingidas

Plano de Apoio à População Atingida

Controle social e gestão participativa

Saúde integral e protagonismo juvenil

Cuidando do cuidador

Programa de Saúde Integral e Coletiva

Reestruturação das atividades produtivas

Segurança hídrica

Segurança alimentar

Plano de Dinamização de Territórios Rurais

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Intermediário

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

O impacto pode ser observado em Brumadinho e em toda a extensão da calha do Paraopeba, 
onde se encontram populações dependentes do rio para diversas atividades. O Mapa 2.9.1.47-1 
indica essas localidades.



Mapa 2.9.1.47-1 – Área de influência do impacto Esgarçamento das relações topofílicas.
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Ordem Nome
1 Comunidade Quilombola Rodrigues
2 Comunidade Quilombola Sapé
3 Comunidade Quilombola Marinhos
4 São José do Paraopeba
5 Comunidade Quilombola Ribeirão
6 Suzana
7 Tocos de Cima
8 Coronel Eurico
9 Melo Franco

10 Aranha
11 Palhano
12 Córrego Ferreira
13 Piedade do Paraopeba
14 Pires
15 Canta-Galo
16 Conceição do Itaguá
17 Parque da Cachoeira
18 Alberto Flores
19 Canto do Rio
20 Córrego Fundo
21 Córrego do Feijão
22 Vila Ferteco
23 PA Pastorinhas
24 Recanto do Lazer
25 Tejuco
26 Sousa Noschese
27 Casa Branca
28 Nossa Senhora da Paz
29 Fecho do Funil de Ibirité
30 Retiro das Pedras
31 Reta do Jacaré
32 Aldeia Naó Xohã/Pataxó e Pataxó Hã-Hã-Hãe
33 Santuário Santa Isabel (Colônia Santa Isabel)
34 Acampamento Pátria Livre
35 Comunidade do Brejo
36 PA Dom Orione
37 Bairro Satélite
38 PA Dois de Julho
39 Pimenta (povoado rural)
40 Boa Vista da Serra
41 PA Serra Negra
42 Padre João
43 Cachoeira das Almas
44 Caio Martins
45 Bambus
46 Gameleira
47 Vista Alegre
48 Boa Vista
49 Bairro Taquaras
50 Trindade
51 Córrego do Barro
52 Vale das Garças
53 Vargem Bento da Costa
54 São José
55 Cachoeirinha
56 Porteira de Chaves
57 Medeiros
58 PA Roseli Nunes
59 Córrego de Areia
60 Comunidade Quilombola Ariranha
61 Comunidade Quilombola Pontinha
62 Angueretá
63 PA 26 de outubro
64 PA Queima Fogo
65 Cachoeira do Choro



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba
Capítulo 2 – Caracterização socioambiental pós-rompimento e avaliação de impactos  

Volume 4 – Avaliação de Impactos

 434

2.9.1.48. Pressão sobre serviços públicos

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspectos indutores

• Arraste e deposição de rejeitos;

• Mudança repentina nas condições de vida;

• Chuvas extremas 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba;

• Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos;

• Suspensão de material particulado na atmosfera.

Componente afetado Administração pública

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

O impacto Pressão sobre serviços públicos é efetivo, uma vez que o rompimento das barra-
gens B1, B4 e B4-A, em 25 de janeiro de 2019, provocou o arraste e deposição de rejeitos e, 
em decorrência de tudo o que se sucedeu, houve significativa e repentina mudança na vida das 
pessoas e mobilização geral dos órgãos e instituições para os serviços emergenciais de salva-
mento dos sobreviventes, resgate das vítimas e atendimento médico aos feridos e desampara-
dos (corpo de bombeiros e defesa civil, hospitais e Instituto Médico Legal). Isso gerou aumento 
da demanda por serviços públicos, especialmente em Brumadinho, municípios vizinhos (como 
Betim, Igarapé, São Joaquim de Bicas e Mário Campos) e, sobretudo, Belo Horizonte.

Trata-se de um impacto que integra uma cadeia de reações decorrentes da perda de mora-
dia, desalojamento e desabrigo da população; ocorrência de sofrimento social e aumento de 
problemas psicológicos e psicossociais; destruição de dois poços profundos no Parque da 
Cachoeira; interferência no serviço de transmissão de energia elétrica; comprometimento da 
qualidade e da garantia do direito à educação; aumento na incidência de doenças respiratórias; 
aumento na incidência de doenças de veiculação hídrica; alteração da dinâmica demográfica; 
e interrupção de acessos e aumento no fluxo de veículos e do tempo de trajeto nas vias rema-
nescentes. Como consequências, tem-se a alteração das despesas públicas, o arrefecimento 
da economia e alteração dos níveis de emprego e renda. 

O Corpo de Bombeiros atua em Brumadinho, nas áreas de arraste e deposição do rejeito, des-
de o dia 25 de janeiro de 2019, inicialmente na operação de resgate de sobreviventes (395) 
e localização das vítimas (259). Com breve interrupção em razão da pandemia da Covid-19, 
continua a busca por 11 pessoas desaparecidas, segundo informações de setembro de 2020 
fornecidas pela Defesa Civil do estado de Minas Gerais. Ressalta-se que, no caso deste estudo 
e avaliação do impacto, considera-se vítima aqueles que faleceram no rompimento; sobrevi-
ventes são aqueles que se encontravam no mesmo local onde estavam as vítimas ou próximos 
a elas, mas que conseguiram escapar com vida do impacto imediato do rompimento (Synergia 
Socioambiental, 2019). Foram interceptadas, pelo arraste e deposição de rejeitos, 111 edifica-
ções, sendo 42 domicílios, o que representa 38% das edificações interceptadas. Outras 69 edi-
ficações foram parcialmente interceptadas, e 29 delas, cerca de 42%, referem-se a domicílios. 
Assim, 266 pessoas, correspondente a 81 famílias, ficaram desabrigadas e/ou desalojadas em 
Brumadinho.

As principais vias de ligação da região do Córrego do Feijão para a sede de Brumadinho e 
de outros povoados e distritos foram obstruídas pela deposição de rejeitos, o que provocou 
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impossibilidade e/ou aumento no trajeto e tempo de deslocamento para a sede do município, 
dificultando idas às escolas e o acesso a serviços emergenciais, como hospitais. Houve tam-
bém problemas com desabastecimento de água e de luz elétrica. 

Foram mobilizados hospitais públicos de referência para os atendimentos de urgência e emer-
gência, além das equipes de saúde locais para atendimentos voltados aos cuidados básicos 
e à saúde mental. Duas horas após o rompimento, foi implantado o COE-Ministério da Saúde 
(Centro de Operações de Emergências em Saúde), envolvendo 16 agências nacionais, além 
das estaduais e municipais. Foram mobilizadas equipes de campo, logística, comunicação, 
vigilância em saúde, atenção em saúde, assistência farmacêutica, hospitalar, indígena e dos 
trabalhadores.

Foram repassados recursos do Ministério da Saúde para municípios atingidos para ampliação 
do teto da média-alta complexidade e para fortalecimento das vigilâncias em saúde, além de 
recursos para a saúde mental e atenção básica em Brumadinho. Foram disponibilizados ainda 
insumos imediatos, como desinfetante de água, kits dengue/leptospirose, soros antipeçonhen-
tos, antídotos para intoxicação por metais e veículos, além do fortalecimento da vigilância da 
água para consumo humano. Foram também contratados estudos de médio e longo prazos.

Além dos impactos efetivos, na área de saúde, ligados à saúde mental e lesões físicas (cirur-
gias, infarto, AVC, doenças nevrálgicas etc.), há potencialidade de aumento da pressão sobre 
os serviços públicos, no médio e longo prazos, como resultado do agravamento do estado de 
doenças preexistentes e aumento da suscetibilidade a novas doenças; do aumento da incidên-
cia de doenças relacionadas à fauna sinantrópica, de veiculação hídrica; do aparelho respira-
tório, ligadas à exposição por contaminantes, e outras doenças e fatores de risco de elevada 
complexidade e incerteza. 

É na área de saúde que se verifica fortemente a pressão sobre os serviços públicos e onde são 
confirmados alguns indicadores, como o aumento do número de atendimentos, por exemplo.  
Em relação aos serviços de educação, segurança pública e habitação, verifica-se interferên-
cias na dinâmica, rotina e fluxos de atendimento. Contudo, indicadores disponíveis para essas 
áreas ainda não captaram tais alterações, confirmando a importância de um programa de mo-
nitoramento de indicadores sociais relacionados aos serviços públicos mencionados. 

Em relação aos serviços emergenciais, o impacto manifestou-se pela necessidade dos aten-
dimentos à população nas áreas mais atingidas, o que exigiu esforço da defesa civil, corpo de 
bombeiros e Instituto Médico Legal (IML), com articulação dos governos nos níveis municipal, 
estadual e nacional, conforme apresentado anteriormente. 

Em relação às áreas de saúde e de assistência social, o aumento da demanda evidencia-se 
pela necessidade de atendimento da população, desde os feridos até a gestão efetiva da saú-
de psicológica.

Dados disponibilizados pela Vale S/A apontam que, no período emergencial compreendido en-
tre janeiro e julho de 2019, houve a mobilização de dez hospitais na RMBH para atendimento 
aos atingidos. Foram realizados cerca de 12 mil atendimentos médicos e acolhimentos psicos-
sociais. Houve demanda de 132 mil itens de farmácia, adquiridos pela empresa e transferidos 
às unidades de saúde. Ainda segundo a empresa, houve o investimento de R$ 22,790 milhões 
em atendimento médico e psicológico.
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O agravamento e aumento da incidência de doenças físicas e mentais, identificados no item 
“Saúde” – volume 3), principalmente por meio do aumento abrupto de atendimentos em Centros 
de Atenção Psicossocial, alteraram a rotina de atendimento das equipes de saúde locais que 
prestam serviços de atenção primária à saúde. Somou-se a isso a escassez de medicamentos 
fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e a necessidade de transporte de feridos em 
ambulâncias quando necessária a locomoção para outros estabelecimentos de saúde, posto 
que Brumadinho e a maior parte dos municípios próximos a ele são de pequeno porte, e trata-
mentos de maior complexidade são direcionados ao município de Belo Horizonte, que agrega 
a maior e mais complexa rede de apoio à saúde do estado.

Segundo o Diagnóstico Pretérito (Capítulo 1 – Volume 3) do Meio Socioeconômico, Brumadinho 
e os demais municípios de pequeno porte contam com equipamentos de saúde de baixa e mé-
dia complexidades, localizados majoritariamente na área urbana. Especificamente, Brumadinho 
possuía, em 2018, na rede pública, dois CAPS, 14 UBS, três clínicas especializadas, um hos-
pital geral, uma policlínica, uma UPA e duas Unidades de Serviços de Apoio à Diagnose e 
Terapia), estrutura insuficiente para o atendimento demandado para um desastre tecnológico 
desse porte.

Diante dos dados, observou-se que a sobrecarga no sistema de saúde atingiu a rede de hos-
pitais e prontos-socorros da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), em especial da 
capital mineira e de Betim, por também apresentar, no contexto dos municípios da região, uma 
estrutura de serviços mais diversificada de equipamentos de saúde.

Sabe-se que modificações repentinas no ambiente podem resultar em desequilíbrios ambientais 
em zonas urbanas e rurais e favorecer o surgimento ou aumento de endemias, como citado no 
Diagnóstico do Meio Socioeconômico. O tema é tratado no Capítulo Serviços Ecossistêmicos 
e, ainda que não seja prudente estabelecer antecipadamente a relação entre o rompimento 
das barragens e o quadro de endemias, é certo que o aumento de doenças em momento de 
insuficiência de equipamentos de saúde ampliará a pressão sobre os serviços.

O aumento do fluxo de atendimento, haja vista a natureza dos fatos, e a existência de desabri-
gados em razão do rompimento das barragens também resultaram em sobrecarga nos servi-
ços de assistência social, em especial de Brumadinho (Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social (CREAS) e Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). 

Com relação à educação, conforme identificado no Diagnóstico Pós-Rompimento (Capítulo 2, 
volume 3), os 22 municípios da área de estudo possuem 641 estabelecimentos de ensino, loca-
lizados predominantemente em suas áreas urbanas, sendo que 98 estabelecimentos de ensino 
ofertam Educação de Jovens e Adultos (EJA), para as etapas fundamental e médio. Demanda-
se estudo dos indicadores de cada uma das escolas para se poder afirmar sobre o grau de im-
pacto que pode ter ocorrido como consequência do rompimento das barragens. O que se pode 
afirmar é que no primeiro momento, em Brumadinho, houve atraso em relação ao início do ano 
letivo, sendo as escolas utilizadas para armazenar doações e organizar equipes de voluntários; 
dificuldades de acesso às escolas em razão da interdição de vias; o sofrimento dos alunos, pro-
fessores e funcionários em razão das perdas de familiares, amigos e conhecidos; o acesso de 
adolescentes às indenizações, relatado como fator de empoderamento para aqueles que têm 
pouco exercício de autonomia; a presença intensa de pessoas estranhas às escolas, como vo-
luntários e imprensa; dentre outros fatores que provocaram alteração no cotidiano das escolas 
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e demandaram maior presença dos órgãos responsáveis pela administração, tanto no âmbito 
municipal quanto no âmbito estadual. Em Mário Campos, onde houve 21 mortos em decorrên-
cia do rompimento, há também registro de alteração no cotidiano escolar. Observou-se queda 
de desempenho em algumas escolas e anos ou séries da escolarização muito superiores ao 
que se considera esperado de um ano para o outro nos dois municípios, sobretudo em escolas 
próximas à área do rompimento. 

Segundo o item “Segurança pública” (Capítulo 2, volume 3), a área que contempla os 22 mu-
nicípios estudados possui, de modo geral, taxas altas quanto aos registros de crimes violen-
tos, conforme as informações disponibilizadas pela Secretaria de Estado de Segurança de 
Minas Gerais (dados do Sistema Integrado de Defesa Social, módulo do Registro de Evento 
de Defesa Social – REDS). Dentre estes, destaca-se alta taxa de homicídios, considerado in-
dicador importante na caracterização da situação de violência no âmbito de territórios. Dentre 
os 22 municípios estudados, em 2019, 15 municípios apresentaram taxa de registros de homi-
cídios consumados por 100 mil habitantes igual ou superior à do estado de Minas Gerais (taxa 
de 12,5 por 100.000 habitantes), mantendo a característica geral de violência e criminalidade 
da área de estudo, verificada também no Capítulo 1 – Diagnóstico Pretérito, item Segurança 
Pública. Os municípios com as taxas de registros de homicídios consumados, por 100.000 
habitantes, igual ou maior do que as do estado de Minas Gerais, em 2019, estão listados no 
quadro seguinte, em ordem decrescente.

Quadro 2.9.1.48-1 – Taxa de registros de homicídios consumados maior ou igual a 12,5 por 100 
mil habitantes, em 2019, em ordem decrescente.

Municípios
100.000 habitantes

2018 2019

1. São Joaquim de Bicas 61,3 57

2. Pompéu 41,2 56,6

3. Juatuba 38,8 37,1

4. Igarapé 47,3 34,8

5. Papagaios 32,2 31,9

6. Esmeraldas 48,4 31,2

7. Felixlândia 13,1 26,1

8. Mateus Leme 22,7 25,7

9. Pequi  - 22,7

10. Paraopeba 16,4 20,4

11. Betim 27,52 20,5

12. Mário Campos 13,15 12,97

13. Pará de Minas 10,72 12,8

14. Brumadinho 20,24 12,5

15. Curvelo 23,86 12,5

Nota: Os dados de 2019 podem sofrer alterações em função de auditoria. Fonte: Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) / 
SESP. Disponível em http://www.seguranca.mg.gov.br/2018-08-22-13-39-06/dados-abertos. Acesso em: 17 ago. 2020. Elaboração: 
Arcadis, 2020.

Verifica-se crescimento da taxa de registros de homicídios consumados por 100.000 habitan-
tes, entre 2018 e 2019, em seis dos 15 municípios destacados (Pompéu, Felixlândia, Mateus 
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Leme, Pequi, Paraopeba e Pará de Minas), com taxas superiores às do estado. Por outro lado, 
o município de Brumadinho, o mais impactado pelo rompimento das barragens, apresenta 
declínio na taxa, variando de 20,24 em 2018 para 12,5 em 2019, assim como os municípios 
limítrofes a ele, como São Joaquim de Bicas, Mário Campos e Igarapé.

O desabrigo e o desalojamento de famílias implicaram o aumento de demanda por habita-
ção.  Conforme citado anteriormente, 266 pessoas, correspondente a 81 famílias, ficaram de-
sabrigadas e/ou desalojadas em Brumadinho. Segundo a Vale S/A, em todos os casos as 
pessoas e/ou famílias foram direcionadas a hotéis e/ou pousadas e/ou moradias temporárias. 
Adicionalmente, por determinação da Defensoria Pública, é considerada elegível a solicitação 
de moradia temporária quando se é comprovado, por laudo de profissional habilitado, o abalo 
psicológico da pessoa em função do rompimento das barragens. Refere-se a situações, como 
por exemplo, de pessoas que moram na Zona de Autossalvamento (ZAS) ou próxima a ela, e 
que não querem mais viver no local, que atualmente representa dor, sofrimento e abandono. 
Tais condições resultam em 817 solicitações por moradias temporárias. 

Conforme exposto no item “A dimensão social do desastre” (Capítulo 2, volume 3), a maioria 
das solicitações em andamento é de moradores de Córrego do Feijão e Parque da Cachoeira, 
regiões mais atingidas pelo rompimento. Estão em processo de análise de elegibilidade as 
solicitações vindas de moradores das localidades de Ponte das Almorreimas, Santa Efigênia, 
Aranha e Progresso. 

O potencial aumento de habitantes na área de estudo, originado da atração da população em 
busca de oportunidades de emprego e renda, especialmente em Brumadinho, em razão das 
oportunidades geradas pelas medidas emergenciais e de reparação e pela busca das indeni-
zações emergenciais, implica movimento de ocupação do território, nem sempre compatível 
com as diretrizes do plano diretor, quando há esse instrumento de planejamento municipal, 
pressionando, assim, o setor de habitação do município, podendo também gerar conflitos no 
uso e ocupação do solo.

A análise de alguns dados e indicadores permite observar a efetividade da pressão sobre os 
serviços públicos em alguns setores, como abordado anteriormente. Outros, porém, necessi-
tarão de monitoramento de dados em um período maior, considerando-se série histórica que 
permita avaliar nos médio e longo prazos a ocorrência do impacto.

2.9.1.48.1. Descrição do impacto
A Pressão sobre os serviços públicos é um impacto negativo, pois, em decorrência do rom-
pimento das barragens B1, B4 e B4-A, houve aumento da demanda por diversos serviços 
públicos. Há, ainda, potenciais efeitos relacionados a esse impacto, como aqueles advindos do 
possível aumento da população em razão da atração de pessoas em direção aos municípios 
da área de estudo, sobretudo em Brumadinho, o que pode demandar os serviços públicos de 
saúde e assistência social, educação, segurança pública e habitação. O impacto é indireto, 
pois decorre de outros impactos diretos e indiretos. 

A manifestação do impacto foi de curto prazo, pela necessidade emergencial dos atendimentos 
à população nas áreas de deposição de rejeito, o que exigiu esforço da Defesa Civil, do Corpo 
de Bombeiros, do Instituto Médico Legal, dos serviços de energia elétrica e de abastecimento 
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público de água, e, ainda, envolvendo os três níveis do Sistema Único de Saúde, com articula-
ção dos governos nos níveis municipal, estadual e nacional. 

Trata-se de um impacto difuso, possuindo distribuição territorial abrangente e de difícil iden-
tificação espacial, sendo necessário o monitoramento dos indicadores sociais voltados aos 
serviços públicos aqui tratados para sua espacialização geográfica.

É considerado um impacto permanente, pois possui duração indefinida e permanece após 
as ações que o causaram terem sido cessadas. É necessário realizar o monitoramento dos 
indicadores sociais e demográficos relacionados aos serviços públicos de saúde, assistência 
social, educação, segurança pública, habitação e de outros setores para acompanhamento das 
ações de mitigação. É reversível, desde que aplicadas as medidas para reparação dos danos 
já verificados e para monitoramento de potenciais impactos relacionados aos serviços públicos.

Quadro 2.9.1.48-2 – Atributos do impacto Pressão sobre os serviços públicos.
Atributos de descrição do impacto

Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Indireto Reversibilidade Reversível

Escala espacial Difuso Duração Permanente
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.48.2. Avaliação do impacto
A magnitude foi avaliada como grande, tendo em vista o aumento da demanda pelos serviços 
de emergência, saúde e assistência social logo após o rompimento das barragens, no municí-
pio de Brumadinho, estendendo-se a longo prazo. 

Conforme descrito, o impacto incide sobre o componente Administração pública, de alta sen-
sibilidade para o tecido social, pois trata do atendimento de elementos das condições de vida 
da população. 

O grau de importância desse impacto é elevado, resultando da combinação da magnitude 
grande e sensibilidade alta.

Quadro 2.9.1.48-3 – Grau de importância do impacto Pressão sobre serviços públicos.
Avaliação do grau de importância do impacto

Magnitude Grande

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

Para esse impacto, estão em andamento ações contidas no Programa de Saúde Integral e 
Coletiva, como o fortalecimento da Rede Municipal de Atenção Básica nas frentes de Educação 
Permanente dos Profissionais de Saúde, Apoio à Gestão da Atenção Básica e doação de equi-
pamentos de saúde e mobiliários (Ciclo Saúde). Também encontram-se em execução ações 
do Programa de Assistência Integral aos Atingidos, que tem por objetivo minimizar os impac-
tos dos processos indenizatórios. O programa, pactuado com a Defensoria Pública de Minas 
Gerais para apoiar a estruturação das famílias a partir de uma nova realidade econômica, 
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proveniente das indenizações, oferece suporte para que essas famílias planejem seu futuro, 
segundo suas vontades e escolhas. A participação no programa é voluntária, sendo voltada às 
pessoas que receberam indenizações individuais ou doações humanitárias acima de R$ 50 mil. 
São quatro frentes, sendo uma delas o apoio psicossocial, com assistência às pessoas e fa-
mílias atingidas, por meio do atendimento social sistemático e continuado realizado por equipe 
técnica competente.

O Programa Referência da Família, que tem como objetivo contribuir com a reabilitação psi-
cossocial dos impactos ocasionados pelo rompimento da barragem, atende os familiares de ví-
timas fatais, as pessoas/famílias residentes na ZAS (Zona de Autossalvamento) que perderam 
moradia e que foram removidas por situações fitossanitárias, emocionais ou impacto de obras. 
Até setembro de 2020 houve o total de 39.484 atendimentos psicossociais, sendo 35.278 para 
as 571 famílias, com 1.656 pessoas acompanhadas, e 4.216 atendimentos psicossociais pon-
tuais para 263 famílias, com 513 pessoas.

Adicionalmente, está previsto o Programa de Monitoramento Sociodemográfico, o qual deve 
considerar, preliminarmente: 

• Monitorar e avaliar alterações nos indicadores-síntese de condições de vida (Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM, Índice de Vulnerabilidade Social – IVS e 
Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal – IFDM) e seus componentes ao longo do 
tempo e de maneira sistemática;

• Identificar e avaliar alterações nos indicadores relacionados à cobertura dos serviços de 
saúde;

• Identificar e avaliar as alterações nos indicadores de atendimento nas estruturas de assis-
tência social;

• Identificar e avaliar os indicadores de sobrecarga habitacional;
• Identificar e avaliar os indicadores de segurança pública;
• Monitorar e avaliar as alterações na dinâmica demográfica e a consequente variação na 

demanda por serviços públicos, ao longo do tempo.

A partir dos resultados do monitoramento e do seu acompanhamento ao longo do tempo, de-
vem ser propostas, quando couber, ajustes e complementações nas ações de reparação, in-
cluindo-se novas ações mitigadoras. Considera-se o grau de resolução intermediário, pois 
depende dos resultados do monitoramento para se verificar a eficácia das ações, além de 
possuir sinergia com políticas públicas locais, e competência limitada da Vale S/A.
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Quadro 2.9.1.48-4 – Medidas de reparação associadas ao impacto Pressão sobre serviços 
públicos.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas
Ações de fortalecimento da Rede Municipal de Atenção Básica nas frentes 
de Educação Permanente dos Profissionais de Saúde; Apoio à Gestão da 
Atenção Básica; doação de equipamentos de saúde e mobiliários (Ciclo 
Saúde)

Programa de Saúde Integral e Coletiva

Ações de apoio e suporte às famílias das comunidades atingidas pelo 
rompimento das barragens B1, B4 e B4-A da Mina Córrego do Feijão, 
na fase pós-emergencial, com o objetivo de garantir a escuta ativa e 
qualificada das pessoas e famílias atingidas e realizar atendimento e/ou 
acompanhamento psicossocial

Programa Referência da Família

Orientações e laudos jurídicos sobre adequações documentais na 
aquisição de imóvel, seja para fins residenciais, comerciais e/ou rural, 
além de vistorias técnicas para avaliação das condições de habitabilidade, 
uso e inserção social no território da família/indivíduo

Programa de Assistência Integral aos Atingidos

Monitoramento da situação de áreas temáticas, relativas à demografia; 
desenvolvimento humano e municipal; vulnerabilidade social, saúde 
e assistência social; educação; habitação e segurança pública, 
considerando também a percepção dos representantes do poder público

Plano de Monitoramento Sociodemográfico: 
Programa de Saúde Integral e Coletiva

Habitação: identificar e analisar alterações na demanda por habitação
Programa de Monitoramento Sociodemográfico: 
Programa de Assistência Integral aos Atingidos

Saúde e assistência social: identificar e analisar especificamente 
alterações de demanda do serviço de saúde e assistência social

Plano de Monitoramento Sociodemográfico: 
Programa de Saúde Integral e Coletiva

Segurança: monitorar indicadores de segurança pública, considerando os 
registros de crimes violentos

Programa de Monitoramento Sociodemográfico

Apresentação e discussão dos resultados dos programas de 
monitoramento e demais ações de mitigação que vem sendo realizadas

Plano de Comunicação para o “Plano de 
Reparação Ambiental da Bacia do Rio 
Paraopeba”

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Intermediário

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.
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2.9.1.49. Comprometimento da qualidade e da garantia do direito à 
educação
Relação de causa e efeito
Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspectos indutores

• Mudança repentina nas condições de vida;

• Arraste e deposição de rejeitos;

• Suspensão de material particulado na atmosfera;

• Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos;

• Chuvas extremas 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba.

Componente afetado Qualidade de vida

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

O impacto Comprometimento da qualidade e da garantia do direito à educação é efetivo, pois 
os indicadores de desempenho escolar, disponibilizados pelo Sistema Mineiro de Avaliação da 
Educação Pública (Simave), já possibilitam sua identificação, ao final do primeiro ano escolar 
pós-rompimento, pela queda nos resultados, algumas vezes bastante expressiva, conforme 
registrado no Diagnóstico pós-rompimento. 

Este impacto é causado por mudança repentina nas condições de vida, perda de moradia, 
desalojamento e desabrigo da população, pela ocorrência de sofrimento e aumento de pro-
blemas psicológicos e psicossociais, pela perturbação das atividades rotineiras e aumento do 
incômodo à população, pela interrupção de acessos e aumento no fluxo de veículos e do tempo 
de trajeto nas vias remanescentes e pela perda de áreas produtivas e de animais de produção. 
As decorrências desse impacto são imediatamente identificáveis nos cotidianos das crianças 
e suas famílias, e também dos profissionais das escolas. A longo prazo, seus efeitos poderão 
ocorrer na saúde, na economia e na vida cidadã.

Embora o acesso à escolarização seja o primeiro elemento da garantia do direito à educação, a 
permanência dos estudantes na escola e o sucesso escolar são os principais desafios em todo 
o país. Nas áreas afetadas pelo rompimento das barragens de Brumadinho, esses desafios se 
amplificam, por se encontrarem com as dores individuais e familiares, com o medo de que algo 
assim possa se repetir, com a dificuldade para acreditar que os cotidianos voltarão a acontecer 
de modo usual e que o futuro será seguro. Nos contextos escolares, onde convivem estudantes 
e profissionais atingidos direta ou indiretamente pelo rompimento, consequências previsíveis 
e imprevisíveis se manifestam. Na escola ocorrem experiências que marcam e conformam as 
pessoas e suas trajetórias, com implicações por toda a vida.

O cenário decorrente de escolhas políticas e econômicas históricas, no Brasil e em cada um 
de seus municípios, acumula fracassos na educação e, em decorrência disso, limitações para 
o desenvolvimento social e econômico. Nos municípios da área de estudo, a situação não é 
diferente – é histórica e depende de muitas mudanças para sua melhoria: nos patamares de 
financiamento, na organização curricular, na gestão administrativa, na utilização de resultados 
de avaliações, nas possibilidades de participação das comunidades nas decisões e no enfren-
tamento do racismo e das demais discriminações, responsáveis pela formação de gerações 
inteiras com baixa autoestima e com poucas possibilidades de construção de expectativas e 
aspirações.
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No entanto, não se trata aqui de enfrentar ou resolver questões históricas, espalhadas pelo 
território nacional, enraizadas em preconceitos e tratadas como se fossem naturais. Trata-se 
do esforço de delimitar o alcance dos danos eventualmente causados pelo rompimento das 
barragens, em especial nas escolas de Brumadinho e Mário Campos.

Em ambos os municípios, conforme dados registrados no Volume 3 deste Capítulo, o atendi-
mento às crianças pequenas está aquém das metas definidas no Plano Nacional de Educação 
2014-2024, de atendimento de 50% das crianças de 0 a 3 anos até o final da vigência do Plano 
e de 100% das crianças entre 4 e 5 anos até 2016. Em Brumadinho, em 2017 o atendimento 
à educação infantil foi de 38,6% das crianças até 3 anos e de 100% das crianças entre 4 e 5 
anos. Ou seja, parte da meta foi alcançada, e parte pode estar próxima, caso se tomem boas 
decisões. Em Mário Campos, no mesmo ano, o atendimento às crianças de até 3 anos foi de 
5,1%, e às crianças de 4 a 5 anos, de 92,6%, o que quer dizer que o município terá um caminho 
mais longo a percorrer na direção do alcance da meta.

Os municípios de Brumadinho e Mário Campos apresentaram quedas nas matrículas entre 
2018 e 2019 em todas as etapas da escolarização básica, com exceção das matrículas na 
educação infantil, em Brumadinho, que teve acréscimo de 1%.

Além da movimentação das matrículas, as taxas de rendimento escolar (taxas de aprovação, 
reprovação e abandono) informam sobre a qualidade. Nos ensinos fundamental e médio, as 
taxas de reprovação e abandono em Brumadinho e Mário Campos, também apresentadas no 
Volume 3, são bastante altas, algumas delas acima das médias nacionais e mineiras, sendo 
que em algumas escolas essas taxas passam de 15 pontos, confirmando a manutenção da 
“pedagogia da repetência”. Uma frase, que ficou mais conhecida do que seu autor, expressa o 
que os estudos em educação afirmam, desde os anos 1980: “Se a boa escola é a que reprova, 
o bom hospital é o que mata”. A frase alerta para o equívoco da reprovação e para suas con-
sequências nefastas. 

Esse brevíssimo cenário releva a movimentação das matrículas, a garantia do acesso e o 
rendimento escolar, indicativos das possibilidades de permanência na escola que devem ser 
acompanhados e tratados como elementos de aferição da qualidade.

Outro elemento fundamental na verificação da qualidade da educação são informações que 
trazem pistas sobre as condições de oferta da educação e seus resultados.

Há indícios para supor que tensões ocorreram e ocorrem nos cotidianos escolares após o 
rompimento das barragens, em especial em Brumadinho, evidenciadas em depoimentos re-
colhidos por consultorias contratadas pela Vale S/A e na Ação Civil Pública de abril de 2019: o 
atraso do início do ano letivo, com escolas ocupadas por doações e com dificuldades de aces-
so; as dores ocasionadas pela perda de pessoas por estudantes e profissionais; o acesso de 
adolescentes às indenizações, relatado como um fator de empoderamento para aqueles que 
têm pouco exercício de autonomia; a presença intensa de pessoas estranhas às escolas, como 
voluntários e imprensa; entre outros.

Em Mário Campos, a referida ACP (2019, p. 12) registra situação igualmente impactante para 
a população: “É importante registrar que só a tragédia humana vivenciada pelo município de 
Mário Campos somou 21 vítimas fatais, número superior aos 19 mortos de Mariana quando do 
rompimento da barragem de Fundão em 2015”. Além da dor pelas perdas, os estudantes de 
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Mário Campos também foram tocados pelas situações de suas famílias relativas a inseguran-
ças financeiras e de trabalho.

O principal indicador de qualidade da educação no Brasil, o Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb), conforme registrado no Diagnóstico Pretérito, informa sobre a quali-
dade da educação a partir de dois fatores: i) rendimento escolar, medido pelas taxas de apro-
vação; e ii) médias de desempenho dos estudantes, medidas por meio de avaliação externa e 
em larga escala, desenvolvida pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Desde 
2000, Minas Gerais, embora participe de todas as edições do Saeb, possui um sistema pró-
prio de avaliação da educação básica, o Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública 
(Simave), que realiza avaliações anuais utilizando a mesma metodologia do Saeb.

A partir do reconhecimento de que os cotidianos escolares foram necessariamente impactados 
pelo ocorrido e que o “clima escolar” tem influência nas aprendizagens dos estudantes, foram 
comparadas as médias alcançadas por estudantes de cada uma das escolas de Brumadinho 
e Mário Campos, nos anos 2016-2019, em séries finais (5º e 9º anos do ensino fundamental e 
3ª série do ensino médio), produzidas no âmbito do Simave, visando identificar alterações nos 
padrões de desempenho.

Destaca-se que o aumento ou a queda nos desempenhos, apresentados entre os anos 2018 
e 2019, não podem ser atribuídos exclusivamente a elementos internos ou externos às esco-
las sem investigação. Ainda que não seja possível tirar conclusões categóricas, uma vez que 
muitas variáveis concorrem para a produção de resultados de desempenho em avaliações 
externas, chama atenção a localização de algumas escolas que tiveram queda expressiva nos 
resultados entre os anos de 2018 e 2019, em Brumadinho, como aquelas localizadas mais 
próximas da área de deposição dos rejeitos: a Escola Municipal Nossa Senhora das Dores 
(bairro Córrego do Feijão) e a Escola Municipal Maria Solano Menezes Diniz (localidade de 
Tejuco). Dentre as escolas estaduais, a única que não apresentou queda no desempenho dos 
estudantes é a EE Abelardo Duarte Passos – dentre as três, a mais distante do rompimento e 
da sede do município. Embora não se verifiquem quedas de desempenho na mesma amplitu-
de daquelas verificadas nas escolas de Brumadinho, registra-se que o acompanhamento das 
escolas de Mário Campos é recomendável, tanto pelos resultados apresentados quanto pelas 
experiências vivenciadas pelos estudantes com o rompimento das barragens.

2.9.1.49.1. Descrição do impacto
O comprometimento da qualidade e da garantia do direito à educação é um impacto negativo, 
por ameaçar o direito de todos a educação de boa qualidade. 

O impacto é indireto, por se tratar de efeito resultante dos demais impactos do meio socioe-
conômico, sobretudo daqueles cujo aspecto é a mudança repentina nas condições de vida das 
pessoas. A manifestação de início do impacto foi de curto prazo, pois as modificações nos 
cotidianos escolares ocorreram imediatamente no retorno às aulas.

Trata-se de um impacto regional, restrito aos municípios de Brumadinho e Mário Campos. A 
área de influência deste impacto é apresentada no Mapa 2.9.1.49-1. Nesse território e para 
além dele, nos demais municípios da área de estudo, é necessário monitorar os indicado-
res de desempenho escolar e ainda cruzá-los com outras informações coletadas por meio de 
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questionários de contexto, também pelo mesmo sistema de avaliação (Simave), que permitirão 
compreender melhor os cotidianos escolares e intervir com adequação.

A incidência da educação no componente qualidade de vida é reconhecida nos mais diversos 
campos de estudos da sociedade. São inúmeras as pesquisas que identificam sua contribuição 
para a melhoria das possibilidades de trabalho e renda (correlação entre anos de estudo e ren-
dimentos), de prevenção de enfermidades (correlação entre anos de estudo e expectativa de 
vida) e de superação de desigualdades sociais e econômicas (correlação entre anos de estudo 
e justiça social).

É considerado um impacto permanente, pois as alterações que incidem sobre o desempenho, 
decorrentes do clima escolar, podem permanecer por tempo indeterminado. É reversível, pois 
ações a serem implantadas, de apoio às escolas e seus profissionais, têm potencial de modi-
ficar o cenário atual.

Quadro 2.9.1.49-1 – Atributos do impacto Comprometimento da qualidade e da garantia do direito 
à educação.

Atributos de descrição do impacto
Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Indireto Reversibilidade Reversível

Escala espacial Regional Duração Permanente
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.49.2. Avaliação do Impacto
A magnitude foi avaliada como média, uma vez que os resultados de desempenho dos estu-
dantes de Brumadinho e Mário Campos oscilaram, ora porque já se apresentavam em tendên-
cia de queda, ora por se manterem em patamares próximos aos anos anteriores. No entanto, 
destaca-se que as quedas apresentadas em algumas escolas e anos ou séries da escola-
rização são muito superiores ao que se considera esperado de um ano para o outro. José 
Francisco Soares e Maria Teresa Gonzaga Alves (2013, p. 496), argumentando sobre oscila-
ções nas médias de desempenho de escolas no Sistema de Avaliação da Educação Básica 
(Saeb), afirmam: 

[...] escolas com impacto positivo ou negativo superior a 20 pontos na escala de proficiência do 
Saeb - [o que] equivale a aproximadamente um ano de escolaridade. Isso indica que há estabe-
lecimentos que merecem estudos com metodologias qualitativas para o conhecimento de suas 
especificidades, em particular seus projetos pedagógicos.

Considerando que as escalas de desempenho utilizada pelo Saeb e pelo Simave são equiva-
lentes e idênticas às suas metodologias de aferição, as variações acima de 20 pontos informam 
sobre uma realidade a ser investigada e acompanhada.

Conforme descrito, o impacto incide sobre a qualidade da educação e sobre seus desdobra-
mentos em todas as esferas da vida humana, tal como registra a Constituição Federal de 1988 
que, em seu artigo 205, determina: “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvi-
mento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba
Capítulo 2 – Caracterização socioambiental pós-rompimento e avaliação de impactos  

Volume 4 – Avaliação de Impactos

 446

O “pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualifi-
cação para o trabalho” carregam a dimensão que perdas nas aprendizagens e na qualidade do 
ensino podem significar para o desenvolvimento econômico, social e cultural nos municípios de 
Brumadinho e Mário Campos. Assim, sua sensibilidade é avaliada como alta.

O grau de importância deste impacto é elevado, resultado da combinação da magnitude média 
e da sensibilidade alta.

Quadro 2.9.1.49-2 – Grau de importância do impacto Comprometimento da qualidade e da garantia 
do direito à educação.

Avaliação do grau de importância do impacto
Magnitude Média

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

Para este impacto, está previsto o Programa de Educação Ambiental de Brumadinho e Bacia 
do Paraopeba, cujo objetivo principal é articular pessoas e instituições constituindo uma rede 
de educação ambiental, propiciando espaços de diálogo e aprendizagem sobre as realidades 
locais, construção coletiva de conhecimentos e vivências que se materializam em projetos de 
intervenções educadoras (projetos socioambientais), a partir da formação continuada em temá-
ticas socioambientais e de fortalecimento das organizações sociais. O PEABP foi protocolado 
junto ao Comitê Pró-Brumadinho em 7 de outubro de 2020, após atendimento às recomenda-
ções daquele fórum na primeira versão, protocolada em outubro de 2019. Encontram-se em 
curso ações de articulação regional para sua implantação. 

Considera-se que será necessária, também, a criação de um programa voltado exclusivamente 
às escolas, envolvendo a comunidade escolar e as secretarias municipais e estadual de educa-
ção dos municípios de Brumadinho e Mário Campos, com vistas à formação dos profissionais 
para a revisão dos projetos pedagógicos, do currículo e da gestão, a partir de dados sobre 
demanda e oferta; rendimento escolar e resultados de desempenho nas avaliações externas e 
em larga escala e de informações sobre o “clima escolar”, coletadas por meio dos questionários 
de contexto produzidos pelo Simave e pelo Saeb e de instrumentos de autoavaliação escolar.

Considerando que programas dessa natureza têm sido realizados, o grau de resolução dos 
programas é forte.
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Quadro 2.9.1.49-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Comprometimento da qualidade 
e da garantia do direito à educação.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas
Projeto Formação Continuada de Educadores e Gestores (EF)

Projeto Coletivos Jovens de Meio Ambiente (CJMA)

Projeto Coletivos Educadores Municipais (CEM)

Programa de Educação Ambiental de 
Brumadinho e Bacia do Paraopeba

Formação para técnicos das secretarias municipais de educação de 
Brumadinho e Mário Campos e das Superintendências Regionais de 
Ensino Metropolitana A e Metropolitana B, para apoiar as coordenações 
centrais no suporte às atividades a serem desenvolvidas nas escolas

Programa a ser criadoFormação para gestores e coordenadores pedagógicos das escolas 
de Brumadinho e Mário Campos, para apoiar as equipes gestoras 
para a adoção de estratégias de gestão participativa; para a realização 
de formação de professores; e para a organização de processos 
autoavaliativos envolvendo toda a comunidade escolar na revisão do 
projeto pedagógico

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Forte

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Moderado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

O impacto pode ser observado nos locais em que as populações sofreram perdas pessoais e 
familiares, que incidiram sobre seus cotidianos com alterações importantes nas rotinas e nos 
climas escolares. Tal como apresentado a seguir, sua influência é em Brumadinho e Mário 
Campos.



Mapa 2.9.1.49-1 – Área de influência do impacto Comprometimento da qualidade e da garantia do direito à educação.
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2.9.1.50. Paralisação da captação de água no rio Paraopeba para abas-
tecimento público

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspectos indutores

• Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos;

• Chuvas extremas 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba; e

• Arraste e deposição de rejeitos.

Componente afetado Abastecimento público de água

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

Em razão do rompimento das barragens B1, B4 e B4A da mina Córrego do Feijão, em 
Brumadinho, o governo de Minas Gerais, por meio das Secretarias de Estado de Saúde (SES-
MG), de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa), ampliou, em 22 de fevereiro de 2019, a orientação para que não fosse 
utilizada a água bruta do rio Paraopeba desde sua confluência com o ribeirão Ferro-Carvão até 
o município de Pompéu, para qualquer finalidade, por tempo indeterminado. Antes disso, em 
31 de janeiro de 2019, as secretarias, em conjunto, haviam alertado para os riscos de consu-
mo das águas do Paraopeba até o município de Pará de Minas, bem como em uma área de 
100 metros das margens do rio, o que caracteriza este impacto como efetivo.

Mesmo antes dos alertas oficiais, moradores de áreas distantes de Brumadinho, dependentes 
do rio para suas atividades produtivas, já haviam se colocado em alerta. Temiam as conse-
quências para a irrigação das lavouras, para a dessedentação dos animais, para as ativida-
des turísticas e culturais e para seu cotidiano. As águas dos poços localizados a menos de 
100 metros do rio Paraopeba foram colocadas sob suspeita de contaminação, estendendo-se, 
então, a limitação para uso. Além das consequências para as populações que vivem às mar-
gens do rio e dependem dele para sua subsistência, a paralisação da captação da água do 
rio Paraopeba teve impactos nos sistemas de abastecimento de água à população de Pará de 
Minas, Paraopeba e Caetanópolis.

O impacto Paralisação da captação de água no rio Paraopeba para abastecimento público 
decorre do impacto Redução da qualidade da água superficial; este, por sua vez, originado 
em Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos e nas Chuvas ex-
tremas 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba. A paralisação da captação de água no rio 
Paraopeba para abastecimento público causa vários impactos de ordem econômica, como 
alteração das despesas públicas, prejuízos ao setor agrosilvopastoril e aquicultura, prejuízos 
ao setor industrial de uso intensivo de água, além de perturbação das atividades rotineiras e 
aumento do incômodo à população, aumento na incidência de doenças de veiculação hídrica e 
alteração do balanço hídrico superficial da bacia do rio Paraopeba.

Desde 1977, a Organização das Nações Unidas, na Conferência sobre a Água, em Mar del 
Plata, declarou a água como um direito humano básico, uma vez que sua ausência ou a au-
sência de sua qualidade (água potável) podem ser impeditivos da própria vida. No Brasil, esse 
reconhecimento demorou um pouco a chegar: entre o final dos anos 1980 e início dos 1990, 
tiveram início as regulamentações sobre o tema.
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A possibilidade de danos provocados pelo rompimento ao sistema de abastecimento da capi-
tal Belo Horizonte e cidades adjacentes (RMBH) provocou preocupação na população e nos 
agentes públicos responsáveis por esse serviço, uma vez que a captação no rio Paraopeba 
aporta e complementa, nos períodos de estiagem, o sistema Rio Manso. Destaca-se, no entan-
to, que o abastecimento de água nesses municípios não foi interrompido. Em 26 de janeiro de 
2019, em nota, a Copasa informou que:

o abastecimento de água da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) está sendo realiza-
do normalmente. Devido ao rompimento da barragem Mina Feijão, em Brumadinho, de responsa-
bilidade da Vale, ocorrido na tarde de sexta-feira (25/01), a Companhia suspendeu, por precau-
ção, a captação da água do rio Paraopeba. O abastecimento da população está sendo realizado 
pelas represas do Rio Manso, Serra Azul, Várzea das Flores e pela captação, a fio d’água, no Rio 
das Velhas.

Situação que é reafirmada no dia seguinte: 

A Copasa informa que a população da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) continua 
sendo abastecida normalmente. As represas do Rio Manso, Serra Azul, Várzea das Flores e a 
captação, a fio d’água, no Rio das Velhas, estão com plena capacidade para atender a região.

E em 29 de janeiro de 2019:

Imediatamente após a notícia do rompimento da barragem de mineração da Mina do Feijão, ope-
rada pela empresa Vale, na última sexta-feira (25/1), a Copasa fechou as comportas da unidade 
de captação de água no rio Paraopeba, construída em 2015. Essa foi uma ação preventiva para 
preservação das instalações daquela captação.

A operação dessa captação, desde a sua implantação até o dia do rompimento, permitiu a recupera-
ção dos níveis de água nos reservatórios do rio Manso, Serra Azul e Vargem das Flores. Esses reser-
vatórios, juntamente com a captação do Rio das Velhas, têm suficiência para a continuidade e a nor-
malidade do abastecimento de água para a população da Região Metropolitana de Belo Horizonte. 
Nenhuma dessas fontes de água foi afetada pelo acidente e todas operam em condições normais. 
O volume atualmente armazenado nas represas, 198 milhões de m3, garante o suprimento regular 
de água para a população durante os próximos períodos de estiagem 2019/2020.

O Sistema Rio Manso faz parte do Sistema Integrado da Bacia do Rio Paraopeba e abastece 
parte da RMBH. A captação de água no rio Paraopeba foi concebida para aportar e comple-
mentar a oferta de água, principalmente nos períodos de estiagem, de forma a garantir a segu-
rança hídrica da RMBH.

Com o rompimento das barragens, a captação complementar do rio Paraopeba, que possuía 
vazão média de 2.500 L/s e capacidade nominal de 5.000 L/s, foi paralisada. Porém o Sistema 
Rio Manso permaneceu em operação, conforme indicado no Quadro 2.9.1.50-1.
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Quadro 2.9.1.50-1 – Capacidade do Sistema Produtor de Água Integrado Rio Manso e impacto 
pós-rompimento.

Sistema

Situação antes do rompimento

Impacto 
pós-rompimentoManancial

Capacidade 
nominal de 
captação (L/s)

Vazão 
captada 
média 
(L/s)

Capacidade 
nominal de 
tratamento 
(L/s)

Capacidade 
de produção 
do sistema 
(L/s)

Sistema Produtor 
Integrado Rio Manso

Rio Manso 6.600 3.750
6.600 6.600

Paralisação da 
captação do rio 
ParaopebaRio Paraopeba 5.000 2.500

Fonte: Dados obtidos da Apresentação Copasa RMBH de 20 de maio de 2019.

A Figura 2.9.1.50-1 apresenta, esquematicamente, o Sistema Paraopeba integrado ao Sistema 
de abastecimento da RMBH e seu impacto em decorrência do rompimento, indicando sua re-
tirada da captação no Rio Paraopeba, cujas águas eram direcionadas para o subsistema Rio 
Manso.
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Figura 2.9.1.50-1 – Principais sistemas produtores de água da RMBH, situação pós-rompimento.

Fonte: Copasa, 2019. Elaboração: Arcadis, 2019
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Os municípios que tiveram comprometido o abastecimento em razão da suspensão da capta-
ção de água bruta do rio Paraopeba foram Pará de Minas, Paraopeba e Caetanópolis. Em subs-
tituição à captação no rio Paraopeba, Pará de Minas passou a captar água para abastecimento 
público dos mananciais do ribeirão Paciência e córrego dos Paivas. Paraopeba e Caetanópolis, 
em substituição à captação de água do rio Paraopeba, seguiram abastecendo os municípios 
com águas dos poços profundos e reativação da captação no ribeirão do Cedro, principal fonte 
de abastecimento dos municípios antes da implantação da captação no rio Paraopeba. 

Constata-se que são duas as situações de déficit de abastecimento:

• Déficit de 200,0 litros por segundo no sistema produtor isolado de Pará de Minas, conces-
são da Águas de Pará de Minas, com captação no rio Paraopeba; 

• Déficit de 62,0 litros por segundo no sistema integrado Paraopeba e Caetanópolis operado 
pela Copasa, com captação no Paraopeba.

Essas situações e as soluções eventualmente produzidas nos municípios de Pará de Minas, 
Caetanópolis e Paraopeba serão detalhadas adiante.

A capacidade de captação do sistema no município de Pará de Minas, antes do rompimento, 
somava aproximadamente 422 L/s, porém a produção possuía limitação, devido à capacidade 
de tratamento da ETA de Pará de Minas, com vazão nominal de 240 L/s. Com a paralisação da 
captação no rio Paraopeba, a capacidade do sistema passou para aproximadamente 222 L/s 
nos períodos de chuva, ficando ainda mais deficiente no momento da estiagem (com a vazão 
de captação de 150 L/s), conforme Quadro 2.9.1.50-2.

A Concessionária Águas de Pará de Minas – Capam é responsável pelos serviços de abasteci-
mento de água e esgotamento sanitário do município de Pará de Minas. No período anterior ao 
rompimento, o abastecimento era realizado por captação no ribeirão Paciência, no córrego dos 
Paivas e no rio Paraopeba. Conforme Termo de Compromisso de 15 de março de 2019, ficou 
estabelecido que a Vale S/A é responsável pela 

construção de novos sistemas de captação e de adução de água bruta (doravante denomina-
do, em seu conjunto, ‘Sistemas de Captação e Adução’), aptos e suficientes para garantir, pelo 
menos, uma vazão de, no mínimo, 284 litros por segundo, a ser disponibilizada na estação de 
tratamento de água (ETA) existente, localizada no Bairro Nossa Senhora das Graças, em Pará de 
Minas, em substituição à captação que era efetuada no Rio Paraopeba. (p. 4)

Para a manutenção do abastecido pós-rompimento, foi elaborado um plano de abastecimento 
emergencial, com captação alternativa de água em poços tubulares profundos, além da capta-
ção em mananciais locais, como os já existentes no ribeirão Paciência e no córrego dos Paivas 
e uma nova no ribeirão Cova d’Anta, conforme registrado no documento Programa Integrado 
de Abastecimento de Água na Bacia do Rio Paraopeba (Vale S/A, junho de 2020).

Ainda, o referido Termo de Compromisso estabeleceu “como local da nova captação o rio Pará, 
entre os municípios de Nova Serrana e Conceição do Pará” (p. 5). Nesse caso, trata-se de ação 
definitiva, uma vez que a captação no Rio Pará oferece disponibilidade hídrica de “1,733 m³/s, 
após descontar os valores já outorgados até esse ponto (2,686 m³/s) da vazão outorgável 
(30% da Q7,10, ou 4,419 m³/s), portanto, bastante superior aos valores requeridos (0,284 m³/s)”, 
conforme registrado no “Estudo Conceitual Mina Córrego do Feijão – Captação no Rio Pará 
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– Relatório de Outorga” (2019, p. 20). Segundo a Vale, o início das operações do novo sistema 
construído no rio Pará teria sido em julho de 2020 (Balanço da Reparação, junho de 2020).

O documento Programa Integrado de Abastecimento de Água na Bacia do Rio Paraopeba (Vale 
S/A, junho de 2020, p. 39) registra que:

As fortes chuvas ocorridas em janeiro e fevereiro/2020 promoveram o transbordamento do rio 
Paraopeba, interrompendo a captação de água subterrânea em poços tubulares profundos e a 
captação de água superficial no Rio Cova Dantas, ambos localizados na Fazenda Lagoa Seca, fa-
zendo necessário a complementação do abastecimento do município com caminhões-pipa, entre 
fevereiro e maio/2020. (p. 39)

O Quadro 2.9.1.50-2 traz a comparação entre os períodos pré e pós-rompimento no sistema de 
captação de Pará de Minas e a Figura 2.9.1.50-2 representa o impacto no sistema.

Quadro 2.9.1.50-2 – Capacidades do sistema produtor de água de Pará de Minas e impacto pós-
rompimento.

Situação pretérita de abastecimento

Sistema Manancial
Capacidade 
nominal da 

captação (L/s)

Vazão 
captada 

média (L/s)

Capacidade 
nominal de 

tratamento (L/s)

Capacidade de 
produção do 
sistema (L/s)

Impacto 
pós-rompimento

Captação 
de Pará de 
Minas

Ribeirão 
Paciência

115(1) 90*

240(2) 240(2)

Paralisação da 
captação do rio 

Paraopeba

Córrego 
Paivas

107,4(1) 60*

Rio 
Paraopeba

200(3) N/D

*Vazões na época de estiagem.
Fontes: (1) Plano Municipal de Saneamento Básico de Pará de Minas – 2014; (2) Site da concessionária Águas de Pará de Minas; 
(3) Informações fornecidas pela Vale.
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Figura 2.9.1.50-2 – Sistemas produtores de água da sede municipal de Pará de Minas, situação pós-rompimento.

Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico de Pará de Minas/2014; Águas de Pará de Minas/2019; Vale/2019. Elaboração: Arcadis, 2019
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Os municípios de Paraopeba e Caetanópolis possuem um sistema integrado de abastecimento 
de água que atende ambas as localidades, tendo como principal manancial o rio Paraopeba. 
Nesses municípios, o abastecimento é de responsabilidade da Copasa. 

Com o rompimento das barragens B1, B4 e B4-A, a Copasa suspendeu a operação da princi-
pal captação do sistema, com vazão média de operação de 65 L/s, situada no rio Paraopeba, 
operando somente com outras fontes. Os poços profundos que atendiam ao município de 
Paraopeba continuaram operando com a vazão de 28 L/s. Já em Caetanópolis, os sete poços 
existentes aumentaram a vazão para atender à demanda do município, chegando a 26,9 L/s, 
conforme Quadro 2.9.1.50-3, que traz a comparação entre os períodos pré e pós-rompimen-
to no sistema integrado de captação de Paraopeba e Caetanópolis, representado na Figura 
2.9.1.50-3.

O abastecimento após o rompimento das barragens foi realizado por meio de poços existentes 
e de captação superficial no ribeirão Cedro, até julho de 2019. No entanto, houve queda da 
produção dessas fontes, conforme aponta o documento Programa Integrado de Abastecimento 
de Água na Bacia do Rio Paraopeba (Vale S/A, junho de 2020), e teve início o abastecimento 
por caminhões-pipa. Ainda, segundo o documento:

O abastecimento por caminhões-pipa para abastecimento público teve fim em dezembro/2019, 
com a recuperação da vazão disponível no ribeirão do Cedro. Como solução definitiva para esses 
municípios, a Vale está implantando uma nova captação superficial, no ribeirão São João, para 
o aporte de 110 L/s, cuja finalização será em junho/2021. Até a finalização da nova adutora, a 
bateria de poços implantados/em implantação pela Vale, em conjunto com os poços existentes e 
captação no ribeirão do Cedro garantirão o abastecimento dos municípios. (p. 38-39)

Especificamente para os bairros de Pontinha, Imperial e Boa vista, no município de Paraopeba, 
há abastecimento por caminhões-pipa, que retiram a água da Estação de Tratamento de Água 
(ETA Dalgado), localizada no mesmo município e que pertence à Copasa. São dois caminhões, 
um deles fazendo três viagens por dia, para o bairro Pontinha, todos os dias da semana, onde 
abastece o reservatório principal, que faz a distribuição para as residências. O outro caminhão 
realiza viagens para o bairro Imperial, duas vezes por dia às terças, quintas, sábados e domin-
gos, situação em que abastece os reservatórios de 150 residências; e, para o bairro Boa Vista, 
são duas viagens por dia às segundas, quartas e sextas, nesse caso, parte do abastecimento 
é feito ao reservatório principal e parte, diretamente nas residências. Esses caminhões são 
carregados com água potável da ETA Dalgado, em Paraopeba. 
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Quadro 2.9.1.50-3 – Capacidades do sistema produtor de água de Pará de Minas e impacto pós-
rompimento.

Município

Situação de abastecimento anterior ao rompimento
Impacto pós 
rompimentoSistema Manancial

Vazão 
captada 

média (L/s)

Capacidade 
nominal da 
ETA (L/s)

Vazão média 
de operação 

(L/s)

Paraopeba

Isolado 
Paraopeba

4 Poços 28(1) N/D 28(1) –

Integrado 
Paraopeba- 
Caetanópolis

Rio 
Paraopeba

62(2) 60(1) 62(2)

Paralisação da 
captação do rio 
Paraopeba

Caetanópolis Isolado 
Caetanópolis

7 poços (3) 26,9 N/D 26,9 –

Fonte: (1) Relatório de Fiscalização ARSAE – Paraopeba (maio/19); (2) Carta Copasa CE 085-19; (3) Relatório de Fiscalização 
ARSAE – Caetanópolis (maio/19).
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Figura 2.9.1.50-3 – Sistemas produtores de água das sedes municipais de Paraopeba e Caetanópolis situação pós-rompimento.

Elaboração: Arcadis, 2019. Fonte: Copasa/2019 e ARSAE/2019.
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2.9.1.50.1. Descrição do impacto
A paralisação da captação de água no rio Paraopeba para abastecimento público foi um efeito 
indireto, ocasionado pela redução da qualidade da água, por sua vez prejudicada em razão do 
carreamento de sedimentos, rejeitos, resíduos e/ou efluentes líquidos. O impacto é negativo, 
pois impossibilitou a utilização das águas do rio Paraopeba para o abastecimento da população 
dos municípios que tinham seus sistemas dependentes do rio.

Trata-se de um impacto regional, restrito às captações para abastecimento público no rio 
Paraopeba nos municípios de Brumadinho, Pará de Minas, Paraopeba e Caetanópolis, conforme 
representado no Mapa 2.9.1.50-1. Apesar dos sistemas afetados possuírem outros mananciais que 
complementam sua demanda de água, a paralisação das captações no rio Paraopeba – que era 
o principal manancial – trouxe impacto que ocorreu no curto prazo, logo após o rompimento, pois 
o comprometimento da qualidade da água se dá à medida que ocorre o carreamento do rejeito.

É considerado um impacto reversível, uma vez que os sistemas poderão realizar a captação 
no rio Paraopeba, quando a qualidade da água voltar aos patamares anteriores e, ainda, quan-
do o conjunto das intervenções realizadas para promover captação alternativa for concluído. 
Assim, também é temporário, uma vez que sua duração está condicionada às obras de regu-
larização das captações em áreas não atingidas.

Quadro 2.9.1.50-4 – Atributos do impacto Paralisação da captação de água no rio Paraopeba para 
abastecimento público.

Atributos de descrição do impacto
Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Indireto Reversibilidade Reversível

Escala espacial Regional Duração Temporário
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.50.2. Avaliação do Impacto
A magnitude foi avaliada como grande, tendo em vista que a captação no rio Paraopeba é par-
te do sistema de abastecimento público, sendo que em Pará de Minas essa parte corresponde 
quase à metade da capacidade, e no sistema integrado Paraopeba Caetanópolis corresponde 
à mais da metade, atingindo aproximadamente 130 mil pessoas nos três municípios. 

O impacto incide sobre o componente Abastecimento público de água, que foi caracterizado 
no Diagnóstico Pretérito a partir de referenciais como o Plano Nacional de Saneamento Básico 
(2007), o Plano Diretor de Recursos Hídricos do rio Paraopeba (2018) e da identificação dos ce-
nários dos municípios da área de estudo. Destaca-se, ainda, tratar-se de um direito humano bási-
co. Nas palavras de Priscila Neves-Silva e Léo Heller (2020, p. 47-48), pesquisadores da Fiocruz:

Ao ser reconhecido como direito humano, o acesso à água passa a ser uma obrigação do Estado 
perante os indivíduos que, agora, possuem um instrumento que lhes permite exigir, perante a lei, o 
cumprimento e a garantia desse direito. Isso significa que o acesso à água não pode ser negado; 
os atores não estatais, como as empresas privadas, não podem interferir no direito à água e o 
Estado deve regular suas ações prevenindo consequências negativas. Além disso, o Estado e as 
empresas devem ter a responsabilidade de cumprir, respeitar e proteger o direito humano à água, 
evitando qualquer situação que possa violá-lo.
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Nesse contexto, a sensibilidade deste impacto é avaliada como alta.

O grau de importância deste impacto é elevado, resultado da combinação da magnitude gran-
de e sensibilidade alta.

Quadro 2.9.1.50-5 – Grau de importância do impacto Paralisação da captação de água no rio 
Paraopeba para abastecimento público.

Avaliação do grau de importância do impacto
Magnitude Grande

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

Para este impacto, estão em andamento ações visando a recuperação do abastecimento, con-
forme Quadro 2.9.1.50-6. Registra-se que algumas tiveram sua conclusão adiada em razão das 
restrições impostas pelo isolamento social exigido pela situação atual de pandemia da Covid-19.

Quadro 2.9.1.50-6 – Medidas de reparação associadas ao impacto Paralisação da captação de 
água no rio Paraopeba para abastecimento público.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas

Pará de Minas

Captação de Água Emergencial Superficial (> 96 L/s), Córrego do Moreira / Cova D’Antas 
(provisória)

Captação de água emergencial subterrânea por meio de poços artesianos em Pará de Minas 
(vazão 50 L/s) – provisória

Projeto Nova Captação Pará de Minas – Rio Pará (entre os municípios de Nova Serrana e 
Conceição do Pará) – 47 km de adutora (vazão 284 L/s) – definitiva

Paraopeba-Caetanópolis

Captação emergencial reativada no Córrego/Ribeirão do Cedro – objetivo de 40 L/s.

Fornecimento de equipamentos e reativação de poços para captação emergencial (C06, C03 
C21 e E1)

Atualização do sistema supervisório

Perfuração de poços profundos para captação de 100/110 L/s (11 poços)

Sistema Rio Manso

Estudo hidrológico e implantação de captação no Rio Paraopeba a montante do rompimento 
(5,0 m³/s)

Projeto e implantação da captação no rio Paraopeba a montante do rompimento (5,0 m³/s) e 
adutora de 12 km até ETA Rio Manso

Estudo e Projeto da Captação no Rio Macaúbas (2,5 m³/s)

Estudo e Projeto – Interligação dos sistemas de abastecimento das bacias Paraopeba e Velhas

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das 
medidas

Forte

Grau de importância do 
impacto (pós-medidas)

Moderado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

A área de influenciado impacto abrange o rio Paraopeba a jusante de Brumadinho até o muni-
cípio de Pompéu. As captações localizam-se nos municípios de Brumadinho, Pará de Minas, 
Paraopeba e Caetanópolis.



Mapa 2.9.1.50-1 – Área de influência do impacto Paralisação da captação de água no rio Paraopeba para abastecimento público.
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2.9.1.51. Restrição do acesso à água

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspectos indutores

• Arraste e deposição de rejeitos;

• Carreamento de sedimentos, resíduos e/ou efluentes líquidos; e

• Chuvas extremas em 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba.

Componente afetado Qualidade de vida

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

O impacto Restrição do acesso à água é efetivo, uma vez que houve recomendação de não 
utilização da água bruta do rio Paraopeba nos municípios da calha, de Brumadinho a Pompéu, 
para quaisquer finalidades.

O rompimento das barragens do Complexo Paraopeba II da Mina Córrego do Feijão provocou 
o extravasamento dos rejeitos ali contidos, que soterraram o ribeirão Ferro-Carvão e estacio-
naram na confluência deste com o rio Paraopeba. A pluma provocada pela lama de rejeitos 
seguiu pelo rio Paraopeba até a represa da UHE Retiro Baixo, entre os municípios mineiros de 
Curvelo e Pompéu, conforme consta no diagnóstico pós-rompimento, item Recursos Hídricos 
Superficiais. Os aspectos carreamento de sedimentos, resíduos e/ou efluentes e chuvas ex-
tremas de 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba provocaram a redução da qualidade da 
água superficial, que por sua vez ocasionou o impacto indireto de Restrição do acesso à água. 
Ao aspecto de arraste e deposição de rejeitos relaciona-se ainda os impactos Destruição de 
dois poços profundos no Parque da Cachoeira e Alteração das características químicas do 
solo, que também provocaram a Restrição do acesso à água. 

A Nota de Esclarecimento 9 – Desastre Barragem B1, de 31 de janeiro de 2019, assinada pelas 
Secretarias de Estado de Saúde (SES-MG); de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
(Semad); e de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), comunicou à população que o 
trecho entre a confluência do ribeirão Ferro-Carvão com o rio Paraopeba até Pará de Minas 
apresentava riscos à saúde humana e animal e que os órgãos não recomendavam a utilização 
da água bruta do rio Paraopeba para qualquer finalidade. A mesma nota de esclarecimento 
informa que “para manter o abastecimento, o Governo do Estado de Minas Gerais já deter-
minou à Vale que forneça água potável para as comunidades afetadas”. Determinou também 
prioridade para autorização prévia para intervenção emergencial, em corpo hídrico, de nova 
captação, aos detentores de direitos de captação afetados. Os poços existentes até então não 
se constituíram como alternativas por haver suspeita de contaminação das águas subterrâneas 
daqueles situados às margens do rio, como descrito no impacto de Alteração da qualidade da 
água subterrânea, que aborda a contaminação de sistemas aquíferos ocasionada devido ao 
rompimento das barragens B1, B4 e B4-A. Na nota de esclarecimento supracitada, mencio-
na-se que a distância de 100m das margens do rio Paraopeba deve ser respeitada. Ainda em 
relação às restrições de recursos hídricos subterrâneos, somam-se os poços atingidos pelas 
áreas inundadas durante as chuvas extremas de 2019/2020. 

Em 22 de fevereiro de 2019, o governo estadual publicou notificação ampliando a área de reco-
mendação de restrição do uso da água do rio Paraopeba até o município de Pompéu.



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba
Capítulo 2 – Caracterização socioambiental pós-rompimento e avaliação de impactos  

Volume 4 – Avaliação de Impactos

 463

A partir da recomendação quanto à restrição de uso tanto das águas superficiais quanto das 
subterrâneas, publicada em decorrência do rompimento das barragens B1, B4 e B4-A, a po-
pulação regional, de forma geral, e as comunidades lindeiras ao rio Paraopeba, em particular, 
tiveram implicações em suas atividades rotineiras e cotidianas no que tange especialmente 
ao consumo doméstico (limpeza, higiene e hidratação) e, no caso de pequenos e médios pro-
dutores, à dessedentação animal e irrigação de suas plantações. A restrição abrangeu cortes 
na distribuição de água nos municípios de Pará de Minas, Paraopeba e Caetanópolis (tratado 
no impacto Paralisação da captação de água no rio Paraopeba para abastecimento público), 
e o abastecimento de pequenas propriedades rurais que dependiam da captação direta no rio 
(cita-se os produtores rurais do município de Juatuba, onde foi necessário construir barragens 
para dessedentação de animais). Em Brumadinho, foram soterrados dois poços profundos (um 
operante e outro perfurado), tratado no impacto Destruição de dois poços profundos no Parque 
da Cachoeira.

Houve comprometimento do sistema de captação local e abastecimento em São Joaquim de 
Bicas, especificamente no Acampamento Pátria Livre, que conta com 1.340 habitantes, e na 
aldeia indígena das etnias Pataxó e Pataxó Hã Hã Hãe, que conta com 40 famílias e cerca de 
200 pessoas. A mesma situação foi vivenciada no Projeto de Assentamento Dois de Julho, em 
Betim, que abriga cerca de 60 famílias, e no Projeto de Assentamento Queima Fogo, localizado 
em Pompéu, onde residem 35 famílias assentadas. 

De modo geral, a redução da qualidade da água do rio Paraopeba provoca a restrição do seu 
uso para consumo humano, dessedentação animal e irrigação. Por determinação do Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais e do Governo do Estado de Minas Gerais, a Vale é obrigada 
a fornecer as quantidades de água necessárias aos atingidos.

Segundo a Frente Agropecuária da Vale S/A, no período compreendido entre fevereiro de 2019 
e junho de 2020, 16 municípios da bacia do rio Paraopeba foram atendidos pelo serviço de for-
necimento de água realizado por meio de caminhões pipa e sob responsabilidade da empresa: 
Brumadinho, Mário Campos, Betim, São Joaquim de Bicas, Esmeraldas, Florestal, Juatuba, 
Fortuna de Minas, Pará de Minas, São José da Varginha, Pequi, Maravilhas, Papagaios, 
Paraopeba, Curvelo e Pompéu.

O dimensionamento da demanda é considerado a partir de dados dos abastecimentos realiza-
dos pela Vale S/A. Infere-se que o impacto pode ser relativamente maior que o aqui apresen-
tado, caso a demanda não tenha chegado à empresa.

Os municípios que mais demandaram o fornecimento de água foram Mário Campos, com 
272.167.021 litros, seguido dos municípios de São Joaquim de Bicas, com 187.225.678 litros e 
Pompéu, com 68.483.378 litros.

Verifica-se que a demanda por água no recorte territorial e período analisados foi destinada 
para a irrigação (52%), dessedentação animal (31%), água potável para o uso doméstico (15%) 
e água mineral para o consumo humano (1%). A Tabela 2.9.1.51-1 apresenta os dados levan-
tados junto ao banco de dados da Frente Agropecuária da Vale S/A.
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Tabela 2.9.1.51-1 – Abastecimento de água por uso, por município, fevereiro de 2019 a junho de 2020.

Municípios
Consumo humano Dessedentação animal Irrigação Total

Água mineral Água potável
(litros) % (litros) % (litros) %

(litros) % (litros) %
Brumadinho 1.575.734 7% 5.099.500 24% 13.667.000 64% 965.500 5% 21.307.734 100%

Betim 1.399.365 3% 25.095.100 56% 14.584.500 32% 4.077.234 9% 45.156.199 100%

São Joaquim de Bicas 1.305.095 1% 34.393.183 18% 47.577.000 25% 103.950.400 56% 187.225.678 100%

Mário Campos 720.021 0% 5.207.500 2% 7.980.500,00 3% 258.259.000 95% 272.167.021 100%

Esmeraldas 974.886 3% 6.610.500 23% 13.765.000 48% 7.552.633 26% 28.903.019 100%

Juatuba 189.198 2% 3.297.000 38% 446.000 5% 449.000 5% 8.762.396 100%

Fortuna de Minas 30.150 0% 20.000 0% 15.081.600 100%  0% 15.131.750 100%

Pará de Minas 52.701 4% 0 0% 1.311.000 95% 10.000 1% 1.373.701 100%

Pequi 7.560 0% 0 0% 2.010.000 100% 0 0% 2.017.560 100%

São José da Varginha 71.940 1% 3.032.000 23% 10.025.000 76% 0 0% 13.128.940 100%

Florestal 62.625 7% 820.800 93% 0 0% 0 0% 883.425 100%

Maravilhas 117.587 3% 2.736.000 59% 1.810.000 39%  0% 4.663.587 100%

Papagaios 87.035 0% 895.000 4% 19.855.500 86% 2.366.000 10% 23.203.535 100%

Paraopeba 128.544 0% 4.870.400 14% 29.538.500 82% 1.529.000 4% 36.066.444 100%

Curvelo 147.048 1% 2.112.300 8% 11.369.500 44% 12.120.700 47% 25.749.548 100%

Pompéu 828.828 1% 18.560.900 27% 47.943.400 70% 1.150.250 2% 68.483.378 100%

Total 7.698.317 1% 112.750.183 15% 236.964.500 31% 392.429.717 52% 754.223.915 100%
Fonte: Vale S/A (06/2020), Adaptado Arcadis, 2020.
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Além do quadro relativo ao abastecimento da água para consumo humano (limpeza, higiene e 
hidratação), dessedentação animal e irrigação de plantações, há também restrições de uso da 
água para atividades de lazer, como banhos e natação, além das implicações simbólicas, não 
materiais, relacionadas a usos culturais e rituais de suas águas, tratados no Capítulo 1, item 
Agrupamentos Sociais e impacto avaliado no item relacionado aos Serviços Ecossistêmicos, 
neste Capítulo 2, volume 2. 

A medida de mitigação com vistas à regularização hídrica dos estabelecimentos rurais foi adota-
da pela Frente Agropecuária com outorga emergencial no território impactado. No período entre 
fevereiro de 2019 e maio de 2020, foram outorgados 123 poços tubulares, sendo que 15,63% 
estão em operação, 11,72% (perfuração) foram tamponados por falta de vazão e 18,75% estão 
em processo de implantação em 16 municípios, como pode ser observado na Figura 2.9.1.51-
1. Em relação ao número de poços por município, pode ser observado na Figura 2.9.1.51-2 
que o município de Paraopeba foi o maior demandante, com 23 poços tubulares outorgados, 
seguido do município de Papagaios e Brumadinho, ambos com 13 poços tubulares.

Figura 2.9.1.51-1 – Poços tubulares por status na área de estudo.

Fonte: Dashboard_Poços Agropecuária (Vale, 2020); Arcadis, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.
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Figura 2.9.1.51-2 – Poços tubulares por município.

Fonte: Dashboard_Poços Agropecuária (VALE, 2020); Arcadis, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.51.1. Descrição do impacto
A Restrição de acesso à água é um impacto negativo, pois atinge milhares de pessoas em 
16 municípios da área de estudo. Posto que decorre de impactos diretos, como a Redução da 
qualidade da água superficial, causada pelo rompimento das barragens da mina Córrego do 
Feijão, trata-se de um impacto indireto. Sua ocorrência se deu em curto prazo, tendo sido pu-
blicada a recomendação de não utilização das águas seis dias após o desastre. É um impacto 
regional, ocorrendo ao longo do rio Paraopeba, conforme Mapa 2.41. 

É permanente, uma vez que há orientação de não utilização da água bruta do rio Paraopeba 
para atividades do cotidiano por tempo indeterminado.

O acesso à água é entendido no mundo inteiro como direito humano básico e seu valor é ines-
timável quando se trata da qualidade de vida. 

O impacto de Restrição do acesso à água tende a ser revertido a partir da implantação de ações 
relacionadas à segurança hídrica nas comunidades e estabelecimentos rurais. Resultados po-
sitivos do monitoramento da qualidade da água e a consequente liberação de seu uso poderão 
favorecer o acesso às águas do rio Paraopeba, portanto o impacto é reversível.

É importante observar que as restrições aos usos da água do rio Paraopeba podem contribuir 
para o aumento da disponibilidade hídrica nesse curso d’água. Porém, as captações realizadas 
em outros cursos d’água para suprir as demandas das populações podem alterar a disponibi-
lidade hídrica neles.



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba
Capítulo 2 – Caracterização socioambiental pós-rompimento e avaliação de impactos  

Volume 4 – Avaliação de Impactos

 467

Quadro 2.9.1.51-1 – Atributos do impacto Restrição do acesso à água.
Atributos de descrição do impacto

Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Indireto Reversibilidade Reversível

Escala espacial Regional Duração Permanente
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.51.2. Avaliação do impacto
A magnitude do impacto foi avaliada como grande, tendo em vista os transtornos causados 
pela alternativa oferecida, a quantidade de água demandada e a dependência dos demandan-
tes em relação à Vale S/A para obtenção de água. 

A água como recurso vital para o desenvolvimento humano requer a atenção de toda a socie-
dade para que se estabeleça, de forma justa e igualitária, o acesso a este bem comum insubs-
tituível. Como apresentado durante a Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas 
(ONU) e estabelecido por meio da Resolução 64/292, de 28 de julho de 2010, o direito à água 
potável e ao saneamento é essencial ao pleno desfrute da vida, sendo que sua restrição pode 
ocasionar perdas relevantes para o cotidiano das populações afetadas. No contexto da restri-
ção do acesso à água do rio Paraopeba, ocasionado pelo rompimento das barragens da Mina 
Córrego do Feijão, foi registrada demanda, no período entre fevereiro de 2019 e junho de 2020, 
de 1.547 solicitantes de água. Tal cenário de impacto, ocorrido ao longo 16 municípios, afetou 
drasticamente a qualidade de vida dos moradores e frequentadores eventuais dos agrupamen-
tos sociais limítrofes ao rio Paraopeba, o que possibilita definir sua sensibilidade como alta. 
Já o grau de importância deste impacto é elevado, resultado da combinação da magnitude 
grande e sensibilidade alta.

Quadro 2.9.1.51-2 – Grau de importância do impacto Restrição do acesso à água.
Avaliação do grau de importância do impacto

Magnitude Grande

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

Para esse impacto está previsto o Plano de Dinamização de Territórios Rurais, que possui pre-
missa integradora entre diversos programas propostos para a retomada das atividades rurais 
e regularização da disponibilidade de água para as comunidades atingidas. Estão previstos o 
Programa Apoio Técnico para Reestruturação das Atividades Rurais, o Programa de Segurança 
Hídrica para Comunidades Rurais e o Programa de Gestão de Serviços Ecossistêmicos. Outros 
programas previstos no escopo de reparação do plano também possuem perfil transversal de 
integração para a melhoria da qualidade de vida dos agrupamentos sociais impactados, sendo 
que as medidas previstas de reparação foram associadas ao grau de resolução intermediário.

Encontra-se em andamento, no escopo das ações emergenciais, o Programa Integrado de 
Abastecimento de Água da Bacia do Paraopeba, organizado e executado pela Vale S/A. Nesse 
programa, as ações estão subdividas em dois grupos, um relacionado à distribuição de água 
em caminhões-pipa para dessedentação animal, irrigação, consumo humano e abastecimento 
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público; e outro de perfuração e reativação de poços tubulares e instalação de sistemas de 
tratamento de água subterrânea.

Quadro 2.9.1.51-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Restrição do acesso à água.
Medidas de reparação

Ações Planos ou Programas
Gestão de eventos críticos – cheias e inundações Plano de Dinamização de Territórios Rurais 

(Programa de Segurança Hídrica para 
Comunidades Rurais)

Alternativas de abastecimento autônomo

Alternativas esgotamento sanitário 

Participação da comunidade nas ações de monitoramento da qualidade da 
água

Programa de Saúde Integral e Coletiva

Perfuração de novos poços a partir de levantamento de demanda e da 
oferta de água subterrânea

Plano de Dinamização de Territórios Rurais 
(Programa Apoio Técnico Para Reestruturação 
das Atividades Rurais): Programa de Avaliação 
e Monitoramento da Capacidade Hídrica e 
Qualidade de Águas dos Aquíferos 

Monitoramento da qualidade da água 
Plano de Monitoramento da Qualidade da Água 
Superficial e Sedimento

Comunicação dos monitoramentos da qualidade das águas junto às 
comunidades que sofreram restrição hídrica

Plano de Comunicação para o “Plano de 
Reparação Socioambiental da Bacia do Rio 
Paraopeba”

Plano de Apoio à População Atingida

Plano de Desenvolvimento Econômico: Programa 
da Saúde Integral e Coletiva, Programa de 
Ressignificação do Território

Comunicação dos resultados dos exames laboratoriais de qualidade da 
água

Verificação da satisfação dos usuários

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Intermediário

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

O impacto de restrição de acesso à água foi registrado em 16 municípios da área de estudo, 
a saber: Brumadinho, São Joaquim de Bicas, Mário Campos, Betim, Esmeraldas, Juatuba, 
Florestal, Pará de Minas, Pequi, São José da Varginha, Fortuna de Minas, Maravilhas, 
Paraopeba, Papagaios, Curvelo e Pompéu.

O buffer da área de influência foi definido a partir do trecho que se inicia em Brumadinho até 
o limite da UHE de Retiro Baixo em Pompéu, sendo que não há indicação de suspensão fora 
desse trecho (IGAM, 2020). No sentido Leste-Oeste, a área de influência foi definida a partir 
dos pontos extremos de demanda de água atendidos pela Frente Agropecuária, como pode ser 
observado no Mapa 2.9.1.51-1.



Mapa 2.9.1.51-1 – Área de influência do impacto Restrição do acesso à água.
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2.9.1.52. Indisponibilidade de uso da terra nas áreas lindeiras ao rio 
Paraopeba

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspectos indutores

• Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos;

• Arraste e deposição de rejeitos;

• Chuvas extremas de 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba.

Componente afetado Uso da terra

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

O impacto Indisponibilidade de uso da terra nas áreas lindeiras ao rio Paraopeba é efetivo, uma 
vez que durante o período chuvoso de 2019/2020, mais especificamente entre janeiro e feve-
reiro de 2020, registrou-se que as cheias do rio Paraopeba causaram inundações em vários 
estabelecimentos rurais e áreas urbanizadas lindeiras ao rio, com o extravasamento do seu 
leito e consequente deposição de sedimento nas áreas marginais, material até então restrito à 
sua calha. Conforme mapeamento realizado pela Synergia Consultoria Socioambiental (2020), 
apresentado de forma detalhada no Diagnóstico Pós-Rompimento (item Uso e ocupação da 
terra), foram atingidos os municípios de Brumadinho, São Joaquim de Bicas, Mario Campos, 
Betim, Juatuba, Esmeraldas, Florestal, Pará de Minas, São José da Varginha, Fortuna de 
Minas, Pequi, Maravilhas, Papagaios, Paraopeba, Pompéu e Curvelo. 

Este impacto decorre dos aspectos carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluen-
tes líquidos e das chuvas extremas 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba. É consequ-
ência do impacto Redução da qualidade da água superficial, Alteração das características do 
solo nas áreas inundadas e Aumento das áreas inundáveis. Guarda relação com os impactos 
Esgarçamento das relações topofílicas e econômicas, Restrição do uso de áreas produtivas 
entre outros. 

Segundo Igam (2020a), entre o final de 2019 e o início de 2020, foram registrados longos 
períodos de anomalias positivas de precipitação, contribuindo para o volume expressivo de 
chuva. No mês de janeiro de 2020, as precipitações ficaram acima da média em toda a bacia 
do Paraopeba, chegando a valores 300 mm (IGAM, 2020b) superiores à climatologia mensal 
da bacia do Paraopeba. As inundações são um fenômeno recorrente da dinâmica hidrológica 
da bacia; o que se apresentou de forma atípica no período chuvoso de 2019/2020 foram os 
volumes precipitados e o fato de as águas do rio, após o rompimento das barragens, carrearem 
sedimentos e rejeitos de mineração.

Em janeiro de 2020, considerando o contexto das áreas afetadas pelas chuvas, os municípios 
de Betim, Brumadinho, Juatuba e Mário Campos, áreas atingidas pela inundação conforme 
mapeamento realizado pela Synergia (2020), foram categorizados em situação de emergência 
pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil – MG.

Ressalta-se que a recomendação da não utilização da água bruta do rio Paraopeba encon-
tra-se em vigor, a partir de fevereiro de 2019, desde a confluência do ribeirão Ferro-Carvão, 
em Brumadinho, até o município de Pompéu, conforme indicado no Capítulo 2 – Diagnóstico 
Pós-Rompimento. Essa recomendação é válida para todas as finalidades, seja dessedentação 
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animal, irrigação, uso doméstico ou recreativo, uma vez que, com o rompimento das barragens, 
o rio Paraopeba recebeu expressivo volume de rejeitos de mineração e teve seus parâmetros 
de qualidade alterados. Houve, então, restrição de uso às áreas alagadas durante as inunda-
ções do período chuvoso de 2019/2020, considerando que essas áreas tiveram contato com as 
águas do rio Paraopeba, cujo uso encontra-se restrito. Essa restrição ao uso das áreas atingi-
das pelas inundações ocasionou alterações nas dinâmicas locais que não cessaram com o fim 
do período chuvoso. Áreas antes destinadas a atividades agrícolas passaram a ficar indispo-
níveis, assim como áreas de pastagens e corpos d´água também o ficaram. Além disso, locais 
utilizados para outras atividades, como lazer e recreação, também foram atingidos, alterando a 
dinâmica dos moradores ou frequentadores. Menciona-se que a Frente Agropecuária da Vale 
S/A, desde fevereiro de 2020, vem atendendo demandas de instalação de cercas nas áreas 
atingidas pelo alagamento com o objetivo de impedir o acesso de animais ao local. 

Contextos urbanos ou áreas de transição entre padrões de ocupação urbana e rural, compos-
tos por sítios e chacreamentos, também foram atingidos pelas inundações, com alteração do 
cotidiano dos moradores ou frequentadores eventuais.

Em Betim, o Projeto de Assentamento (PA) 2 de Julho foi atingido, sendo que nessa localidade 
há produtores rurais que desenvolvem atividades vinculadas ao cultivo de alimentos. O cenário 
de restrição às terras agricultáveis e restrição à água potencializa a dependência de insumos 
para a prática de atividades econômicas e de autonomia dos assentados para a produção 
alimentar direcionada também ao consumo próprio. Outros dois PAs foram atingidos pelas 
inundações, Queima Fogo e Chácara Chorio, ambos situados no município de Pompéu, baixo 
Paraopeba. 

Em Esmeraldas, o município com a maior área alagada dentre os interceptados pelo rio 
Paraopeba de acordo com mapeamento (Synergia Consultoria Socioambiental, 2020), áreas 
formadas por sítios e chacreamentos foram atingidas, como Bambus e Boa Vista. Nos muni-
cípios de Papagaios e Paraopeba, identificou-se que as cheias afetaram diversas fazendas 
situadas nas áreas que margeiam o leito do rio Paraopeba. 

Na Tabela 2.9.1.52-1 são retomados os dados apresentados no Diagnóstico Pós-Rompimento 
(tópico de Uso e ocupação da terra) referentes às áreas alagadas, de acordo com o mape-
amento citado, extensão do rio Paraopeba e localização de cada município em seu curso, e 
projetos de assentamento e imóveis rurais cadastrados no Incra. Ao todo, uma área de aproxi-
madamente 4.130 hectares foi alagada, atingindo parcialmente 52 imóveis rurais e 3 projetos 
de assentamentos registrados no Incra.

No contexto rural, ressalta-se que os resultados apresentados em relação aos estabelecimen-
tos atingidos referem-se a ao esforço de identificação realizado a partir de dados secundários 
provenientes de instituições públicas, como o Incra, que é responsável por gerar e organizar 
dados sobre a questão fundiária brasileira. A partir dessa consideração, reforça-se que esse 
levantamento não se esgota a partir do cruzamento das informações espaciais disponíveis; 
outros estabelecimentos rurais situados às margens do rio Paraopeba podem ter sofrido al-
terações no uso e ocupação de suas terras devido às inundações, sem, contudo, terem sido 
identificados nesse levantamento. 
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Tabela 2.9.1.52-1 – Extensão do rio Paraopeba, área total, área alagada e número de 
estabelecimentos atingidos pelas inundações, 2020.

Município
Curso 
do rio 
Paraopeba

Extensão do 
rio Paraopeba 

(km)

Área total do 
município 

(ha)

Área alagada Incra (unidades atingidas)

(ha)
% em 

relação à 
área total

Imóveis 
rurais

Projetos de 
assentamento

Brumadinho Médio 60,91 63.906 5 0,01 1 0

Mário Campos Médio 7,16 3.517 10 0,28 0 0

Betim Médio 30 34.364 31 0,09 0 1

S. Joaquim de Bicas Médio 26,25 7.171 8 0,11 3 0

Juatuba Médio 19,68 9.711 28 0,29 0 0

Esmeraldas Médio 71,38 90.907 586 0,65 4 0

Florestal Médio 33,83 19.410 99 0,51 3 0

Para de Minas Médio 14,05 55.083 233 0,42 1 0

São José da Varginha Médio 32,28 20.535 323 1,57 1 0

Pequi Médio 13,57 20.384 79 0,39 3 0

Fortuna de Minas Médio 51,96 19.856 314 1,58 7 0

Maravilhas Médio 20,14 26.140 110 0,42 5 0

Papagaios Baixo 57,29 55.315 1.126 2,04 6 0

Paraopeba Baixo 49,77 62.518 870 1,39 7 0

Curvelo Baixo 84,14 329.386 178 0,05 6 0

Pompéu Baixo 140,03 254.905 136 0,05 5 2

Total -- -- -- 4.136 -- 52 3
Fonte: Fonte: Synergia, 2020; Mapbiomas, 2018; ESRI, 2019; ANA, 2018; IBGE, 2018; Incra, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

O Quadro 2.9.1.52-1 apresenta os poços tubulares, locados pela Frente Agropecuária da Vale 
S/A, que foram atingidos pelas cheias do rio Paraopeba. A instalação desses poços ocorreu em 
função da restrição hídrica ocasionada pelo rompimento das barragens, ou seja, uma medida 
corretiva. Porém, com o período das inundações, o recurso foi inutilizado, ao menos até que os 
testes de parâmetros de qualidade de água indiquem a viabilidade do uso.

Quadro 2.9.1.52-1 – Poços locados pela Frente Agropecuária e interceptados pela inundação do 
rio Paraopeba (período chuvoso de 2019/2020).

ID Município Estabelecimento rural

CM-LOC02-FZBV Fortuna de Minas Fazenda Boa Vista

AG-LOC01-FZF Papagaios Fazenda Funil 

ORB-LOC01-FAG Paraopeba Fazenda Alto Grande

MS-LOC01-FZB Pequi Fazenda da Barra

GC-LOC01-FIG São Joaquim de Bicas Fazenda Ilha Grande 

RJP-LOC01-FPP São José da Varginha Fazenda da Barra

Fonte: Tetratech, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.52.1. Descrição do impacto
O impacto Indisponibilidade de uso da terra nas áreas lindeiras ao rio Paraopeba é um impacto 
negativo, pois atinge a vida de milhares de pessoas que são prejudicadas em seus afazeres 
cotidianos e em suas atividades econômicas, além de haver pressões causadas ao funciona-
mento de serviços públicos municipais. 
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É um impacto indireto, pelo motivo de sua ocorrência estar relacionada à perda de qualidade 
das águas do rio Paraopeba após o rompimento das barragens B1, B4 e B4-A e às inundações 
do período chuvoso de 2019/2020, uma vez que o extravasamento de seu leito atingiu áreas 
até então não alcançadas pelas águas do Paraopeba. 

É um impacto regional, pois sua ocorrência se dá nas áreas que foram alagadas durante o 
período da cheia, do médio ao baixo curso do rio Paraopeba, conforme pode ser observado no 
Mapa 2.9.1.52-1. É um impacto que se manifestou no curto prazo, pois ocorreu simultanea-
mente à inundação do rio Paraopeba. Quanto à duração do impacto, ainda que as cheias do rio 
Paraopeba sejam periódicas, o que poderia indicar que haveria períodos em que as terras es-
tariam disponíveis, a qualidade da água ali depositada não permite, ainda, afirmar que poderá 
haver uso dessa terra no período de seca. Sua duração é, então, permanente, visto que há a 
hipótese de o impacto não cessar após a baixa das águas, caso seja comprovado algum preju-
ízo ao solo. É reversível, pois, a partir da realização de ações específicas nas áreas atingidas, 
as condições da terra e, consequentemente, seu uso e ocupação poderão voltar à condição 
estabelecida antes das inundações.

Quadro 2.9.1.52-2 – Atributos do impacto Indisponibilidade de uso da terra nas áreas lindeiras ao 
rio Paraopeba.

Atributos de descrição do impacto
Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Indireto Reversibilidade Reversível

Escala espacial Regional Duração Permanente
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.52.2. Avaliação do impacto
A magnitude desse impacto é avaliada como grande, uma vez que o extravasamento do lei-
to do rio Paraopeba, de Brumadinho a Pompéu, atingiu 16 municípios e o total de cerca de 
4.136 hectares, conforme áreas identificadas no mapeamento realizado (Synergia Consultoria 
Socioambiental, 2020). 

A sua sensibilidade foi classificada como alta, pois o extravasamento do leito do rio Paraopeba, 
e consequente extravasamento de sedimentos, ocasionaram alterações no uso e ocupação 
das terras atingidas, implicando alteração do cotidiano das populações que ali viviam ou pro-
duziam para consumo ou comercialização. O seu grau de importância é elevado, resultado da 
combinação da magnitude grande e sensibilidade alta.

Quadro 2.9.1.52-3 – Grau de importância do impacto Indisponibilidade de uso da terra nas áreas 
lindeiras ao rio Paraopeba.

Avaliação do grau de importância do impacto
Magnitude Grande

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

Encontram-se em andamento ações previstas no Programa Integrado de Assistência 
Agropecuária Emergencial da Bacia do Rio Paraopeba, planejado e executado pela Vale S/A, 
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relacionadas ao cercamento das áreas inundadas e fornecimento de alimentação animal para 
suprir as necessidades dos estabelecimentos agropecuários atingidos.

O Plano de Dinamização de Territórios Rurais prevê, por meio dos programas propostos, ações 
junto aos produtores rurais para segurança hídrica, produção sustentável, conservação e recu-
peração de nascentes, gestão se eventos críticos, como as inundações, e gestão de serviços 
ecossistêmicos. 

Quadro 2.9.1.52-4 – Medidas de reparação associadas ao impacto Indisponibilidade de uso da 
terra nas áreas lindeiras ao rio Paraopeba.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas
Gestão de eventos críticos – cheias e inundações; identificação da 
demanda específica e diagnóstico da propriedade Plano de Dinamização de Territórios Rurais 

(Programa de Segurança Hídrica em 
Comunidades Rurais; Programa Apoio Técnico 
para Reestruturação das Atividades Rurais; 
Programa de Conservação e Recuperação de 
Nascentes; Programa de Gestão de Serviços 
Ecossistêmicos).

Perfuração de novos poços a partir de levantamento de demanda e da 
oferta de água subterrânea

Levantamento de informações existentes; complementação dos dados 
existentes; apoio ao estabelecimento de parcerias; assistência técnica 
e extensão rural; e elaboração dos planos de atendimento (territorial e 
individual)

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Intermediário

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

Trata-se de um impacto regional, com ocorrência nas áreas lindeiras ao rio Paraopeba, onde foi 
possível identificar o extravasamento do seu leito (Mapa 2.9.1.52-1), verificado nos municípios 
de Brumadinho, São Joaquim de Bicas, Mario Campos, Betim, Juatuba, Esmeraldas, Florestal, 
Pará de Minas, São José da Varginha, Fortuna de Minas, Pequi, Maravilhas, Papagaios, 
Paraopeba, Pompéu e Curvelo.



Mapa 2.9.1.52-1 – Área de influência do impacto Indisponibilidade de uso da terra nas áreas lindeiras ao rio Paraopeba.
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2.9.1.53. Restrição do uso de áreas produtivas

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspectos indutores

• Arraste e deposição de rejeitos;

• Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos; e

• Chuvas extremas de 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba.

Componente afetado Uso da terra

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

O impacto Restrição do uso de áreas produtivas é efetivo, pois se refere aos efeitos do cerca-
mento de áreas às margens do rio Paraopeba, necessário em razão do arraste e deposição de 
rejeitos; do carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos provenientes 
do rompimento das barragens B1, B4 e B4-A; e da inundação do rio Paraopeba no período 
chuvoso entre 2019 e 2020, sendo objeto de um Termo de Compromisso entre a Vale S/A e o 
Ministério Público. O cercamento tem como objetivos limitar o acesso de animais produtivos ao 
contato com o rio Paraopeba, cercar as áreas onde houve deposição de rejeito após o rompi-
mento, e cercar as áreas produtivas (lavouras e pastagens) onde houve extravasamento do rio 
Paraopeba devido ao período chuvoso no final de 2019 e início de 2020.

Esse impacto decorre dos impactos diretos Aumento das áreas inundáveis, Alteração das ca-
racterísticas químicas do solo e Alteração das características do solo nas áreas inundadas. 
Ele apresenta desdobramentos em outros impactos identificados: Prejuízos ao setor agrosilvo-
pastoril e aquicultura, Esgarçamento das relações topofílicas, Perturbação das atividades roti-
neiras e aumento do incômodo à população e Interferência/interrupção do patrimônio cultural 
imaterial.

O cercamento das áreas onde houve o extravasamento do rio se alinha à suspensão do uso, 
para qualquer finalidade, da água do rio Paraopeba, entre Brumadinho e Pompéu (aproximada-
mente 250 km de distância do rompimento), de acordo com o Instituto Mineiro de Gestão das 
Águas (Igam, 2019; 2020). Até abril de 2020, foram instalados 496.769 metros de cercamento 
convencional e 5.875 metros de cercamento por alagamento, totalizando 502,64 quilômetros 
(Vale, 2020).

O cercamento dessas áreas e consequente restrição de seu uso impactam os produtores 
rurais com propriedades às margens do rio Paraopeba, acarretando prejuízos produtivos e 
econômicos.

A estação chuvosa em Minas Gerais ocorre entre os meses de outubro e março. O mês de janei-
ro de 2020 registrou elevado volume de chuva, causando o transbordamento do rio Paraopeba 
e alagando as planícies de inundação que compõem a região lateral às margens, que são uti-
lizadas, em grande parte, para produções agrícolas. Em condições naturais, a tendência é que 
haja a adaptação das lavouras e criações aos ciclos de cheia do rio. Ocorre que as áreas foram 
alagadas por água superficial do rio Paraopeba, cujo uso está inviabilizado para diversas finali-
dades, inclusive irrigação e consumo, desde o rompimento das barragens (Igam, 2020). E, além 
disso, o período chuvoso na bacia acarretou o incremento nos parâmetros da água superficial 
do rio Paraopeba, conforme indicado no Capítulo 2, Volume 2, “Recursos hídricos superficiais”. 
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As áreas inundadas foram mapeadas por meio do relatório intitulado “Levantamento Aéreo de 
Áreas Alagadas em Decorrência da Cheia do Rio Paraopeba (Synergia Consultoria, 2020), e o 
total de áreas alagadas, por município, é apresentado na Figura 2.9.1.53-1.

Figura 2.9.1.53-1 – Áreas alagadas próximas ao rio Paraopeba, no início de 2020.

Fonte: Synergia Consultoria, 2020.

A Universidade Federal de Lavras, por meio de acordo de cooperação técnico-científica firma-
do com a Vale, realizou a “Avaliação Exploratória de Elementos Potencialmente Tóxicos em 
Áreas Afetadas por Alagamento e Deposição de Rejeito Derivado do Rompimento da Barragem 
da Mina Córrego do Feijão, Brumadinho (MG): Período Chuvoso de 2019/2020”. Foram cole-
tadas amostras de solo para análises física, química e microbiológica em 11 diferentes pontos 
ao logo do rio Paraopeba.

Foram observadas, em oito pontos, pequenas variações nos teores de elementos potencial-
mente tóxicos nas mesmas ordens de grandeza em relação às suas respectivas áreas de 
referência, o que indica baixa relação com o rejeito proveniente das barragens. As áreas mais 
distantes não foram atingidas pelo rejeito em razão do alagamento. Contudo, ressalta-se que 
esse estudo é de caráter preliminar, sendo necessária a realização de estudos complementa-
res (UFLA, 2020).

2.9.1.53.1. Descrição do impacto
A restrição do uso de áreas produtivas é um impacto negativo, pois impossibilita o uso produti-
vo de parcelas de terra, dada a necessidade de se cercar áreas às margens do rio Paraopeba 
para evitar o acesso de animais para dessedentação, evitando a contaminação de animais e 
da produção agrícola.

Esse impacto é indireto, decorrente de potencial contaminação dos solos em razão do 
contato com rejeitos do rompimento e do aumento das áreas inundáveis provocado pelas 
inundações do período de 2019/2020. A manifestação deste impacto foi de curto prazo, 
pois as medidas de cercamento para evitar o contato dos animais com a água contaminada 
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ocorreram, em caráter emergencial, imediatamente após o rompimento das barragens B1, 
B4 e B4-A.

Trata-se de um impacto regional, tendo sido impactados os estabelecimentos agropecuários 
localizados às margens do rio Paraopeba, muitos deles já cercados e outros que ainda serão 
cercados. É considerado reversível, pois medidas de mitigação serão capazes de fazer com 
que os solos retornem às características das áreas de referência dos solos na região afetada. 
Ações de recuperação da qualidade da água do rio Paraopeba contribuirão para que, futura-
mente, essas áreas possam ser utilizadas para a produção agropecuária, de forma que se trata 
de um impacto temporário. Contudo, observa-se que o não uso destas áreas por um período 
prolongado permite o desenvolvimento de espécies vegetais que não apresentam interesse 
agrícola, podendo ser necessária uma intervenção mais acentuada para que se retorne ao uso 
rotineiro da forma que se fazia antes da interdição.

Quadro 2.9.1.53-1 – Atributos do impacto Restrição do uso de áreas produtivas.
Atributos de descrição do impacto

Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Indireto Reversibilidade Reversível

Escala espacial Regional Duração Temporário
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.53.2. Avaliação do impacto
Sua magnitude é grande, uma vez que atinge áreas produtivas às margens do rio Paraopeba, 
atualmente com o total de 502,64 quilômetros de cercas já instaladas, que ao final deverá con-
templar todas as propriedades rurais entre os municípios de Brumadinho e Pompéu.

Como descrito, o impacto incide sobre o componente Uso da terra, pois limita o uso de áreas 
produtivas destinadas, sobretudo, à agricultura e à pecuária. A sensibilidade do componente é 
avaliada como alta.

O grau de importância desse impacto é elevado, resultado da combinação da magnitude gran-
de e sensibilidade alta.

Quadro 2.9.1.53-2 – Grau de importância do impacto Restrição do uso de áreas produtivas.
Avaliação do grau de importância do impacto

Magnitude Grande

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

A Vale S/A vem realizando ações por meio do Programa Integrado de Assistência Agropecuária 
Emergencial da Bacia do Rio Paraopeba e Programa Integrado de Abastecimento de Água 
na Bacia do Rio Paraopeba para atendimento aos produtores cujos estabelecimentos agro-
pecuários foram atingidos pelos efeitos do rompimento das barragens. Dentre as ações há o 
fornecimento de água, o cercamento das áreas, visitas técnicas e orientações educativas sobre 
acordos indenizatórios, orientação ao produtor para não utilizar as áreas alagadas e o forne-
cimento de alimentação animal (volumoso) em compensação às áreas sob restrição de uso.
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Está previsto, no Plano de Reparação, o Plano de Dinamização de Territórios Rurais, compos-
to por três programas: Reestruturação das Atividades Rurais, Segurança Hídrica e Gestão de 
Serviços Ecossistêmicos.

O grau de resolução é considerado intermediário.

Quadro 2.9.1.53-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Restrição do uso de áreas 
produtivas.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas
Assistência técnica e extensão rural

Plano de Dinamização de Territórios Rurais

Elaboração de planos de atendimento individual das propriedades rurais

Elaboração dos planos de atendimento territorial

Produção coletiva para geração de renda e apoio à comercialização

Fomento na formação de produtores de mudas com a inserção de viveiros 
estratégicos

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Intermediário

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

Conforme exposto, o impacto pode ser observado nas áreas lindeiras ao rio Paraopeba, já 
cercadas e sujeitas a cercamento para prevenção do contato da água do rio Paraopeba com 
áreas de cultivo agrícola ou de pecuária, conforme o Mapa 2.9.1.53-1.



Mapa 2.9.1.53-1 – Área de influência do impacto Restrição do uso de áreas produtivas.
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2.9.1.54. Prejuízos à cadeia produtiva do turismo

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspectos indutores

• Arraste e deposição de rejeitos;

• Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos;

• Chuvas extremas 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba; e

• Mudança repentina nas condições de vida.

Componente afetado Comércio e serviços

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

O impacto Prejuízos à cadeia produtiva do turismo é efetivo, uma vez que o rompimento das 
barragens atingiu uma região turística formada pelo Circuito Veredas do Paraopeba, por áreas 
verdes e muita água.

Após o rompimento das barragens B1, B4 e B4-A, o arraste e deposição de rejeito, bem como 
o carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos no rio Paraopeba, pro-
vocaram o assoreamento dos corpos hídricos, a descaracterização da paisagem, e a perda/
danificação do patrimônio arqueológico e cultural material, impactando a cadeia produtiva do 
turismo em um extenso território que faz parte do Circuito Turístico Veredas do Paraopeba, 
medida que integra a política de desenvolvimento do turismo no estado de Minas Gerais.

Em Brumadinho, a Pousada Nova Estância, atingida pela lama de rejeitos, foi a única edifi-
cação não domiciliar e ligada à cadeia produtiva do turismo impactada diretamente. Contudo, 
a modificação da paisagem – que tinha como um dos principais atrativos sua beleza cênica 
– causada pela lama de rejeitos é um impacto significativo, sendo o rio Paraopeba o principal 
componente natural impactado.

Após o rompimento das barragens da mina Córrego do Feijão, a indicação da Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), da Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) e da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) 
foi de que a população evitasse o uso da água bruta do rio Paraopeba, nas áreas de abrangên-
cia dos municípios de Brumadinho até Pompéu, para qualquer finalidade. Essa recomendação 
vigora até os dias atuais e foi respaldada pelo monitoramento da Companhia de Saneamento 
de Minas Gerais (Copasa) e Serviço Geológico do Brasil/Agência Nacional de Águas (CPRM/
ANA) e pelos boletins informativos executados pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas 
(Igam, 2019).

A pesca esportiva é uma importante atividade turística na região, sobretudo nos municípios 
de Felixlândia e Pompéu. Alterações dos aspectos das águas dos rios utilizados para a pesca 
podem ocasionar o afastamento dos turistas. O relatório que analisou o Reservatório de Três 
Marias, elaborado pela Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, mostrou que ape-
sar de poucas alterações nas características da água – turbidez, temperatura, salinidade – há 
indícios de eutrofização em oito áreas do reservatório (Epamig, 2019).

Ainda assim, o receio de potencial contaminação, por exemplo, pode ser suficiente para redu-
zir o interesse pela prática esportiva e pelo turismo de lazer na região. Mesmo que não haja 
restrição de uso por parte de órgãos públicos a jusante da UHE Retiro Baixo, supõe-se que os 
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praticantes da pesca esportiva possam vir a evitar a região ou até buscar outros locais para a 
prática dessa atividade. 

Os municípios que fazem parte do Circuito Turístico Veredas do Paraopeba são: Brumadinho, 
Igarapé, Juatuba, Mário Campos, Mateus Leme e São Joaquim de Bicas. Curvelo é um mu-
nicípio conhecido pelo Circuito dos Cristais, autódromo que já sediou eventos da Stock Car, 
e também por seus pontos turísticos religiosos. Pompéu e Felixlândia são conhecidos pelo 
turismo da pesca esportiva. Embora os demais municípios não tenham marcas institucionais 
expressivas do turismo nacional, como é o caso dos citados, todos eles foram impactados pela 
impossibilidade de acesso ao rio e pela modificação das paisagens.

Brumadinho, conhecido por atrações naturais e culturais, contou com o aporte de R$ 62 mi-
lhões do Fundo Geral de Turismo (Fungentur) ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais 
(BDMG) para disponibilização de crédito aos prestadores de serviços turísticos com o objetivo 
de impulsionar a economia local após o rompimento da barragem (MTur, 2019), além do re-
passe de aproximadamente R$ 14,5 milhões por parte da Vale S/A para campanhas publici-
tárias ligadas ao turismo regional (Vale, 2020). Houve ainda a criação da instituição “Aliança 
por Brumadinho”, ligada ao Ministério da Cidadania, que congregou setor privado e público na 
apresentação de um pacote de medidas para recuperação econômica da localidade (MTur, 
2019). Em março de 2020, a Vale S/A e a Agência de Desenvolvimento Regional do Circuito 
Turístico do Vale do Paraopeba assinaram um termo de doação no valor de R$ 500 mil – em 5 
parcelas – para viabilizar a implantação do Projeto para o Fortalecimento e Competitividade do 
Setor Privado do Turismo, do qual farão parte os municípios de Brumadinho, Igarapé, Juatuba, 
Mário Campos e São Joaquim de Bicas. A conclusão do projeto é prevista para abril de 2021 
(Vale, 2020).

2.9.1.54.1. Descrição do impacto
O impacto Prejuízos à cadeia produtiva do turismo é negativo, em razão de o rompimento das 
barragens e extravasamento de rejeito terem causado uma drástica mudança na paisagem, 
sobretudo em Brumadinho, além de comprometer a pesca esportiva e demais atividades de 
lazer no rio Paraopeba, por conta do carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluen-
tes líquidos.

Esse impacto é indireto, pois resulta das alterações sobre a paisagem local e qualidade dos 
corpos hídricos comprometidos pelo rompimento da barragem e extravasamento de rejeito. 
Manifesta-se no curto prazo, em razão de ocorrer simultaneamente à ação que o gerou, o 
rompimento das barragens. Tem escala espacial regional por abranger os municípios da área 
de estudo, até seu limite, junto ao reservatório de Três Marias, porém a sua distribuição é de 
difícil identificação e não necessariamente o impacto ocorre em todo esse espaço, mas, de 
forma conservadora, é compreendido por este limite.

É considerado como permanente, uma vez que o impacto simbólico conferido às localidades 
e o estigma das áreas turísticas marcadas pelo rompimento das barragens se mantêm após 
a ação que o causou. É reversível, pois podem ser implementadas ações para retomada das 
atividades, atenuando os impactos indiretos e promovendo o turismo a um dos expoentes da 
recuperação econômica local e regional.
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Quadro 2.9.1.54-1 – Atributos do impacto Prejuízos à cadeia produtiva do turismo.
Atributos de descrição do impacto

Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Indireto Reversibilidade Reversível

Escala espacial Regional Duração Permanente
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.54.2. Avaliação do impacto
Sua magnitude é grande, haja vista a importância do setor do turismo para a economia dos 
municípios da área de estudo e do estado de Minas Gerais. Destaca-se a importância do rio 
Paraopeba e da represa de Três Marias para o turismo em diversas localidades, relacionada 
principalmente ao turismo de lazer, de modo que a inviabilidade do uso do rio Paraopeba e a 
redução do interesse de turistas pela região afetam toda a cadeia produtiva. A cadeia produ-
tiva do turismo contempla diversas atividades econômicas e organiza-se no estado por meio 
de circuitos turísticos, sendo o rio Paraopeba e os seus usos determinantes para o desenvol-
vimento da atividade. Em um primeiro momento, houve queda nas atividades do turismo em 
Brumadinho, posteriormente seguida de recuperação no setor.

Esse impacto incide sobre o componente Comércio e serviços, sendo sua sensibilidade ava-
liada como média.

O grau de importância desse impacto é elevado, resultado da combinação da magnitude gran-
de e sensibilidade média.

Quadro 2.9.1.54-2 – Grau de importância do impacto Prejuízos à cadeia produtiva do turismo.
Avaliação do grau de importância do impacto

Magnitude Grande

Sensibilidade ou valor do componente Média

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

A Vale S/A vem realizando ações junto às instituições ligadas ao turismo, sobretudo no municí-
pio de Brumadinho, pois trata-se de uma cadeia produtiva relevante para a retomada da econo-
mia e para o desenvolvimento econômico da região. Além das doações e repasses financeiros 
realizados pela Vale S/A aos atores do turismo, o total de 50 empreendimentos associados ao 
turismo estão recebendo consultoria do projeto Fortalecimento da Competitividade do Setor 
Privado de Turismo, realizado pelo Circuito Veredas e apoiado pela Vale S/A. Outra iniciativa é 
o Plano de Qualificação e Desenvolvimento do Turismo Sustentável, que deverá proporcionar a 
ampliação do emprego e da renda dos cerca de 2.000 empregados do setor, além de fortalecer 
a identidade e a memória e promover a conservação ambiental (Vale, 2020).

Além das iniciativas supracitadas, são propostas ações de curto, médio e longo prazos para o 
fortalecimento do turismo através de programas a serem executados em parceria com atores 
do turismo.

As ações de curto, médio e longo prazos deverão contribuir para mitigar o impacto na cadeia 
produtiva do turismo, podendo recuperar os níveis da atividade na área de estudo e até superar 
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os níveis anteriores ao rompimento das barragens B1, B4 e B4-A. Neste sentido, o grau de 
resolução é considerado forte.

Para acompanhar o impacto no setor e avaliar o resultado das ações propostas para o turismo, 
está previsto também um programa para o monitoramento de indicadores, que proporcionará 
dados e informações para auxiliar nas tomadas de decisões.

Quadro 2.9.1.54-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Prejuízos à cadeia produtiva 
do turismo.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas
Recriar a região como um destino turístico

Programa de Retomada da Economia a Curto 
Prazo

Apoiar a articulação dos atores do turismo

Promover a capacitação técnica dos atores do turismo

Apoiar processos de comunicação e publicidade

Interface entre a educação ambiental e as ações de reparação; 
participação dos atores do turismo nos coletivos educadores 

Programa de Educação Ambiental de 
Brumadinho e Bacia do rio Paraopeba

Realizar diagnóstico das vocações territoriais e cadeias produtivas
Programa de Desenvolvimento Econômico 
Regional

Conduzir avaliação quantitativa do impacto econômico para estimativa 
das repercussões imediatas e a longo prazo sobre os empregos, renda, 
atividades econômicas e finanças públicas

Programa de Monitoramento da Dinâmica 
Econômica

Monitorar os indicadores de resultado do turismo

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Forte

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Moderado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

Conforme exposto, a distribuição da incidência do impacto sobre o território é de difícil identi-
ficação, pois são inúmeros e dispersos os atrativos turísticos. Optou-se por considerar toda a 
área de estudo, de forma conservadora.



Mapa 2.9.1.54-1 – Área de influência do impacto Prejuízos à cadeia produtiva do turismo.
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2.9.1.55. Alteração nos níveis de arrecadação fiscal

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspectos indutores

• Arraste e deposição de rejeitos;

• Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos;

• Chuvas extremas 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba;

• Mudança repentina nas condições de vida.

Componente afetado Administração pública

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

O impacto Alteração nos níveis de arrecadação fiscal é efetivo, uma vez que decorre da para-
lisação ou do comprometimento de outras atividades econômicas nos munícipios da área de 
estudo.

Os níveis das receitas municipais sofreram alterações decorrentes do arraste e deposição de 
rejeitos e suas consequências, como a paralisação da captação de água do rio Paraopeba 
em razão da redução da qualidade das águas e a perda de áreas produtivas e de animais 
de produção, fatos que implicaram prejuízos efetivos ao setor agrosilvopastoril e aquicultura 
e prejuízos potenciais ao setor industrial de uso intensivo de água. A alteração nos níveis de 
arrecadação fiscal dos municípios teve relação, também, com a interrupção das atividades 
minerárias, a destruição da infraestrutura viária (interrupção do acesso previamente existente) 
e consequentes prejuízos à cadeia produtiva do turismo e ao setor industrial mineral. Como 
consequência desse impacto, tem-se o impacto potencial de arrefecimento da economia e al-
terações nos níveis de emprego e renda.

Devido à paralisação da produção minerária e demais efeitos à economia resultantes do rom-
pimento da barragem de Brumadinho, presumia-se que União, estado e municípios deixassem 
de arrecadar receitas tributárias, tanto pela redução dos tributos diretos pagos pela Vale S/A 
quanto pelos impostos gerados por atividades indiretas ligadas à mineração e pela atividade 
econômica da região como um todo. Poderia se supor que o significativo contingente de tra-
balhadores que perderam seus empregos por ocasião do rompimento das barragens da mina 
Córrego do Feijão, bem como a redução ou, em muitos casos, a cessação de aquisição de 
insumos e serviços para as distintas etapas de operação, a redução da massa salarial e a 
redução da demanda por serviços de forma geral tivessem reflexo direto na arrecadação tribu-
tária federal, de Minas Gerais e de Brumadinho e demais municípios que pudessem vir a sofrer 
esses efeitos.

Conforme apresentado no diagnóstico pós-rompimento, de forma geral, as receitas totais dos 
municípios da área de estudo em 2019 foram 18% superiores à média dos anos de 2016 a 
2018. A Figura 2.9.1.55-1 a seguir apresenta os primeiros resultados e mostra a evolução das 
receitas correntes dos municípios entre 2008 e 2019, que apresentaram, em 2019, um valor 
12% superior à média dos anos entre 2016 e 2018, tal qual as transferências correntes, que 
alcançaram, em 2019, um valor 9% superior à média dos anos entre 2016 e 2018.
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Figura 2.9.1.55-1 – Receitas correntes da área de estudo, 2008 a 2019 (em R$ milhões).
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As transferências correntes dos municípios podem ser intergovernamentais – de origem da 
União ou dos estados – e de convênios da União e suas entidades ou dos estados e suas 
entidades. A Figura 2.9.1.55-2 apresenta a evolução das transferências correntes totais e suas 
parcelas de maior relevância nos municípios da área de estudo: o Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM) e a distribuição da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos 
Minerais (CFEM) aos municípios, pela União, e a cota-parte do Imposto Sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS), pelo estado.

Figura 2.9.1.55-2 – Transferências correntes da área de estudo, 2008 a 2019 (em R$ milhões).
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Como principais parcelas das transferências correntes potencialmente afetadas por ocasião de 
um menor nível da atividade de mineração nos municípios da área de estudo, estão a CFEM e 
a cota-parte do ICMS. A CFEM é uma contraprestação pela utilização econômica dos recursos 
minerais em seus respectivos territórios, isto é, é uma contrapartida da empresa exploradora 
aos municípios, estados e União pela exploração dos minerais (CNM, 2012). O valor recolhido 
de CFEM pelos municípios da área de estudo em 2019 aumentou em 63% se comparado à mé-
dia dos anos entre 2016 e 2018. O aumento do valor da CFEM em âmbito nacional e estadual 
está relacionado a três fatores principais: 

i. Elevação do preço internacional do minério, que colabora para o aumento do valor das 
exportações e, consequentemente, do valor da CFEM (IBRAM, 2020);

ii. Mudança das alíquotas e da base de cálculo do recolhimento do imposto, pela Lei 
13.540/2017, cujos efeitos só se realizaram partir de fevereiro de 2018. Em 2019, os refle-
xos da lei valeram o ano todo (AMIG, 2020);

iii. Desvalorização cambial, que tende a favorecer as exportações brasileiras (AMIG, 2020).

O maior responsável pelo aumento foi o município de Brumadinho, que, mesmo após o rompi-
mento das barragens B1, B4 e B4-A, recolheu R$ 72,5 milhões em 2019 (aumento de 61% em 
relação à média dos anos entre 2016 e 2018). Tal valor advém, quase em sua totalidade, das 
doações emergenciais da Vale S/A para ressarcimento da arrecadação do município. Tal qual 
Brumadinho, os municípios de Mário Campos, Mateus Leme, Inhaúma, São Joaquim de Bicas, 
Pará de Minas e Esmeraldas têm relevância na exploração de recursos minerais e auferiram 
um valor maior de CFEM em 2019 do que na média entre os anos de 2016 a 2018.

A cota-parte do ICMS é a parcela mais representativa das transferências correntes dos muni-
cípios da área de estudo. Trata-se de uma transferência por parte do estado aos municípios, 
e cabe às unidades de federação a definição dos critérios para a distribuição dos recursos 
captados por essa tributação. O imposto incide sobre a circulação de bens e a prestação de 
alguns serviços específicos, como energia elétrica, transporte interestadual e comunicação. 
Na maioria dos municípios em que o ICMS tem maior representatividade em relação à receita 
municipal, percebe-se a relação com o perfil industrial deles. Municípios como Juatuba, Betim e 
Brumadinho têm a maior parcela de seu VAB gerado pelo setor da indústria. Em Betim, que se 
caracteriza como a maior economia municipal dentre as 22 da área de estudo, a maior fonte de 
arrecadação é por meio da cota-parte ICMS. Dentre os repasses intergovernamentais, obser-
va-se que a cota-parte do ICMS chegou a representar 44% das receitas correntes do município 
na média entre os anos de 2016 a 2018, chegando ao nível de 37% em 2019. Em Brumadinho, 
que também tem na cota-parte do ICMS uma importante fonte de receita, a participação da cota 
do ICMS na receita total do município chegou, em 2019, ao seu menor valor em todo o período 
analisado (16%).

O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos municípios e do Distrito 
Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços, tais quais a construção civil e as ativi-
dades administrativas e caracteriza a maior fonte de receita própria da maioria dos municípios. 
A arrecadação do ISS por parte dos municípios da área de estudo, em 2019, atingiu seu maior 
patamar em todo o período de análise. Poderia se esperar uma perda de arrecadação munici-
pal por meio do ISS, gerado pela prestação de serviços e que, por essa razão, reflete direta-
mente a dinâmica econômica oriunda da operação da Vale S/A, das empresas terceirizadas e 
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prestadoras de serviços. É possível que as ações de reconstrução tenham implicado a contra-
tação de prestadores de serviços. O município de Brumadinho recolheu um alto valor de ISS 
no ano de 2019, que representou 13% do total da receita municipal. Nos anos de 2016 a 2018, 
o valor recolhido de ISS representava, em média, 8% da receita total do município.

2.9.1.55.1. Descrição do impacto
Trata-se de impacto negativo, causado pelo fato de o rompimento da barragem e o extravasa-
mento de rejeito provocarem alterações nos níveis de arrecadação fiscal. Manifesta-se no médio 
prazo, em razão de ocorrer após a paralisação das atividades minerárias e de outras cadeias 
produtivas, e difuso, por abranger toda a área de estudo, e também os níveis estadual e nacional.

Este impacto é indireto, pois resulta das consequências de impactos diretos e indiretos do 
rompimento das barragens B1, B4, B4-A e extravasamento de rejeito sobre a dinâmica econô-
mica regional. 

Pode ser considerado como reversível, uma vez que a estrutura e os níveis de arrecadação 
podem voltar aos patamares anteriores, ou serem alterados por outras ações locais ao longo 
do tempo. Por fim, é considerado de duração permanente, visto que permanece após o fim da 
ação que o causou e representa uma alteração crônica que tem duração indefinida.

Quadro 2.9.1.55-1 – Atributos do impacto Alteração nos níveis de arrecadação fiscal.
Atributos de descrição do impacto

Natureza Negativo Prazo Médio

Ordem Indireto Reversibilidade Reversível

Escala espacial Difuso Duração Permanente
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.55.2. Avaliação do impacto
A magnitude foi avaliada como grande, face à amplitude dos efeitos sobre a estrutura e os 
níveis de arrecadação fiscal de municípios e estado, alterando grande parte da economia local 
e estadual em relação ao cenário pré-rompimento.

Conforme descrito, o impacto afeta o componente administração pública, apresentado no diag-
nóstico pós-rompimento. Sua incidência ocorre sobre as fontes de arrecadação fiscal dos mu-
nicípios da área de estudo e do estado de Minas Gerais. Avalia-se a sensibilidade do compo-
nente como alta.

O grau de importância desse impacto é elevado, resultado da combinação da magnitude gran-
de e sensibilidade alta.

Quadro 2.9.1.55-2 – Grau de importância do impacto Alteração nos níveis de arrecadação fiscal.
Avaliação do grau de importância do impacto

Magnitude Grande

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.
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No âmbito do processo de reparação e ações emergenciais, a Vale S/A programou o repasse 
de R$ 80 milhões em dois anos à prefeitura de Brumadinho, ajuda financeira decorrente da 
interrupção das atividades da empresa na cidade (Vale, 2019). Com o objetivo de custear a 
contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de consultoria técnica 
ambiental para acompanhamento e avaliação das medidas que vêm sendo adotadas para a 
recuperação ambiental do município, conforme definições da Secretaria de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais (Semad), bem como outros instrumentos de 
compromisso firmados com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, até dezembro de 
2019, metade do valor total de R$ 1.715.000 havia sido repassado ao município.

Além do aporte financeiro aos órgãos públicos do município de Brumadinho e de Minas Gerais, 
foram destinados R$ 200 milhões para outros dez municípios mineradores do estado com arre-
cadações prejudicadas por paralisações de atividades da empresa. Não obstante a importân-
cia das ações de caráter emergencial para o restabelecimento das atividades do setor, julga-se 
necessária a implementação de programas de maior complexidade.

Por se tratar de um impacto decorrente de uma grande cadeia de impactos – diretos e indiretos 
–, uma série de programas previstos visando o restabelecimento das condições de outros im-
pactos tem capacidade de contribuir para que a estrutura e os níveis de arrecadação possam 
voltar aos patamares anteriores. Mais especificamente para o impacto em questão, está previs-
to um programa que estabelece ações para a elaboração participativa de um Plano Estratégico 
para o Desenvolvimento Econômico Regional que busque o desenvolvimento econômico a 
médio e longo prazos, visando o reestabelecimento dos níveis de renda, emprego, arrecada-
ção tributária e nível de atividade econômica no mínimo similares às prévias ao rompimento 
das barragens. Dentre as ações previstas, cita-se o estímulo à contratação de pessoal e em-
preendedorismo local, fomento à economia local e regional, diversificação da economia local 
e regional para gerar sustentabilidade, fomento à inovação, atração de investimentos para a 
região, promovendo a diversificação de sua estrutura produtiva e o planejamento da retomada 
econômica para médio e longo prazo.

Este impacto também está relacionado a um programa que visa monitorar a dinâmica eco-
nômica da área atingida pela lama de rejeitos e dos municípios da bacia hidrográfica do rio 
Paraopeba por meio de um Sistema de Monitoramento de Indicadores relacionados às prin-
cipais atividades econômicas afetadas. Entre as ações previstas, cita-se o monitoramento, 
partindo do levantamento pretérito, dos valores e estrutura das receitas públicas municipais e 
do o Valor Adicionado Fiscal dos municípios. Neste sentido, o grau de resolução é considerado 
forte.
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Quadro 2.9.1.55-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Alteração nos níveis de 
arrecadação fiscal.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas
Estimular contratação de pessoal local

Programa de Desenvolvimento Econômico 
Regional

Fomentar a economia local e regional

Diversificar a economia local e regional para gerar sustentabilidade

Atrair investimentos para a região, promovendo a diversificação de sua 
estrutura produtiva

Planejar a retomada econômica para médio e longo prazos

Monitorar as receitas públicas municipais em fontes oficiais (dados 
secundários)

Programa de Monitoramento da Dinâmica 
Econômica

Monitorar a estrutura das receitas públicas municipais: origem dos 
recursos

Monitorar o Valor Adicionado Fiscal dos municípios

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Forte

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Moderado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.
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2.9.1.56. Alteração nas despesas públicas

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspectos indutores

• Arraste e deposição de rejeitos;

• Mudança repentina nas condições de vida;

• Suspensão de material particulado na atmosfera;

• Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos; e

• Chuvas extremas 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba.

Componente afetado Administração pública

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

Por alterações nas despesas públicas decorrentes do rompimento das barragens e do derra-
mamento de rejeito, entendem-se os prejuízos à infraestrutura e bens públicos afetados, bem 
como pressões aos serviços públicos, sobretudo ao sistema de saúde, sendo um impacto 
efetivo. Os municípios da área de estudo apresentaram baixa capacidade de investimentos ao 
longo dos últimos anos, o que significa uma dificuldade de expansão da oferta e da qualidade 
do atendimento dos serviços públicos.

A infraestrutura pública refere-se a um serviço público, algo destinado ao público em geral e de 
titularidade do poder público. Equipamentos públicos, rede de distribuição de água, eletricidade 
e telefonia, sistemas de drenagem, coleta de efluentes e lixo, ruas e praças são exemplos de 
infraestrutura pública. Nesse sentido, todas as avarias que possam ser causadas pela lama de 
rejeitos são consideradas como danos à infraestrutura pública. A ponte sobre a rodovia Alberto 
Flores, principal acesso a Brumadinho para quem vem da BR-040 e destruída parcialmente 
pelo rompimento das barragens, é um exemplo de estrutura pública diretamente impactada. 
Mesmo com as ações de reparação implementadas pela Vale S/A, como a reconstrução da 
Ponte Alberto Flores, é possível que exista relação entre o rompimento e o incremento das 
despesas do município.

Os serviços públicos de saúde objetivam facilitar a vida do indivíduo na coletividade, pondo à 
sua disposição assistência que lhe proporcionará mais conforto e bem-estar. O dano a esses 
serviços pode ser considerado indireto, e sua área de abrangência, mais ampla, pois, além de 
ter efeito na área diretamente atingida, também pode afetar regiões adjacentes a ela. A pressão 
sobre os serviços de saúde pública envolve os custos associados a tratamento de enfermos, 
perdas de horas de trabalhos para tratamento e convalescença, medicamentos, além de preju-
ízos relativos a insegurança e ansiedade dos enfermos e de sua família.

O arraste e deposição de rejeitos ocasionou uma série de impactos que resultam na alteração 
nas despesas públicas dos municípios e do estado, sobretudo a destruição da infraestrutura 
viária (interrupção do acesso previamente existente), rede de distribuição de água e drenagem 
urbana, bem como em perda de moradia, desalojamento e desabrigo da população, na ocor-
rência de sofrimento social e aumento de problemas psicológicos e psicossociais e consequen-
te pressão sobre os serviços públicos.

Como consequência deste impacto, tem-se o impacto potencial de arrefecimento da economia 
e alterações nos níveis de emprego e renda.
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Conforme apresentado no diagnóstico pós-rompimento, as despesas orçamentárias dos 22 
municípios, em 2019, tiveram um aumento da ordem de 7% em comparação à média dos anos 
de 2016 a 2018, chegando a R$ 3,146 bilhões. Os municípios que apresentaram maior aumen-
to em suas despesas orçamentárias, na comparação com a média dos três anos imediatamen-
te anteriores, foram: Florestal (70%), Felixlândia (67%) e Brumadinho (30%). Por outro lado, os 
municípios de Mário Campos (-19%), Pequi (-19%), Cachoeira da Prata (-7%), Pará de Minas 
(-4%), Esmeraldas (-3%) e Maravilhas (-2%) apresentaram, em 2019, valores de despesas 
inferiores à média dos anos de 2016 a 2018.

No período analisado, as principais despesas de todos os municípios da área de estudo foram 
referentes às funções Saúde e Educação. A maioria dos municípios tem na função Administração 
sua terceira principal despesa. No município de Brumadinho, a principal despesa realizada 
refere-se à função Saúde. Entre 2016 e 2018, o valor médio dessa função (R$ 58,6 milhões) 
representou em média 32% das despesas totais do município. Em 2019, as despesas com saú-
de totalizaram R$ 69,2 milhões (24% das despesas totais do município). A função Transporte 
foi a que apresentou maior incremento, passando de R$ 8,6 milhões na média dos anos entre 
2016 e 2018 para R$ 42,1 milhões no ano de 2019, toda relacionada ao transporte rodoviário. 
O Quadro 2.9.1.56-1 apresenta o valor das despesas por função, no município de Brumadinho, 
na média dos anos de 2016 a 2018, no ano de 2019 e a variação percentual.

Quadro 2.9.1.56-1 – Despesas por função do município de Brumadinho, média dos anos de 2016 
a 2018, ano de 2019 e a variação percentual.

Função Média 2016-2018 (R$) 2019 (R$) Variação

Transporte 8.593.022 42.165.654 391%

Agricultura 123.937 562.744 354%

Encargos Especiais 1.886.798 3.312.901 76%

Trabalho 24.514 42.937 75%

Judiciária 1.153.272 1.901.966 65%

Comércio e Serviços 1.600.027 2.400.142 50%

Energia 3.894.269 5.510.961 42%

Assistência Social 5.079.165 6.863.623 35%

Administração 18.060.369 23.797.299 32%

Saúde 58.586.781 69.210.275 18%

Urbanismo 13.119.212 15.420.377 18%

Gestão Ambiental 2.925.382 3.419.528 17%

Saneamento 1.421.773 1.542.294 8%

Previdência Social 1.279.022 1.292.799 1%

Organização Agrária 173.591 171.205 -1%

Segurança Pública 19.986 19.349 -3%

Educação 49.340.989 47.056.643 -5%

Desporto e Lazer 4.656.876 4.107.662 -12%

Cultura 1.447.848 1.226.858 -15%

Legislativa 8.919.589 7.058.349 -21%
Nota: Valores deflacionados para o ano de 2019 por meio do Índice de Preços ao Consumidor. Amplo – IPCA (IBGE, 2019). Fonte: 
STN, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.
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2.9.1.56.1. Descrição do impacto
Trata-se de impacto negativo, em razão de o rompimento da barragem e extravasamento de 
rejeito terem causado prejuízos à infraestrutura e bens públicos, bem como pressões aos ser-
viços públicos, sobretudo ao transporte, à infraestrutura e ao sistema de saúde. Manifesta-se 
no médio prazo, em razão de ocorrer com possível defasagem de até doze meses da ação 
que o gerou, e difuso, por se estender por toda a área de estudo e estado de Minas Gerais.

Este impacto é indireto, pois resulta das consequências de impactos diretos e indiretos do 
rompimento das barragens B1, B4, B4-A e extravasamento de rejeito sobre a dinâmica econô-
mica regional. 

Este impacto pode ser considerado como reversível, pois se entende que, com as ações de 
contingenciamento, possa ser atenuado e os níveis de despesas públicas possam retomar seu 
padrão. Tem duração permanente, pois permanece após o fim da ação que o causou e repre-
senta uma alteração crônica que tem duração indefinida.

Quadro 2.9.1.56-2 – Atributos do impacto Alteração nas despesas públicas.
Atributos de descrição do impacto

Natureza Negativo Prazo Médio

Ordem Indireto Reversibilidade Reversível

Escala espacial Difuso Duração Permanente
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.56.2. Avaliação do impacto
A magnitude foi avaliada como grande, face à amplitude dos efeitos sobre a estrutura e os 
níveis das despesas de municípios e estado, alterando grande parte da economia local e esta-
dual em relação ao cenário pré-rompimento.

Conforme descrito, o impacto afeta o componente administração pública, apresentado no diag-
nóstico pós-rompimento por sua incidência sobre as despesas dos municípios da área de es-
tudo, que possuem forte dependência de repasses financeiros, e do estado de Minas Gerais. A 
sensibilidade do componente é, portanto, avaliada como alta.

O grau de importância deste impacto é elevado, resultado da combinação da magnitude gran-
de e sensibilidade alta.

Quadro 2.9.1.56-3 – Grau de importância do impacto Alteração nas despesas públicas.
Avaliação do grau de importância do impacto

Magnitude Grande

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

No âmbito do processo de reparação e ações emergenciais, há a ação de aporte financeiro 
por parte da Vale S/A aos órgãos públicos do município de Brumadinho e do estado de Minas 
Gerais, que geraram, e porventura ainda irão gerar, alívio às despesas públicas municipais e 
estaduais.
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Em Brumadinho, foram realizados, até o mês de dezembro de 2019, repasses de R$ 32 mi-
lhões destinados à ampliação de assistência de saúde e psicossocial, para aquisição de equi-
pamentos emergenciais e contratação de profissionais da área. Ainda no âmbito da saúde, o 
Plano de Reparação Integral (PRI) para Brumadinho e calha do Paraopeba prevê melhoria do 
atendimento básico de saúde, capacitação e prevenção até 2025, quando vislumbra completar 
a reparação referente aos danos causados pelo rompimento das barragens (Vale, 2020). A 
Vale S/A também transferiu ao Centro de Promoção da Saúde – Cedasp, até fevereiro de 2020, 
duas das quatro parcelas do valor total de R$ 4.884.902 acordado, e à Associação Talentos 
Regionais de Brumadinho, R$ 33.552,00, para o desenvolvimento e implementação do Projeto 
Proativos & Empreendedores.

O município de Mário Campos recebeu, até maio de 2020, o valor total de R$ 2.918.242,19, 
com o objetivo de assegurar assistência social, saúde, agricultura e limpeza urbana, emergen-
ciais, para os atingidos pelo rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão.

Ainda como parte do processo de reparação e a partir do diálogo com as comunidades e com o 
poder público, estão sendo realizadas obras sociais e de infraestrutura urbana, como manuten-
ção e pavimentação de vias, implantação de iluminação pública e rede de esgoto. Até junho de 
2020, 90% das obras previstas para o município de Brumadinho haviam sido concluídas, como 
a Ponte e a Passarela Alberto Flores; drenagem e pavimentação de via em Tejuco; perfuração 
de poço, linha de distribuição e sistema de tratamento no Parque da Cachoeira; e o Centro de 
Atendimento a Crianças com Necessidades Especiais. Ainda no âmbito das obras de infraes-
trutura, o Plano de Reparação Integral (PRI) prevê intervenções diversas para melhoria das 
condições urbanas e investimento em infraestrutura pública e viária, saneamento e obras para 
segurança hídrica até o ano de 2025 (Vale, 2020).

O município de Mário Campos recebeu o aporte de R$ 10,8 milhões, envolvendo recursos fi-
nanceiros e serviços para assegurar assistência social, saúde, agricultura e limpeza urbana, a 
construção de uma Unidade Básica de Saúde, uma creche para 120 crianças e a recuperação 
e urbanização da Praça da Lagoa. São Joaquim de Bicas, por sua vez, recebeu R$ 5,1 mi-
lhões, também referentes a recursos financeiros e serviços para assegurar assistência social, 
saúde, agricultura e limpeza urbana e manutenção de vias e serviços tapa buracos. À São José 
da Varginha, a Vale S/A transferiu R$ 2,5 milhões, referente a poços e 2,5 km de rede de água.

No âmbito do processo de reparação, vários municípios da área de estudo, como Brumadinho, 
São Joaquim de Bicas, Mário Campos, Betim, Esmeraldas, Juatuba, Florestal, Pará de Minas, 
Pequi, São José da Varginha, Fortuna de Minas, Maravilhas, Papagaios, Paraopeba, Curvelo 
e Pompéu são apoiados por ações de manutenção recorrente de vias, tanto pavimentadas 
quanto não pavimentadas (Vale, 2020).

Por se tratar de um impacto decorrente de uma grande cadeia de impactos – diretos e indiretos 
–, uma série de programas previstos visando o restabelecimento direto das condições de outros 
impactos tem capacidade de contribuir para que a estrutura e os níveis nas despesas públicas 
retomem seu padrão anterior. Mais especificamente para o impacto em questão, está previsto 
um programa que estabelece ações para a elaboração participativa de um Plano Estratégico 
para o Desenvolvimento Econômico Regional que busque o desenvolvimento econômico a 
médio e longo prazo, visando o reestabelecimento dos níveis de renda, emprego, arrecadação 
tributária e atividade econômica similares às prévias ao rompimento das barragens. Dentre as 
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ações previstas, cita-se o levantamento de dados como a quantidade e valor de edificações e 
equipamentos públicos na área afetada, da quantidade e valor do conteúdo das edificações na 
área afetada e da quantidade de atendimentos do sistema público de saúde.

Este impacto também está relacionado a um programa que visa monitorar a dinâmica eco-
nômica da área atingida pela lama de rejeitos e dos municípios da bacia hidrográfica do rio 
Paraopeba, por meio de um Sistema de Monitoramento de Indicadores relacionados às prin-
cipais atividades econômicas afetadas. Dentre as ações previstas, cita-se o monitoramento, 
partindo do levantamento pretérito, das despesas estaduais e municipais com infraestrutura e 
saúde e do valor dos repasses para os setores de infraestrutura e de saúde. Neste sentido, o 
grau de resolução é considerado forte.

Quadro 2.9.1.56-4 – Medidas de reparação associadas ao impacto Alteração nas despesas 
públicas.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas
Levantar quantidade e valor de edificações e equipamentos públicos na 
área afetada (primário)

Programa de Desenvolvimento Econômico 
Regional

Levantar quantidade e valor do conteúdo das edificações na área afetada 
(primário)

Levantar quantidade de atendimentos do sistema público de saúde 
(primário)

Monitorar as despesas estaduais e municipais com saúde e infraestrutura Programa de Monitoramento da Dinâmica 
EconômicaMonitorar o valor dos repasses para os setores de saúde e infraestrutura

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Forte

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Moderado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.
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2.9.1.57. Desabrigo e injúria de animais domésticos

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspectos indutores

• Arraste e deposição de rejeitos;

• Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos; e

• Chuvas extremas 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba.

Componente afetado Fauna doméstica

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

Trata-se de um impacto efetivo, ocorrido após o rompimento das barragens B1, B4 e B4-A, 
que causou o arraste e deposição de rejeitos, provocando lesões de vários níveis nos animais 
domésticos que entraram em contato com o fluxo de rejeitos. A perda de moradia, desaloja-
mento e desabrigo da população concorreu para que os animais de estimação vinculados a 
essas famílias ficassem desabrigados. As soluções provisórias de alojamento para as famílias 
dos tutores dos animais – pousadas, hotéis ou casas de parentes – inviabilizou que os animais 
de estimação acompanhassem seus tutores. Os animais de produção dos estabelecimentos 
interceptados pelo rejeito também ficaram ao desabrigo, seja porque os responsáveis pelas 
áreas foram de alguma forma vitimados pelos rejeitos, seja porque a área em que viviam não 
existe mais.

Ainda, o carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes, que causou a redução 
da qualidade da água e consequente restrição de acesso à água ao longo do rio Paraopeba, 
inviabilizou uma importante alternativa de dessedentação animal, sobretudo dos animais de 
produção dos estabelecimentos agropecuários adjacentes a esses locais. Áreas de pastagem 
atingidas pelos efeitos do rompimento provocaram situações de dificuldade para a alimentação 
animal, sobretudo para o rebanho bovino. As chuvas extremas de 2019/2020 e inundações do 
rio Paraopeba contribuíram também para a ocorrência de condições adversas, particularmente 
aos animais de produção localizados ao longo do rio.

Além do desabrigo de diversos animais, a situação gerada pelos efeitos do rompimento expôs 
os animais a condição de infortúnio, que, associada à movimentação de veículos e maquiná-
rios em razão das obras de reparação, contribuiu para a ocorrência de ferimentos diversos – 
injúrias – e problemas de saúde decorrentes de alimentação e dessedentação precárias, mes-
mo que por curto período de tempo, dado que voluntários, defesa civil e corpo de bombeiros 
atuaram nos salvamentos logo após o rompimento.

Os animais feridos e/ou debilitados foram tratados em instalações da Vale (Hospital Veterinário 
e Fazenda Abrigo de Fauna). Posteriormente, quando necessário, foram encaminhados, junto 
com os animais desabrigados, para abrigo temporário na Fazenda Abrigo de Fauna, onde per-
maneceram sob cuidados até que fosse possível sua reintegração aos tutores, quando conhe-
cidos; ou passaram por processo de adoção responsável por meio de campanhas realizadas 
pela Central Brumadinho, com ampla divulgação.

Até 30 de abril de 2020, foram registradas 2.965 ocorrências envolvendo animais entre as ativi-
dades de Prospecção e Resgate Emergencial de Fauna Terrestre e Programa Monitoramento 
da Fauna Atropelada. Entre essas, 1.072 ocorrências de animais resgatados com vida (562 
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animais de produção e 510 animais de estimação) e 1.181 de atendimento veterinário feito in 
loco (455 de animais de produção e 726 de animais de estimação). Entre os animais resgata-
dos com vida, 416 deles se encontravam em estado ferido e/ou debilitado.

Os animais de produção mais prejudicados por injúrias foram os galiformes (galinha, peru, fai-
são), com 47 ocorrências de animais feridos e/ou debilitados, seguidos por bovídeos (bovinos 
e caprinos), com 45 ocorrências. Entre os animais de estimação, os mais prejudicados foram 
os mais comuns nos lares: cães (Canis familiaris), com 266 ocorrências de feridos e/ou debili-
tados, e gatos (Felis catus), com 26 ocorrências.

Como dito, além da injúria associada a ferimentos, os animais domésticos, sobretudo os 
de produção, estiveram suscetíveis a privação de água e de alimentos em razão da redu-
ção da qualidade de água superficial, que ocasionou a recomendação de não utilização das 
águas do Paraopeba para agricultura e dessedentação animal. Dados produzidos pela Frente 
Agropecuária da Vale S/A permitem dimensionar o impacto da falta da água: no período de 
fevereiro de 2019 a abril de 2020, foram fornecidos 207.199.000 litros para estabelecimentos 
agropecuários em 16 municípios. Os três municípios que mais demandaram água para desse-
dentação animal foram Pompéu (43.552.900 litros), São Joaquim de Bicas (43.897.500 litros) e 
Paraopeba (25.746.500 litros). Em Brumadinho, foram fornecidos 12.511.000 litros no mesmo 
período. 

A perda de pastos causada pelo carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes 
ou pelas chuvas extremas 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba causa o comprometimen-
to da capacidade de alimentação dos animais. Os números apontados para fornecimento de 
alimentação animal pela Frente Agropecuária da Vale S/A para estabelecimentos agropecuá-
rios nos municípios a jusante de Brumadinho (inclusive) são: 298 solicitantes, 4.808 demandas 
e 29.602.892 quilos de insumos de alimentação animal. Aos estabelecimentos agropecuários 
do município de Pompéu foram fornecidos 12% do volume total, com registro de 18 demandan-
tes no período de fevereiro de 2019 a abril de 2020.

Animais de quaisquer espécies apresentam senciência, ou seja, capacidade de sentir de forma 
cognitiva e sensibilidade a dor e situações adversas, como a vivenciada pelos indivíduos da 
fauna doméstica em decorrência de efeitos do rompimento das barragens. A não assistência 
adequada pode violar a Declaração Universal dos Direitos dos Animais (Unesco, 1978), da 
qual o Brasil é signatário, e outras normativas ou regulamentações, como as preconizadas 
pelo Conselho para o Bem-Estar Animal para animais de produção (FACW, 1992; Broom, 2011, 
2019 e 2019a). 

Caso as necessidades básicas não sejam atendidas, é possível que os níveis de estresse a 
que os animais podem ser submetidos resultem em desordens comportamentais (Bachmann, 
Audige & Stauffacher, 2003; Dixon et al., 2008; Garner et al., 2003; Clubb & Vickery, 2006; 
Latham & Mason, 2007), além de provocar um decréscimo em sua capacidade produtiva de 
ovos e leite, por exemplo. 

2.9.1.57.1. Descrição do impacto
O impacto Desabrigo e injúria de indivíduos da fauna doméstica é negativo, pois a fauna 
doméstica está exposta a fatores estressores e situações adversas, com efeitos sobre a 
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integridade física ou alterações significativas em seu comportamento e bem-estar, fatores que 
podem impossibilitar sua reintegração aos tutores.

Trata-se de um impacto que decorre de outros impactos provenientes do rompimento, como 
perda de moradia, desabrigo e desalojamento, redução da qualidade da água superficial e 
alteração das características do solo nas áreas inundadas. Portanto, trata-se de um impacto 
indireto.

Foi classificado como de curto prazo, pois ocorreu simultaneamente ao rompimento das bar-
ragens pelo arraste e pela deposição dos rejeitos.

Considera-se este impacto temporário, uma vez que há a tendência de que se encerre ao 
cessar a ação que o causa. Quando o arraste e a deposição de rejeitos e a intensa circulação 
de veículos em decorrência das obras emergenciais não mais ocorrerem, o impacto deixa de 
existir.

É um impacto reversível, em razão de possíveis respostas positivas às medidas de mitigação 
consubstanciadas no Plano de Ação para Proteção à Fauna e Programa de Monitoramento da 
Fauna Atropelada, com atendimento in loco nas instalações do hospital veterinário ou fazenda 
abrigo de fauna, com suporte aos animais desabrigados ou injuriados e preocupação com seu 
bem-estar. Há tendência de que os indivíduos recuperem-se plenamente e estejam aptos a 
reintegração aos tutores ou destinados a campanhas de adoção responsável.

O arraste e a deposição de rejeito restringiram-se à sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão até a 
confluência com o rio Paraopeba, e as ações de prospecção e resgate de fauna detectaram 
indivíduos da fauna doméstica vivos, feridos e/ou debilitados, ao longo do leito ou das margens 
do rio Paraopeba. Há ainda privação de água e alimentação para a fauna doméstica de produ-
ção, que se estende ao longo do Paraopeba, até o limite do município de Pompéu. Portanto, a 
escala espacial do impacto é regional.

Quadro 2.9.1.57-1 – Atributos do impacto Desabrigo e injúria de animais domésticos.
Atributos de descrição do impacto

Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Indireto Reversibilidade Reversível

Escala espacial Regional Duração Temporário
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.57.2. Avaliação do impacto
A magnitude deste impacto foi considerada grande, uma vez que as ocorrências relacionadas 
aos animais domésticos estão diretamente ligadas às privações de alimento e água, injúria e 
desamparo, com precarização tanto da saúde quanto do bem-estar animal. 

Uma vez que a fauna é objeto de proteção legal especial, sendo o Brasil signatário da Declaração 
Universal dos Direitos dos Animais, e que é imperativa a postura ética na relação da sociedade 
com os animais, buscando seu bem-estar, a sensibilidade deste impacto é considerada alta.

Devido à magnitude ser média e a sensibilidade alta, o grau de importância deste impacto é 
considerado elevado.
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Quadro 2.9.1.57-2 – Grau de importância do impacto Desabrigo e injúria de animais domésticos.
Avaliação do grau de importância do impacto

Magnitude Grande

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

Imediatamente após o rompimento das barragens, iniciaram-se as ações de prospecção e res-
gate emergencial de animais domésticos, tais como atendimento médico veterinário in loco e 
no Hospital Veterinário e/ou Fazenda Abrigo de Fauna, disponibilização de canal de comunica-
ção com a população via Central Brumadinho, para atender às demandas referente a animais 
(majoritariamente, os domésticos), prospecção terrestre e por sobrevoo e cercamento de áreas 
contaminadas (ação específica da Frente Agropecuária). Associado às obras emergenciais, foi 
implementado o Programa de Monitoramento de Fauna Atropelada, como parte do Plano de 
Controle Ambiental (PCA), visando o monitoramento, o acompanhamento, o atendimento e o 
encaminhamento para o Hospital Veterinário e a Fazenda Abrigo de Fauna da fauna atropelada.

Para encaminhar as ações de redução dos efeitos relacionados ao acesso a água, as ativi-
dades foram organizadas pela Vale S/A em um programa específico, denominado Programa 
Integrado de Abastecimento de Água da Bacia do Rio Paraopeba. Nesse programa, as ações 
são subdivididas em dois grupos: um de distribuição de água em caminhões-pipa para desse-
dentação animal, irrigação, consumo humano e abastecimento público; e outro de perfuração 
e reativação de poços tubulares e instalação de sistemas de tratamento de água subterrânea. 
O Plano Integrado de Assistência Agropecuária da Bacia do Paraopeba presta assistência in-
tegral aos produtores rurais.

Devido às frentes de atendimento e tratamento de animais feridos e injuriados, quanto aos cui-
dados e fornecimento de água e alimentos e às características específicas dos animais domés-
ticos – que, diferentemente dos animais silvestres, possuem tutores capazes de oferecer as-
sistência e tratamento adequado a animais, ainda que suas injúrias não sejam completamente 
recuperadas, de forma que a fitness do indivíduo não é totalmente prejudicada –, considera-se 
que a capacidade de resolução das medidas de reparação é forte.

Quadro 2.9.1.57-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Desabrigo e injúria de animais 
domésticos.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas
Rastreamento e resgate de animais domésticos

Plano de Ação para Proteção à Fauna

Prospecção de animais domésticos (canal Alô Animal Brumadinho)

Construção de bebedouros (dessedentação animal)

Prospecção de fauna (terrestre e sobrevoo) e cercamento

Atendimento veterinário (estabilização em campo)

Atendimento veterinário (admissão de animais nas instalações)

Atendimento veterinário (diagnóstico e tratamento de animais)

Manutenção em cativeiro (Fazenda Abrigo de Fauna)

Destinação final (reintegração ao tutor ou encaminhamento à campanha 
de adoção)
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Medidas de reparação

Identificação e quantificação dos animais atropelados
Programa de Monitoramento de Fauna 
Atropelada

Alternativas de abastecimento autônomo
Plano de Dinamização de Territórios Rurais 
(Programa de Segurança Hídrica para 
Comunidades Rurais)

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Forte

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Moderado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

O impacto pode ser observado na área da sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão e do ribeirão 
Casa-Branca, incluindo pastagens e agriculturas em propriedades particulares. Animais do-
mésticos vivos feridos e/ou debilitados foram localizados ao longo do leito e das margens do 
rio Paraopeba, com espacialidade estimada em 3 km no entorno do rio. A restrição de acesso 
a água para dessedentação ocorreu ao longo do rio Paraopeba, entre Brumadinho e Pompéu.



Mapa 2.9.1.57-1 – Área de influência do impacto Desabrigo e injúria de animais domésticos.
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2.9.1.58. Perda de patrimônio arqueológico

Rompimento e aspecto

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto(s) indutor(es)
• Arraste e deposição de rejeitos;

• Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos.

Componente afetado Patrimônio cultural acautelado

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.58.1. Descrição do impacto
Este impacto incidirá sobre o componente do patrimônio cultural acautelado, especificamente 
sobre os bens arqueológicos, sendo que os bens/vestígios/sítios arqueológicos são acautelados 
pela legislação brasileira (artigos 20, 215 e 216 da Constituição de 1988 e Lei Federal 3.924/1961). 

Os impactos sobre o patrimônio cultural arqueológico referem-se ao soterramento, parcial ou 
total, de áreas de sítios arqueológicos pelo rejeito de mineração e à alteração de contextos depo-
sicionais de vestígios arqueológicos em sítios arqueológicos com o arraste e deposição dos re-
jeitos de mineração e pelo carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos, 
que também pode ocasionar o transporte de materiais exógenos para o contexto dos sítios ou o 
transporte dos materiais dos sítios para outras áreas, além da perda definitiva desses vestígios.

Este impacto, ocasionado pelo rompimento das barragens, foi potencializado pelas obras 
emergenciais e de recuperação da bacia do ribeirão Ferro-Carvão, considerando o estado do 
patrimônio cultural até abril de 2020. Os efeitos das obras emergenciais foram identificados du-
rante as vistorias técnicas realizadas pela equipe de arqueologia da Arcadis e pelo arqueólogo 
responsável da Vale entre setembro e outubro de 2019. 

As possíveis alterações por conta das obras emergenciais ocorreram da mesma forma que 
pelo rompimento das barragens, com o soterramento da área de sítios arqueológicos pela re-
moção e/ou movimentação de rejeito de mineração da calha dos cursos hídricos, ou pela mo-
vimentação de sedimento para implantação de áreas de apoio às obras, ou por ocasionarem 
alteração de contexto dos vestígios em sítios arqueológicos com a movimentação do rejeito/
sedimento. O impacto sobre os sítios arqueológicos em decorrência das obras emergenciais é 
um dos assuntos tratados na Nota Técnica 1/FEAM/DOCUMENTACAOB1/2019. 

Para avaliação e caracterização dos impactos sobre o patrimônio arqueológico, foram utiliza-
dos os dados secundários levantados sobre os bens arqueológicos existentes e nas vistorias 
técnicas de campo feitas em setembro e outubro de 2019 na área da dispersão de rejeitos e 
seu entorno imediato, na região da bacia do ribeirão Ferro-Carvão.

As vistorias técnicas dos sítios arqueológicos tiveram como objetivo principal avaliar os impac-
tos ocasionados a sítios arqueológicos, ocorrências de interesse histórico e a bens culturais 
materiais e embasar a proposição e o desenvolvimento de medidas e ações de mitigação/
compensação para proteger e salvaguardar o patrimônio arqueológico que foi parcialmente 
impactado, ou não impactado, localizado em áreas adjacentes à área de disposição de rejeitos 
e em espaços das obras emergenciais na bacia do ribeirão Ferro-Carvão.
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Não foram realizados levantamentos de campo para identificação de sítios arqueológicos no 
entorno da área de dispersão de rejeitos ou ao longo das margens do ribeirão Ferro Carvão pós-
-rompimento. A atividade de levantamento do patrimônio arqueológico, prevista no Programa 
de Levantamento Arqueológico e Histórico num buffer de 500 metros a partir da mancha de 
dispersão de rejeitos na bacia hidrográfica do ribeirão Ferro-Carvão, como parte do Plano de 
Proteção e Salvaguarda do Patrimônio Histórico e Cultural, será realizada a partir de outubro 
de 2020 por empresa especializada contratada pela Vale S/A.

Em relação aos efeitos das cheias do rio Paraopeba em 2020, não foram identificados danos a 
sítios arqueológicos previamente conhecidos nas áreas alagadas do rio.

Para a classificação do impacto sobre os sítios arqueológicos, foi considerada a definição es-
tabelecida pelo Iphan na avaliação dos impactos sobre o patrimônio arqueológico da área 
atingida pelos rejeitos das barragens. Este documento estabelece as seguintes situações para 
o patrimônio arqueológico:

• Suprimido: quando o sítio arqueológico, ou ocorrência de interesse histórico, está total-
mente inserido, ou a maior parte de sua área, na região de deposição de rejeitos ou das 
obras emergenciais ou sítios que tiveram suas estruturas atingidas pelas cheias de 2020 
do rio Paraopeba;

• Parcialmente impactado: quando apenas parte/porção da área de um sítio ou ocorrência 
está inserida na área de deposição de rejeitos ou das obras emergenciais, onde as estru-
turas ou áreas de concentração de material arqueológico identificadas durante o momento 
de registro inicial do sítio/ocorrência, ou que foram atingidas pelas cheias de 2020 do rio 
Paraopeba, não tiveram seu potencial informativo esgotado;

• Possivelmente impactado: sítios e ocorrências localizados a menos de 100 m do limite da 
área de deposição de rejeitos, visto que o impacto sobre esses locais só poderá ser confir-
mado após perícia em campo e desenvolvimento de relatório conclusivo.

Como exposto no Quadro 2.9.1.58-1, foram suprimidas 8 (oito) estruturas arqueológicas, 
sendo 6 (seis) estruturas de sítios arqueológicos e 2 (duas) referentes a ocorrências 
de interesse histórico. Foram parcialmente impactados 3 (três) sítios arqueológicos e 1 
(uma) ocorrência de interesse histórico.

Utilizamos aqui a terminologia de estruturas arqueológicas por conta de alguns sítios arque-
ológicos terem sido subdivididos no banco de dados do Iphan, como os sítios arqueológicos 
dos “Berro” I e II, Fazenda Recanto I e II, Fazenda Velha I e II e Fazenda Samambaia I e II. 
Estes sítios foram divididos em estruturas ou áreas diferentes na apresentação da síntese dos 
resultados dos sítios arqueológicos identificados durante a pesquisa arqueológica na área da 
mina Córrego do Feijão (Lume, 2014). Em consequência disso, os arquivos georreferenciados 
do Iphan apresentam registros diferentes para estes sítios e, também, são tratados separada-
mente nos documentos do Processo Iphan 01514.000169/2019-51 sobre os impactos do rom-
pimento da barragem da Vale – por esta razão, continuamos a apresentar os dados separados 
destas estruturas. O Sítio Arqueológico Samambaia, assim como as estruturas identificadas 
como Sítio Samambaia II, foi avaliado como parcialmente impactado, sendo assim considerado.

No Item 2.5.13, foram descritos os sítios arqueológicos e ocorrências de interesse histórico na 
bacia do ribeirão Ferro-Carvão que foram impactados e vistoriados.
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Quadro 2.9.1.58-1 – Estruturas arqueológicas (sítios e ocorrências) impactadas.
Sítio / Ocorrência Longitude Latitude Impacto Tipologia

Sítio Ferro-Carvão I 44°09’33,84” O 20°09’17,64” S Suprimido pelo rompimento Histórico

Sítio dos “Berro” I 44°06’53,64” O 20°08’03,48” S Suprimido pelo rompimento Histórico

Sítio dos “Berro” II 44°06’50,40” O 20°08’03,48” S Suprimido pelo rompimento Histórico

Sítio Fazenda Recanto 44°08’37,32” O 20°08’15,00” S Suprimido pelo rompimento Histórico

Sítio Fazenda Recanto II 44°08’32,64” O 20°08’06,00” S Suprimido pelo rompimento Histórico

Sítio do Cassiano (ocorrência de interesse 
histórico)

44°07’12,36” O 20°07’44,76” S Suprimido pelo rompimento Histórico

Sítio Aqueduto Córrego do Feijão 44°07’05,52” O 20°08’00,24” S Suprimido pelo rompimento Histórico

Ocorrência de Interesse Histórico 65 44°08’60,00” O 20°09’10,44” S Suprimido pelo rompimento Histórico

Sítio Arqueológico Histórico Três Irmãos 44°08’42,36” O 20°08’06,72” S
Parcialmente impactado 
pelo rompimento e pelas 
obras emergenciais

Histórico

Sítio Fazenda Velha I 44°08’45,24” O 20°08’16,44” S
Parcialmente impactado 
pelo rompimento e pelas 
obras emergenciais

Histórico

Sítio Fazenda Velha II 44°08’42,00” O 20°08’08,52” S
Parcialmente impactado 
pelo rompimento e pelas 
obras emergenciais

Histórico

Sítio Samambaia II 44°06’51,12” O 20°07’46,92” S
Parcialmente impactado 
pelas obras emergenciais 

Histórico

Sítio Muro de Pedras 44°06’28,80” O 20°08’09,24” S
Parcialmente impactado 
pelas obras emergenciais

Histórico

Ocorrência de interesse Histórico 45 (OIH-45) 44°10’04,70” O 20°04’17,09” S
Parcialmente impactado 
pelas obras emergenciais

Histórico

Datum: SIRGAS 2000
Fonte: CNSA/Iphan, Instituto Prístino, Lume, 2014, Brandt, 2016, Baeta & Piló, 2008. Elaboração: Arcadis, 2020.

Conforme exposto, o impacto sobre os bens arqueológicos, mesmo em caso de sítios conside-
rados parcialmente impactados, é considerado negativo, pois está associado à perda parcial 
ou total de contexto e vestígios arqueológicos dos sítios identificados.

Este impacto é de ordem direta, uma vez que foi causado pelo rompimento das barragens 
através do arraste e deposição de rejeitos e o carreamento de sedimentos, rejeitos e resíduos 
e pelo tráfego de veículos/maquinários das obras emergenciais sobre as áreas onde estavam 
localizados os sítios arqueológicos. O impacto ocorreu imediatamente após o rompimento da 
barragem e a passagem do rejeito sobre as áreas dos sítios e com a passagem de veículos/
maquinários, sendo por isso classificado como de ocorrência em curto prazo.

Os efeitos do impacto são permanentes, mesmo após o término da ação causadora – no 
caso, o rompimento das barragens e o tráfego de veículos –, por conta das características e 
da natureza finita dos bens arqueológicos. Também devido à natureza do patrimônio arqueo-
lógico, este impacto é irreversível. De acordo com os dados coletados durante as vistorias de 
campo, a área de abrangência deste impacto restringe-se aos limites da sub-bacia do ribeirão 
Ferro-Carvão, para os efeitos decorrentes tanto do rompimento das barragens como das obras 
emergenciais, sendo desta forma classificado como local.
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Quadro 2.9.1.58-2 – Atributos do impacto de perda de patrimônio arqueológico.
Atributos de descrição do impacto

Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Direto Reversibilidade Irreversível

Escala espacial Local Duração Permanente
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.58.2. Avaliação do impacto
Considerando-se as características de irreversibilidade dos efeitos do impacto sobre o com-
ponente em questão, o patrimônio arqueológico, este foi considerado de grande magnitude. 
Além desses aspectos, para a avaliação da magnitude do impacto, considerou-se o tipo de 
estudos realizados na área, principalmente estudos de diagnóstico arqueológico e de avaliação 
arqueológica, em que não são empregadas malhas sistemáticas de intervenções em subsuper-
fície, sendo realizado um caminhamento pela área de estudo com intervenções pontuais em 
subsuperfície. Esta limitação na metodologia de campo das pesquisas arqueológicas execu-
tadas cria a possibilidade de haver sítios arqueológicos na área de dispersão de rejeitos que 
não foram identificados anteriormente e agora encontram-se impactados pelo rompimento das 
barragens ou de as áreas dos sítios arqueológicos conhecidos não estarem delimitadas em 
sua total extensão. Assim, os estudos realizados não coletaram informações detalhadas dos 
sítios arqueológicos, especialmente das áreas afetadas pelo rompimento.

A sensibilidade (ou valor do componente) do componente foi avaliada como alta, uma vez que 
o impacto incide sobre o patrimônio cultural arqueológico, sendo que os bens/vestígios/sítios 
arqueológicos são acautelados pela legislação brasileira (artigos 20, 215 e 216 da Constituição 
de 1988 e Lei Federal 3.924/1961).

De acordo com a metodologia de avaliação de impactos, o grau de importância (ou significân-
cia) foi considerado elevado, como resultado da magnitude grande e da sensibilidade alta do 
componente.

Quadro 2.9.1.58-3 – Grau de importância do impacto de perda de patrimônio arqueológico.
Avaliação do grau de importância do impacto

Magnitude Grande

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

Para o impacto de perda de patrimônio arqueológico, estão previstos programas no Plano 
de Conservação do Patrimônio Histórico e Cultural, como o Programa de Levantamento 
Arqueológico e Histórico (para levantamento e delimitação dos sítios arqueológicos), o 
Programa de Resgate Arqueológico (para proteção e salvaguarda do patrimônio arqueológico), 
o Programa de Monitoramento Arqueológico (para garantir que não ocorram maiores impactos 
sobre os bens arqueológicos durante as obras emergenciais e de reparação da bacia do rio 
Paraopeba), o Programa de Musealização (para proteção, salvaguarda e disseminação do 
patrimônio arqueológico) e o Programa de Educação Patrimonial (para conscientização sobre 
o patrimônio arqueológico).
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O grau de resolução das medidas de mitigação e dos programas previstos foi considerado 
fraco, por conta da própria natureza finita dos bens do patrimônio arqueológico e do caráter 
irreversível e permanente deste impacto. O impacto foi avaliado como de alto valor de sensibi-
lidade por ser diretamente afetado pelo rompimento da barragem e constituir um bem cultural 
protegido legalmente pela legislação brasileira.

Quadro 2.9.1.58-4 – Medidas de reparação associadas ao impacto de perda de patrimônio 
arqueológico.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas
Levantamento arqueológico sistemático do entorno da área de dispersão 
de rejeitos (500 metros de buffer) para delimitação dos sítios e ocorrências 
conhecidos e identificação de novos sítios

Plano de Conservação do Patrimônio Histórico e 
Cultural

Monitoramento arqueológico das obras de reparação

Resgate dos sítios parcialmente impactados

Análise, curadoria e preservação dos materiais arqueológicos coletados

Atividades de divulgação, valorização, esclarecimento e extroversão do 
patrimônio cultural

Resgate da memória sobre os sítios arqueológicos por meio do registro 
audiovisual dos moradores das comunidades impactadas

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Fraco

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

Algumas ações de educação patrimonial já foram realizadas pela Vale junto aos trabalhadores 
envolvidos nas obras emergenciais e de reparação, mas foram interrompidas por conta da 
pandemia do Covid-19. A contratação de uma empresa para execução das atividades de um 
programa de educação patrimonial está em fase de finalização.

Como exposto anteriormente, as ações de levantamento arqueológico deverão ser iniciadas 
por uma empresa especializada já contratada pela Vale em outubro de 2020. As obras na área 
de dispersão de rejeitos, por conta do caráter emergencial das atividades, não foram monito-
radas por um arqueólogo. Ocorreram acompanhamentos pontuais das obras pela equipe da 
Arcadis, durante a execução das vistorias técnicas em 2019, e pela Vale, posteriormente. Não 
há um monitoramento extensivo das obras ou a elaboração de um projeto/solicitação de moni-
toramento arqueológico das obras emergenciais junto ao Iphan.

Outas obras de reparação ambiental, como a implantação do novo sistema de captação e 
adução de água do rio Paraopeba pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), 
seguiram o processo de licenciamento ambiental junto ao Iphan, portanto não foram conside-
radas aqui para a avaliação do impacto ao patrimônio arqueológico.

O Mapa 2.9.1.58-1 apresenta a espacialidade do impacto de perda de patrimônio arqueológico 
com a localização dos sítios arqueológicos e ocorrências de interesse histórico que foram im-
pactados pelo rompimento das barragens e obras emergenciais. Como colocado anteriormente, 
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este impacto ficou localizado na área de deposição de rejeitos e seu entorno imediato e nos 
locais das obras emergenciais que foram e estão sendo realizadas na área da bacia do ribeirão 
Ferro-Carvão. 

A área de influência deste impacto corresponde às áreas dos sítios arqueológicos e ocorrên-
cias de interesse histórico que foram impactados pelo rompimento e pelas obras emergenciais. 
Entretanto, como os sítios arqueológicos e ocorrências de interesse histórico não foram previa-
mente delimitados durante as pesquisas que os identificaram e com a atividade de levantamen-
to do patrimônio arqueológico por empresa especializada contratada pela Vale S/A, realizada 
a partir de outubro de 2020, o Mapa 2.9.1.58-1 apresenta apenas os pontos de localização 
dessas estruturas (sítios arqueológicos e ocorrências de interesse histórico).



Mapa 2.9.1.58-1 – Área de Influência do impacto de Perda de Patrimônio Arqueológico.
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2.9.1.59. Perda de patrimônio cultural material (histórico, 
arquitetônico e pessoal)

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto(s) indutor(es)
• Arraste e deposição de rejeitos

• Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos

Componente afetado Patrimônio cultural não acautelado

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

O componente afetado por este impacto é o patrimônio cultural não acautelado, ou seja, que 
não está sob a proteção legal das esferas federal, estadual e municipal na forma de tomba-
mento ou inventário. Embora não tenham sido identificados impactos a bens tombados e/ou 
inventariados, outros bens não acautelados pelo poder público de valor pessoal e/ou coletivo 
podem ter sido impactados em decorrência do evento. 

Conforme exposto no diagnóstico pós-rompimento (item 2.5.13), não foram verificados impac-
tos sobre outros bens culturais materiais tombados pelo Iphan (âmbito federal) na área de 
dispersão de rejeitos ou nas áreas alagadas do rio Paraopeba em decorrência das cheias de 
2020 nos municípios afetados. No nível estadual (Iepha/MG) e municipal também não foram 
identificados bens culturais materiais tombados e/ou inventariados em Brumadinho ou nos de-
mais municípios afetados da bacia do rio Paraopeba, de acordo com o levantamento de dados 
secundários realizado.

Tais impactos referem-se à supressão/destruição/danos estruturais aos bens culturais materiais 
edificados na área de dispersão de rejeitos, seja pelo soterramento por rejeito de mineração ou 
pelo rejeito de minério que atingiu os bens sem necessariamente soterrá-los, e também à perda 
de bens pessoais das áreas residenciais afetadas pelo rompimento da barragem. Este impacto 
está relacionado ao impacto socioeconômico da perda de patrimônio particular, apresentado 
no item 2.5.12, onde estão relacionadas as edificações interceptadas pela lama de rejeito.

A caracterização e a avaliação desses impactos foram realizadas com base nos dados levan-
tados para a caracterização do patrimônio cultural antes do rompimento das barragens para o 
Capítulo 1 do Plano. Já foi realizada a contratação de empresa especializada pela Vale para o 
levantamento das comunidades e pessoas impactadas pelo rompimento das barragens e pelas 
cheias de 2020 nos 22 municípios a jusante do ribeirão Ferro-Carvão.

2.9.1.59.1. Descrição do impacto
O impacto é de natureza negativa, uma vez que se trata de danos ou perda de bens culturais 
materiais. Desta forma considera-se o impacto como direto, devido aos efeitos sobre os bens 
localizados na área de dispersão de rejeitos, embora a questão do abandono de propriedades 
rurais seja indiretamente causada pelo rompimento da barragem.

A escala espacial deste impacto foi considerada como local, em razão da perda direta de bens 
culturais materiais estar relacionada com arraste e deposição de rejeitos e ao carreamento 
de sedimentos, rejeitos, resíduos e/ou efluentes líquidos na área de dispersão de rejeitos na 
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bacia do ribeirão Ferro-Carvão. Entretanto, não se pode determinar a localização dos possíveis 
efeitos deste impacto até que sejam realizados levantamentos de campo nas áreas atingidas – 
estes serão realizados por uma empresa já contratada pela Vale.

O impacto foi considerado como permanente, pois os bens culturais pessoais/familiares foram 
perdidos durante o evento, e irreversível, já que dificilmente serão encontrados entre o rejeito 
de mineração. A perda/supressão de estruturas edificadas também é considerada um aspecto 
permanente deste impacto, ainda que as edificações que apresentarem apenas danos estru-
turais poderão ser revertidas com ações de restauração. Esses efeitos sobre os bens culturais 
na área de dispersão de rejeitos foram identificados imediatamente após o rompimento da 
barragem, sendo por isso classificados como de curto prazo. Ainda que os danos causados às 
estruturas históricas em decorrência do abandono das propriedades ocorrerão em longo prazo, 
considerou-se o cenário de curto prazo para avaliação do impacto.

Quadro 2.9.1.59-1 – Atributos do impacto de perda de patrimônio cultural material (histórico, 
arquitetônico e pessoal).

Atributos de descrição do impacto
Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Direto Reversibilidade Irreversível

Escala espacial Local Duração Permanente
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.59.1. Avaliação do Impacto
A magnitude do impacto foi avaliada como grande, por conta dos efeitos sobre os componen-
tes afetados, que foram muito alterados, especialmente os bens culturais de caráter pessoal 
nas áreas residenciais atingidas pelo rompimento das barragens. 

Este impacto foi avaliado como de baixa sensibilidade. Embora se refira à perda de bens cul-
turais de valor pessoal/familiar únicos por conta do rompimento, a sensibilidade é analisada de 
acordo com a proteção dos bens, como através de tombamento e inventários. Como não foram 
identificados bens culturais materiais tombados ou inventariados afetados pelo rompimento 
das barragens ou pelas cheias do rio Paraopeba em 2020, a sensibilidade do componente foi 
considerada baixa.

De acordo com a metodologia de avaliação de impactos, o grau de importância (ou significân-
cia) foi considerado moderado, como resultado da magnitude grande e da sensibilidade baixa 
do componente. 

Quadro 2.9.1.59-2 – Grau de importância do impacto de perda de patrimônio cultural material 
(histórico, arquitetônico e pessoal).

Avaliação do grau de importância do impacto
Magnitude Grande

Sensibilidade ou valor do componente Baixa

Grau de importância do impacto Moderado

Elaboração: Arcadis, 2020.
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Para o impacto de perdas/danos ao patrimônio cultural material (histórico, arquitetônico e pes-
soal), estão previstos programas no Plano de Conservação do Patrimônio Histórico e Cultural, 
como o Programa de Levantamento Arqueológico e Histórico (para levantamento dos bens 
culturais materiais afetados), o Programa de Registro Fotográfico e Audiovisual Sistemático do 
Patrimônio Cultural Material e Imaterial (para divulgação e valorização do patrimônio cultural 
local) e o Programa de Monitoramento do Patrimônio Cultural (voltado para a mitigação dos 
impactos sobre os bens culturais materiais).

Para avaliar o grau de resolução das medidas de gestão que estão sendo propostas, será 
considerada a possibilidade de ações de restauro para os bens culturais edificados que foram 
impactados pelo rejeito, mas a perda de objetos pessoais/familiares dificilmente poderá ser 
reparada. Desta forma, o grau de resolução das medidas foi considerado baixo.

Como colocado anteriormente, foram realizadas pela Vale algumas ações de educação patri-
monial pontuais, mas que foram interrompidas por conta da pandemia do Covid-19. A contrata-
ção de uma empresa para execução das atividades de um programa de educação patrimonial 
está em fase conclusiva pela Vale.

Quadro 2.9.1.59-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto de perda de patrimônio cultural 
material (histórico, arquitetônico e pessoal).

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas
Levantamento junto aos moradores das áreas atingidas sobre os bens 
culturais de valor pessoal, familiar ou coletivo

Plano de Conservação do Patrimônio Histórico e 
Cultural

Monitoramento das obras no entorno da área de dispersão de rejeitos 
buscando identificar materiais culturais soterrados e/ou carreados

Resgate da memória por meio do registro audiovisual dos moradores das 
comunidades impactadas

Atividades de divulgação, valorização, esclarecimento e extroversão do 
patrimônio cultural

Plano de Conservação do Patrimônio Histórico e 
Cultural

Programa de Educação Ambiental de 
Brumadinho e rio Paraopeba – PEABP (Vale)

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Baixo

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Moderado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

O impacto foi considerado como tendo sua área de abrangência local, ou seja, dentro dos limi-
tes da área de dispersão de rejeitos na bacia do ribeirão Ferro-Carvão, conforme apresentado 
no Mapa 2.9.1.59-1. Como colocado anteriormente, serão realizados estudos de campo para 
verificar a ocorrência deste impacto e os locais em que pode ter ocorrido dentro da área do 
ribeirão Ferro-Carvão. O levantamento junto às populações atingidas nos municípios a jusante 
do ribeirão Ferro-Carvão será iniciado em outubro de 2020.
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2.9.1.60. Interferência/interrupção do patrimônio cultural imaterial

Rompimento e aspecto

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto(s) indutor(es)

• Arraste e deposição de rejeitos; 

• Carreamento de sedimentos, rejeitos, resíduos e/ou efluentes líquidos;

• Mudança repentina das condições de vida.

Componente afetado Patrimônio cultural acautelado

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

Este impacto incidirá sobre o componente do patrimônio cultural acautelado, especificamente 
sobre os bens culturais imateriais reconhecidos de acordo com o Decreto Federal 3.551/2000. 
No caso, este impacto refere-se a potenciais interferências e possíveis interrupções de mani-
festações e práticas culturais levantadas na área de dispersão de rejeitos e nos municípios e 
comunidades localizadas na bacia do rio Paraopeba, a jusante do ribeirão Ferro-Carvão.

O Iphan informou, através do Ofício 856/2019/DIVAP IPHAN-MG/IPHAN-MG-IPHAN (Anexo 
74 – Volume 5), que não identificou impacto do rompimento das barragens sobre registros cul-
turais imateriais nos municípios afetados pelo rompimento.

Para o nível estadual (Iepha/MG) há a necessidade de levantamentos de campo nos municí-
pios e comunidades afetadas para verificar se houve impactos sobre as manifestações cultu-
rais registradas junto aos órgãos. Para bens culturais imateriais registrados pelos municípios, 
a Ação Civil Pública – Autos nº 5000053-16.2019.8.13.0090 de 2019 (ACP, 2019) coloca algu-
mas manifestações culturais que foram afetadas pelo rompimento das barragens.

Novamente se coloca que não foram realizados levantamentos de campo voltados para di-
mensionar os impactos do rompimento das barragens ou pelas cheias do rio Paraopeba em 
2020 sobre as diversas manifestações/bens culturais imateriais, registrados ou não pelos ór-
gãos públicos federal, estadual e municipais, no município de Brumadinho e demais municípios 
atravessados pelo rio Paraopeba a jusante do ribeirão Ferro-Carvão. Os levantamentos junto 
às comunidades afetadas pelo rompimento das barragens e sobre os bens culturais imateriais 
conhecidos nos municípios deverão ser iniciados em outubro de 2020, realizados por uma 
empresa contratada pela Vale.

A caracterização do cenário dos bens culturais após o rompimento das barragens foi realizada 
principalmente com base nos dados secundários sobre a localização dos bens culturais e co-
munidades associadas, conforme apresentado no Capítulo 1 deste Plano, e nas informações 
dos processos existentes sobre o ocorrido nos órgãos públicos responsáveis. 

Uma prática cultural diretamente impactada pelo rompimento das barragens e reconhecida 
como sendo tradicional na área da bacia do Paraopeba é a pesca, cuja execução foi proibida 
no rio em decorrência da contaminação da água pelos rejeitos de mineração (ACP, 2019). A 
interrupção da prática da pesca pode ter repercussões junto à comunidade do Quilombo da 
Pontinha1, localizado no município de Paraopeba. A comunidade tem em parte sua economia 

1 A Comunidade Quilombola da Pontinha está com processo de reconhecimento na Fundação Palmares desde 
2015 (Processo 01420.001221/2004-59) e no Incra (Processo 54170.002490/2004-98).
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baseada na pesca, com a vinda de turistas e moradores locais para a prática da pesca, e na 
venda de iscas e artesanatos relacionados.

A comunidade do Quilombo da Pontinha também é mencionada na Ação Civil Pública do 
Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) ao tratar do potencial impacto à “Lagoa Dourada”, 
no município de Paraopeba. O local tem importância biológica para o rio Paraopeba, sendo um 
berçário de peixes, mas também é um ponto de origem de várias lendas e histórias da comuni-
dade, como a do “boi fugido” e da “mulher dourada”.

Entretanto, o alagamento, durante as cheias do rio Paraopeba que ocorreram no ano de 2020, 
não atingiu a Lagoa Dourada e a área da comunidade do Quilombo da Pontinha, de acor-
do com o levantamento realizado pela Vale (Synergia, 2020). Conforme apresentado no item 
2.5.5, “Recursos hídricos superficiais”, não houve alterações significativas na qualidade da 
água dos afluentes do rio Paraopeba após o rompimento.

Conforme apresentado no item 2.5.13, “Patrimônio cultural, histórico, arqueológico e natural”, o 
ofício de plantio de hortas, no município de Mário Campos, manifestação cultural reconhecida 
como patrimônio cultural do município, foi diretamente afetado pela alteração na qualidade da 
água, que levou à recomendação de se evitar seu uso para consumo humano, animal e ativi-
dades agrícolas.

Outro exemplo deste impacto sobre as manifestações culturais de comunidades tradicionais 
na bacia do rio Paraopeba pode ser observado na aldeia indígena Naô Xohã, com moradores 
das etnias Pataxó e Pataxó Hã Hãe, no município de São Joaquim de Bicas/MG. Na aldeia, as 
pequenas roças eram irrigadas com a água do rio Paraopeba e, segundo relatório da Funai, os 
moradores complementavam a alimentação através da pesca no rio. Mas, além de questões 
de subsistência para a comunidade, rio Paraopeba também era utilizado na prática de rituais e 
manifestações culturais, como, por exemplo, a Festa das Águas, e ainda para a recreação de 
crianças e adultos (Vale, 2019).

Dessa forma, o rompimento das barragens também afetou modos de vida tradicionais existen-
tes nas margens do rio Paraopeba, a jusante do ribeirão Ferro-Carvão, além de práticas, ofícios 
e saberes passados de uma geração para outra, como o caso dos pescadores tradicionais ou 
dos produtores de hortaliças e outros produtores rurais no entorno do rio, e ainda práticas reli-
giosas, como no caso da comunidade indígena.

O rompimento das barragens da Mina Córrego do Feijão e o extravasamento de seus resíduos 
ocasionaram o soterramento de uma porção do território da bacia do Ferro-Carvão e a destrui-
ção ou danos estruturais em diversas residências/moradias localizadas na área, levando seus 
moradores à condição de desalojados. Além da perda material, trata-se da reconfiguração da 
vida privada. A situação de desalojamento compromete a vida social, os laços de solidariedade 
e as relações familiares e comunitárias, que são a base das manifestações culturais, em suas 
mais diversas formas (celebrações, modos de fazer, práticas etc.).

Como mencionado, o rompimento das barragens ocasionou a perda de bens materiais de 
valor pessoal associados à memória histórica e afetiva dos moradores das áreas residenciais 
impactadas. Será possível dimensionar este impacto, mesmo que parcialmente, com um levan-
tamento junto às comunidades e aos moradores que tiveram suas casas atingidas.
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Este impacto está relacionado a outros impactos da área socioeconômica, como: perda de mo-
radia, desalojamento e desabrigo da população; esgarçamento das relações topofílicas; restri-
ção do acesso à água; prejuízos à cadeia produtiva do turismo; perda de patrimônio particular; 
e alteração da estrutura demográfica.

O desabrigo e desalojamento da população, além da perda material das edificações em si, 
ocasionam uma reconfiguração da vida privada. A perda dos espaços privados das famílias 
provoca um drama não apenas coletivo, mas um drama que se torna público, especialmente 
por conta da presença de imprensa.

A situação de desalojamento provoca o comprometimento total da vida social e a ruptura no 
arranjo familiar que existia. Ainda há a condição dos abrigados, onde as famílias que tiveram de 
sair de suas casas, mesmo que não tenham sido diretamente impactadas, devem se adaptar 
a novos padrões e contextos familiares e sociais que podem ser diferentes dos seus, criando, 
em geral, relações de poder sobre esse novo território que não é o seu.

A partir da recomendação quanto à restrição de uso, tanto das águas superficiais quanto das 
subterrâneas, a população de forma geral e as comunidades lindeiras ao rio Paraopeba, em 
particular, tiveram implicações em suas atividades rotineiras e cotidianas, como foi tratado nos 
efeitos sobre as produções agrícolas da aldeia indígena Naô Xohã e sobre o ofício de plantio 
de hortas do município de Mário Campos.

Outro impacto às manifestações culturais está relacionado com o turismo na região, afetado 
pelo rompimento com a modificação da paisagem causada pela lama de rejeitos, já que tinha 
como um dos principais atrativos sua beleza cênica, sendo o rio Paraopeba o principal com-
ponente natural impactado. Também relacionado ao trecho do rio Paraopeba impactado pelos 
rejeitos, o fluxo de turistas e praticantes da pesca esportiva será impactado na região, com as 
pessoas evitando as áreas afetadas ou buscando outros locais para a prática dessa atividade. 
As alterações ocasionadas sobre o turismo na região são tratadas no subitem “A economia no 
cenário pós-rompimento”, no item 2.5.12 deste Plano.

Em decorrência do rompimento das barragens da mina Córrego do Feijão, houve alteração da 
estrutura demográfica de Brumadinho, com o fluxo de pessoas que deixam a região afetada; 
assim como também há um fluxo de pessoas em direção ao município, por conta de questões 
econômicas principalmente, como o auxílio financeiro fornecido a moradores das áreas próxi-
mas da mancha de rejeitos ou de pessoas em busca de trabalho nas obras emergenciais e de 
reparação ambiental da Vale. Dessa forma, pode haver pessoas vinculadas a manifestações 
culturais diversas, como celebrações ou ofícios/saberes, que estão deixando a região afetada 
pelo rompimento, e pessoas recém-chegadas que irão reproduzir as manifestações culturais 
com as quais estão relacionadas.

Os impactos sobre o patrimônio imaterial também se referem às relações entre as pessoas/co-
munidades com os locais, com a paisagem, nos quais estão inseridas, havendo esgarçamento 
das relações topofílicas. Essas relações foram afetadas principalmente pelo soterramento de 
partes da bacia do Ferro-Carvão por rejeito de minério, pela remoção da camada vegetal e pela 
alteração da qualidade da água no rio Paraopeba. Esses efeitos causam um estranhamento 
dos moradores diante das rápidas e catastróficas alterações negativas ocorridas em seu lugar 
de vida advindas do rompimento da barragem, que acarretaram a perda, em diferentes graus, 
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de sua relação com a paisagem, de sentimentos compreendidos como aconchego, afinidade, 
segurança, memória e até mesmo pertencimento, entre outros sentimentos repletos de valores 
com os lugares de memória, com a história e vivência das pessoas e famílias das comunidades 
afetadas, que traduzem o elo com o lugar.

A natureza intangível dessas manifestações culturais (práticas, saberes, ofícios e modos de 
vida) traz em si maior suscetibilidade em relação a mudanças sociais junto aos grupos pratican-
tes e/ou produtores desses bens, como a realocação de grupos ou membros da comunidade 
local para outras áreas ou municípios, ou ainda as alterações sobre o público participante das 
manifestações, como turistas.

Sendo assim, não é possível afirmar as dimensões das alterações causadas pelo evento nos 
bens culturais imateriais dos municípios afetados, principalmente Brumadinho, sem um levan-
tamento de campo junto às comunidades e um trabalho em conjunto com a área socioeconô-
mica para estudar as alterações nas dinâmicas do turismo na região ou acompanhar as mani-
festações culturais a serem realizadas.

2.9.1.60.1. Descrição do impacto
Este impacto é natureza negativa, uma vez que está se tratando da alteração do modo de 
vida das pessoas, de práticas culturais que conferem identidade cultural aos indivíduos e às 
comunidades. Como já foram identificados os efeitos dos impactos sobre diversos tipos de ma-
nifestações culturais, o impacto é certo e de ordem direta, como resultado do rompimento da 
barragem, particularmente nas práticas relacionadas com o rio Paraopeba.

Sua escala espacial é regional, já que se trata de efeitos sentidos em diversas comunida-
des ao longo dos municípios da bacia do rio Paraopeba que foram afetadas pelo rompimento 
das barragens. Apesar de se poder apresentar a localização das comunidades afetadas, as 
características dos bens imateriais tornam difícil apontar a extensão correta de seus efeitos. 
Conforme exposto anteriormente, embora os efeitos da deposição de rejeitos na paisagem e no 
rio Paraopeba possam ser revertidos, mesmo que após um longo período, os impactos sobre 
as manifestações culturais serão irreversíveis e, consequentemente, também permanentes, 
com efeitos em curto prazo, já que começaram a ocorrer imediatamente após o rompimento 
das barragens.

Quadro 2.9.1.60-1 – Atributos do impacto de interferência/interrupção do patrimônio cultural 
imaterial.

Atributos de descrição do impacto
Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Direto Reversibilidade Irreversível

Escala espacial Regional Duração Permanente
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.60.2. Avaliação do impacto
A avaliação deste impacto como sendo de grande magnitude considerou as extensas altera-
ções ocasionadas sobre as comunidades localizadas na área da bacia do Ferro-Carvão, que 
foram parcialmente soterradas pelo rejeito de mineração, e do Paraopeba, afetadas por conta 
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da alteração da qualidade da água do rio, que irão impactar no modo de vida dessas pessoas. 
Além disso, essa avaliação levou em conta que algumas das manifestações culturais afetadas 
são acauteladas pelo Estado.

A sensibilidade (ou valor do componente) do componente foi avaliada como alta, uma vez que 
o impacto incide sobre bens culturais registrados como patrimônios culturais imateriais dos 
municípios ou do estado de Minas Gerais.

De acordo com a metodologia de avaliação de impactos, o grau de importância (ou significân-
cia) foi considerado elevado, como resultado da magnitude grande e da sensibilidade alta do 
componente.

Quadro 2.9.1.60-2 – Grau de importância do impacto de interferência/interrupção do patrimônio 
cultural imaterial.

Avaliação do grau de importância do impacto
Magnitude Grande

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

O grau de resolução das medidas que estão sendo propostas foi considerado baixo, devido 
às mudanças ocasionadas sobre as comunidades impactadas, especialmente na questão das 
mudanças de pessoas para outras localidades, que mesmo com a implementação das medidas 
dificilmente seriam desfeitas. Como apresentado na caracterização do cenário pós rompimento 
para a socioeconomia (item 2.5.12), famílias e comunidades de produtores rurais que tiveram 
suas atividades impactadas pela interrupção no uso de água do rio Paraopeba poderão sofrer 
mudanças drásticas em seu modo de vida. Por conta do período para que sejam restabelecidas 
as condições ambientais prévias ao rompimento, mesmo com a implementação de medidas 
de mitigação e programas ambientais, as características peculiares desses modos de vida e 
manifestações culturais dificilmente seriam reestabelecidas.

Como parte do Plano de Conservação do Patrimônio Histórico e Cultural, foram estabelecidos 
diversos programas voltados para os bens culturais imateriais, como Programa de Inventário 
de Bens Culturais de Natureza Material e Imaterial, Programa de Registro de Bens Culturais de 
Natureza Imaterial em Brumadinho, Programa de Registro da Memória, Programa de Registro 
Fotográfico e Audiovisual Sistemático do Patrimônio Cultural Material e Imaterial, Programa de 
Resgate da Memória das Comunidades Afetadas e Programa de Educação Patrimonial.
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Quadro 2.9.1.60-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto de interferência/interrupção do 
patrimônio cultural imaterial.

Medidas de reparação e programas ambientais e programas ambientais
Ações Planos ou Programas
Levantamento dos bens culturais imateriais na área da mancha e 
comunidades do entorno

Plano de Conservação do Patrimônio Histórico e 
Cultural

Registro dos bens e manifestações culturais identificadas

Registro visual e entrevistas com moradores locais e produtores das 
manifestações culturais

Acompanhamento das condições das comunidades e pessoas 
responsáveis pelas manifestações culturais

Registro audiovisual das manifestações culturais e dos seus produtores/
participantes

Registro audiovisual dos moradores de comunidades realocadas

Resgate da memória através do registro audiovisual dos moradores das 
comunidades impactadas

Atividades de divulgação, valorização, esclarecimento e extroversão do 
patrimônio cultural

Plano de Conservação do Patrimônio Histórico e 
Cultural

Programa de Educação Ambiental de 
Brumadinho e rio Paraopeba – PEABP (Vale)

Tratamento da água do ribeirão Ferro-Carvão (ETAF 1) e do rio Paraopeba Plano Diretor de Obras Emergenciais

Manutenção dos monitoramentos de águas superficiais, visando realizar o 
acompanhamento sistemático dos parâmetros de controle ambiental dos 
ecossistemas aquáticos afetados pelo rompimento, permitindo a tomada 
de ações preventivas e corretivas durante todo o acompanhamento do 
processo de recuperação da bacia hidrográfica

Plano de Monitoramento da Qualidade da Água 
Superficial e Sedimentos

Validação do impacto identificado e análise de medidas para melhoria do 
fornecimento dos serviços com as comunidades locais

Programa de Gestão de Serviços Ecossistêmicos 
(Arcadis)

Restabelecer os vínculos afetivos e de pertencimento dos habitantes com 
o lugar

Programa Vale – Ressignificação de Territórios – 
Instituto KairósPreservar e fortalecer a identidade local, seus hábitos, costumes e 

tradições e, ao mesmo tempo, apresentar novas perspectivas para o 
presente e para o futuro

Ações de recuperação e reelaboração das relações sociais Programa de Engajamento dos Atingidos

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Fraco

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Alto

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

Algumas ações de educação patrimonial já foram realizadas pela Vale junto aos trabalhadores 
envolvidos nas obras emergenciais e de reparação, mas foram interrompidas por conta da 
pandemia da Covid-19. A contratação de uma empresa para execução das atividades de um 
programa de educação patrimonial está sendo concluída pela Vale.

As ações de levantamento junto às comunidades do rio Paraopeba a partir do ribeirão Ferro-
Carvão deverão ser iniciadas por uma empresa contratada pela Vale em outubro de 2020. 
Desta forma, até que sejam realizadas pesquisas de campo, a área de influência deste im-
pacto é considerada como de escala espacial regional, incluindo os municípios da bacia do rio 
Paraopeba a jusante do ribeirão Ferro-Carvão, como exposto no Mapa 2.9.1.60-1.



Mapa 2.9.1.60-1 – Área de influência do impacto de interferência/interrupção do patrimônio cultural imaterial.
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64 Cachoeira do Choro
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2.9.1.61. Descaracterização da paisagem

Rompimento e aspecto

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto(s) indutor(es)
• Arraste e deposição de rejeitos; 

• Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos.

Componente afetado Paisagem natural

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

O componente sobre o qual incide este impacto é a paisagem natural. É uma conjunção de 
diversos outros componentes, como vegetação nativa, água superficial e relevo, além dos as-
pectos culturais de conexão com as comunidades locais (relações topofílicas).

Este impacto refere-se aos efeitos do rompimento das barragens sobre a paisagem natural 
da área da bacia do ribeirão Ferro-Carvão no município de Brumadinho. Os aspectos deste 
impacto são a movimentação e deposição do rejeito de mineração sobre o relevo natural e no 
rio Paraopeba, que levou à contaminação da água e consequente proibição de seu uso para 
consumo humano e animal e para práticas agrícolas, e a supressão da cobertura vegetal. O im-
pacto também implica como essas alterações na paisagem natural irão interferir na percepção 
e compreensão da paisagem pelas pessoas e comunidades atingidas.

2.9.1.61.1. Descrição do impacto
O impacto foi avaliado como de natureza negativa, devido à descaraterização da paisagem na-
tural e das relações desta com a população. Este é um impacto de ordem indireta, consideran-
do que é decorrente de outros impactos ocasionados aos meios físicos, bióticos e socioeconô-
micos, como: mudança das características do relevo, redução da cobertura vegetal e redução 
da qualidade da água. Sua escala espacial foi considerada, em um cenário conservador, como 
local, pois os efeitos ocorreram dentro dos limites do município de Brumadinho, principalmente 
na área da bacia do ribeirão Ferro-Carvão, ainda que a percepção da paisagem atingida pode 
abranger outras localidades do município próximas à bacia. Os efeitos dos impactos foram 
percebidos logo após o rompimento da barragem, e assim sua ocorrência foi considerada de 
curto prazo.

Considera-se o impacto como irreversível, por conta do longo tempo para reparação das 
condições ambientais existentes antes do rompimento e da extensão do impacto sobre a pai-
sagem, como alteração de cursos hídricos ou do relevo da bacia do ribeirão Ferro-Carvão que 
irão permanecer no ambiente. A duração do impacto foi considerada como permanente, uma 
que vez que não tende a se encerrar quando é cessada a ação que o causa.

Quadro 2.9.1.61-1 – Atributos do impacto de descaracterização da paisagem.
Atributos de descrição do impacto

Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Direto Reversibilidade Irreversível

Escala espacial Local Duração Permanente
Elaboração: Arcadis, 2020.
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2.9.1.61.2. Avaliação do impacto
Considerando a grande descaraterização da paisagem ocasionada, principalmente na bacia do 
ribeirão Ferro-Carvão, este impacto foi avaliado como de grande magnitude.

A paisagem cultural, o componente afetado por este impacto, é uma conjunção de diversos 
outros componentes, como cobertura vegetal, recursos hídricos superficiais e relevo, além dos 
aspectos culturais de conexão com as comunidades locais. Considerando-se os efeitos sobre 
esses componentes ocasionados pelo rompimento das barragens, a sensibilidade do compo-
nente foi avaliada como alta.

Seguindo a metodologia de avaliação de impactos, o grau de importância foi considerado como 
elevado, como resultado da magnitude grande e da sensibilidade alta do componente.

Quadro 2.9.1.61-2 – Grau de importância do impacto de descaracterização da paisagem.
Avaliação do grau de importância do impacto

Magnitude Grande

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

Por conta do período que levará para que sejam restabelecidas as condições ambientais simi-
lares àquelas existentes antes do rompimento das barragens, considerou-se o grau de resolu-
ção das medidas de reparação como intermediário.

Quadro 2.9.1.61-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto de descaracterização da 
paisagem.

Medidas de reparação e programas ambientais
Ações Planos ou Programas

Estabilização de encostas e taludes Subprograma de Avaliação da Restauração dos 
Terrenos – Programa de Recuperação de Áreas 
Degradadas (Arcadis, 2019)Recomposição das margens do ribeirão Ferro-Carvão e seus tributários

Dragagem dos leitos do rio Paraopeba e do ribeirão Casa Branca
Subprograma de Requalificação dos Leitos dos 
Cursos D’Água – Programa de Recuperação de 
Áreas Degradadas (Arcadis, 2019)

Implantação de técnicas de bioengenharia para contenção dos 
sedimentos

Subprograma de Controle de Processos 
Erosivos – Programa de Recuperação de Áreas 
Degradadas (Arcadis, 2019) 

Revegetação da mancha de rejeito Subprograma de Revegetação – Programa de 
Recuperação de Áreas Degradadas (Arcadis, 
2019)

Condução de revegetação natural

Introdução de macrófitas

Remoção do rejeito depositado no vale do ribeirão Ferro-Carvão, 
especialmente a jusante da LMG 813, e recuperação ambiental desse 
trecho da área afetada com recuperação da calha do ribeirão

Plano Diretor de Obras Emergenciais
Tratamento da água do ribeirão Ferro-Carvão (ETAF 1)

Remoção de rejeito depositado na calha do rio Paraopeba (dragagem) e 
tratamento da água fluvial por meio da ETAF2

Remoção dos resíduos (materiais/estruturas) carreados pela massa de 
rejeitos, com sua correta destinação

Programa de Gestão de Resíduos Sólidos (PCA)
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Medidas de reparação e programas ambientais
Reconformação topográfica e do substrato de áreas afetadas Plano de Recuperação de Áreas Degradadas 

(PRAD) – Programa de Avaliação de Restauração 
dos Terrenos e Programa de Requalificação dos 
Leitos dos Cursos D’Água

Promoção de ações preventivas e corretivas sistemáticas a fim de 
minimizar eventuais degradações ambientais fruto da intensificação dos 
processos de dinâmica superficial

Restabelecer os vínculos afetivos e de pertencimento dos habitantes com 
o lugar

Programa VALE – Ressignificação de Territórios – 
Instituto KairósPreservar e fortalecer a identidade local, seus hábitos, costumes e 

tradições e, ao mesmo tempo, apresentar novas perspectivas para o 
presente e para o futuro

Ações de recuperação e reelaboração das relações sociais Programa de Engajamento dos Atingidos

Levantamento da relação das entre as comunidades e pessoas e a 
paisagem

Plano de Conservação do Patrimônio Histórico e 
Cultural

Grau de resolução e valor ou sensibilidade do componente
Grau de resolução das medidas Intermediário

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

A área de influência deste impacto, considerado como de escala espacial local, segue exposto 
no Mapa 2.9.1.61-1.
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2.9.1.62. Redução da segurança alimentar

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto(s) indutor(es)

• Arraste e deposição de rejeitos

• Carreamento de sedimentos, rejeitos, resíduos e/ou efluentes líquidos

• Chuvas extremas 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba

Componente afetado Serviços ecossistêmicos de provisão

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

De acordo com o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – Sisan (criado pela 
Lei Federal 11.346/2006), a segurança alimentar compreende a realização do direito de todos 
ao acesso regular e permanente a alimentos de boa qualidade e em quantidade suficiente, sem 
comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. A lei também prevê a promoção de 
práticas alimentares que respeitem a diversidade cultural. Conforme demonstrou a compara-
ção dos cenários pré e pós-rompimento, houve redução do potencial de fornecimento de servi-
ços de provisão que se relacionam com segurança alimentar, como culturas agrícolas, criação 
de animais, fornecimento de água e pesca. 

O impacto de redução da segurança alimentar caracteriza-se como efeito indireto dos seguin-
tes impactos: Perda de áreas produtivas e de animais de produção; Perda de indivíduos ictio-
fauna; Redução da qualidade da água superficial; Restrição do acesso à água; Aumento de 
efeitos de toxicidade e bioacumulação na biota aquática; Alteração das características do solo 
nas áreas inundáveis; e Indisponibilidade de uso da terra nas áreas lindeiras ao rio Paraopeba. 
A perda de diversas fontes de aquisição de alimentos de boa qualidade de forma autônoma, 
respeitando a diversidade cultural, causa a redução da segurança alimentar, sendo, portanto, 
um impacto efetivo. 

O rejeito ocupou um total de 294,05 hectares na área de estudo em detalhe (na região do ri-
beirão Ferro-Carvão), sendo 17,08 ha de áreas utilizadas para cultivos agrícolas, 22,54 ha de 
campo antrópico/pastagem e 9,14 ha de habitação rural, causando a perda de áreas produti-
vas. Essas áreas eram importantes para produção de alimentos, por representarem quintais 
que continham hortas, árvores frutíferas, criação de animais e produção de gado, leite e seus 
derivados.

O carreamento de rejeitos e efluentes para rio Paraopeba causou o impacto direto de redução 
da qualidade da água, principalmente em relação ao incremento de sólidos suspensos totais 
e de turbidez, e dos metais (ferro, alumínio e manganês) constituintes do rejeito ou típicos da 
matriz geológica regional. 

Tais alterações induziram à restrição do acesso a água, primeiramente no dia 31 de janeiro de 
2019, da confluência do Rio Paraopeba com o ribeirão Ferro-Carvão até o município de Pará 
de Minas. Posteriormente, em 22 de fevereiro de 2019, houve ampliação da abrangência da 
recomendação de que a água bruta do Rio Paraopeba não seja usada pela população até o 
município de Pompéu. Tal restrição inclui os usos para dessedentação animal, irrigação e abas-
tecimento doméstico, reduzindo o potencial de fornecimento dos serviços de culturas agrícolas, 
criação de animais e fornecimento de água. 
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A redução da qualidade da água no rio Paraopeba causou o impacto de aumento de efeitos de 
toxicidade e bioacumulação sobre a comunidade aquática, pois o carreamento de rejeitos pode 
disponibilizar contaminantes para a biota. A redução da qualidade da água no rio Paraopeba 
causou o impacto de Aumento de Efeitos de Toxicidade e Bioacumulação sobre a comunidade 
aquática pois o carreamento de rejeitos pode disponibilizar contaminantes para a biota. A ca-
racterização pós-rompimento da temática de biota aquática, demonstrou efeitos de toxicidade 
na região do Ferro-Carvão e 1A comparada à região montante, bem como revelou, de forma 
geral, aumentos de ferro e selênio em músculos de peixes, além de cádmio, cobre, ferro, se-
lênio e zinco em fígado (APLYSIA, 2020). Conforme descrito no item 2.5.9 – Biota aquática 
os resultados de análise de bioacumulação em 643 amostras de filés de peixes pertencen-
tes aos gêneros Acestrorhynchus, Astyanax, Curimatella, Geophagus, Hoplias, Hoplostermun, 
Hypostomus, Leporinus, Megaleporinus, Oreochromis, Pachyurus, Pimelodus, Prochilodus, 
Salminus, Serrasalmus e Steindachnerina, evidenciaram concentrações em conformidade com 
a Resolução ANVISA 42 (BRASIL, 2013) para arsênio, chumbo e cádmio. Desconformidades 
foram encontradas para mercúrio em 1% das amostras (7 das 643 totais) pertencentes ao 
carnívoro migrador Salminus hilarii (Tabarana) no ponto do rio Manso. Cabe ressaltar que con-
centrações de mercúrio acima dos limites da resolução também foram encontradas neste ponto 
no estudo baseline. 

Todos esses efeitos sobre a biota aquática induziram à proibição da pesca de subsistência e 
esportiva de espécies nativas na bacia do rio Paraopeba, com vistas à proteção das espécies 
nativas a partir de fevereiro de 2019. Tais efeitos causaram a redução do potencial de forneci-
mento do serviço de pesca. 

Durante o período chuvoso de 2019/2020, as inundações afetaram a área de estudo regional 
ao longo do rio Paraopeba em: (i) 317,32 ha de cultivos agrícola; (ii) 2.388,61 ha da classe 
campo antrópico/pastagem; e (iii) 12,38 ha da classe ocupação rural. Nessas áreas, as inunda-
ções causaram alterações nas propriedades químicas e físicas das camadas mais superficiais 
do solo, menos perceptíveis ao se distanciar da sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão, conforme 
detalha o item 2.5.2, “Solos”. Portanto, esses efeitos causaram a indisponibilidade de uso da 
terra nas áreas lindeiras ao rio, conforme item 2.5.12, “Socioeconomia”. 

Neste impacto, reconhece-se a fonte autônoma e cultural de aquisição de alimentos das fa-
mílias e agrupamento sociais, já que esses alimentos poderiam ser consumidos a qualquer 
momento sem custos financeiros, o que agora está comprometido (i) pela incerteza sobre a 
contaminação dos alimentos; (ii) restrição de acesso à água para produção de alimentos; (iii) 
proibição da pesca esportiva e de subsistência de espécies nativas; (iv) perdas de áreas produ-
tivas onde houve deposição de rejeitos; e (v) indisponibilidade de áreas produtivas inundadas 
durante o período chuvosos de 2019/2020. 

Conforme mencionado na Ação Civil Pública (Autos 5000053-16.2019.8.13.0090), o rio 
Paraopeba, os quintais produtivos e as culturas agrícolas tinham um papel central na garantia 
da segurança alimentar das populações que viviam nas proximidades do seu leito porque eram 
fonte de alimentos para consumo a qualquer hora e sem custos. Some-se a esse cenário a 
sensação de incerteza e insegurança em relação ao consumo dos alimentos pela possibilidade 
de contaminação. Conforme destacado pelo relatório de avaliação preliminar de impactos do 
Instituto Tecnológico da Vale – ITV (2019), deve-se atentar para os possíveis efeitos sobre a 
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saúde humana e animal dos potenciais elementos tóxicos, que estão sendo tratados no âmbito 
do estudo da avaliação de riscos à saúde humana e ecológica. 

Os agrupamentos sociais da área de estudo em detalhe foram afetados devido ao soterramen-
to de áreas produtivas, quintais produtivos (item 2.5.12, “Socioeconomia”). Já os agrupamentos 
sociais ao longo do rio Paraopeba foram afetados principalmente pela restrição do rio para 
irrigação, dessedentação animal e pesca e inundações ocorridas durante o período chuvoso 
de 2019/2020. 

2.9.1.62.1. Descrição do impacto 
Conforme descrito, o impacto é negativo, pois o soterramento e as inundações de áreas de 
produção de alimentos, associadas à restrição do uso da água do rio Paraopeba, que inclui a 
dessedentação animal e a irrigação, resultaram em menores oportunidades de acesso regular 
e permanente a alimentos de boa qualidade em quantidade suficiente. Conforme demonstra-
ram os diagnósticos, a maior parte dos usos do solo da bacia do rio Paraopeba corresponde a 
uso de culturas agrícolas e pastagens, demonstrando a importância desses serviços para as 
famílias da região.

O impacto é indireto, pois se caracteriza como impacto de segunda ordem que decorre de 
impactos como de perda de indivíduos da ictiofauna, redução da qualidade da água, restrição 
de acesso à água, aumento de efeitos de toxicidade e bioacumulação na biota aquática e indis-
ponibilidade de uso da terra nas áreas lindeiras ao rio Paraopeba. 

O impacto se deu em curto prazo, já que começa a ocorrer imediatamente após o rompimento das 
barragens, em decorrência do soterramento de áreas produtivas e da restrição do uso da água. 

O impacto foi classificado como permanente, uma vez que, mesmo cessando os aspec-
tos causadores do impacto, quais sejam o arraste e a deposição de rejeitos, o carreamento 
de sedimentos, o rejeito, os resíduos e/ou efluentes líquidos, bem como a inundação no rio 
Paraopeba, o impacto continua a se manifestar, pois ainda há incerteza da possibilidade de 
contaminação de alimentos frente a análises de solo e qualidade de água do rio Paraopeba que 
estão em andamento. Ademais, o uso da água está suspenso, e a população afetada por essa 
restrição é abastecida por outras fontes temporárias e permanentes implementada pela Vale 
S/A como medida de reparação deste impacto. Sendo assim, o impacto tem duração indefinida 
até que medidas de recuperação da qualidade da água do rio Paraopeba sejam finalizadas.

Considerou-se o impacto regional, pois sua área de influência está restrita à bacia do rio 
Paraopeba, especificamente no entorno de rio e na região do ribeirão Ferro-Carvão, sendo 
possível mapear as áreas produtivas afetadas pelo rejeito e pelas inundações, bem como a 
população afetada pela restrição do acesso à água. 

O impacto foi considerado reversível, uma vez que as medidas de reparação se iniciaram 
imediatamente após o rompimento, primeiro com a restrição do uso da água, com ações de 
cercamento e fornecimento de água temporário e definitivo. Ademais, estão previstas outras 
medidas de reparação a longo prazo que irão contribuir para o acesso regular e permanente 
às fontes de alimentos que eram encontradas no cenário pré-rompimento, de modo a manter o 
acesso a alimentos de boa qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a 
outras necessidades essenciais, conforme determina o conceito de segurança alimentar.
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Quadro 2.9.1.62-1 – Atributos do impacto Redução da segurança alimentar
Atributos de descrição do impacto

Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Indireta Reversibilidade Reversível

Escala espacial Local Duração Permanente
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.62.2. Avaliação do impacto
A magnitude do impacto foi avaliada como grande devido à sua capacidade de afetar o forne-
cimento de quatro serviços de provisão: culturas agrícolas, criação de animais, fornecimento 
de água e pesca, afetando fontes variadas de acesso a alimentos de forma autônoma pelos 
agrupamentos sociais.

O componente afetado aqui avaliado é caracterizado pelos serviços de provisão, sendo que 
o mapeamento do cenário pré-rompimento demonstrou alto potencial de fornecimento desses 
serviços ao longo de toda a bacia, sendo a maioria do uso do solo caracterizado por culturas 
agrícolas e pastagens. A população beneficiária destes serviços é predominantemente rural, e 
sua maioria apresenta maior vulnerabilidade social em comparação com populações urbanas. 
Portanto, considerando o potencial de fornecimento dos serviços associados a seus beneficiá-
rios, tem-se a sensibilidade média.

Pela combinação dos atributos de magnitude e sensibilidade, segundo a metodologia deste 
estudo, o grau de importância do impacto resulta em elevado.

Quadro 2.9.1.62-2 – Grau de importância do impacto Redução da segurança alimentar.
Avaliação do grau de importância do impacto

Magnitude Grande

Sensibilidade ou valor do componente Média

Grau de importância do impacto Elevado
Elaboração: Arcadis, 2020.

Como forma de minimizar os efeitos dos impactos, a Frente Agropecuária da Vale S/A, tem 
implementado ações visando o fornecimento de água por meio de fontes alternativas de ma-
nanciais superficiais e subterrâneos, não afetados pelo rompimento, além da instalação de 
sistemas de tratamento de água para adequação às legislações vigentes para os diversos 
usos (consumo humano, dessedentação animal e irrigação). Desde fevereiro de 2020, a Frente 
Agropecuária da Vale S/A também tem atendido demandas de instalação de cercas nas áreas 
atingidas pelas inundações do período chuvoso 2019/2020 com o objetivo de impedir o acesso 
de animais ao local.

Adicionalmente, foram propostas diversas medidas para fortalecimento das cadeias produtivas 
e ações para a reparação dos impactos sobre produtores rurais; algumas delas já estão sendo 
executadas, como a assistência integral aos atingidos. Portanto, conforme será descrito no 
capítulo 3 do Plano de Reparação, os programas que deverão reparar esse impacto são:

• Plano de Dinamização de Territórios Rurais, composto pelos programas de Apoio Técnico 
para Reestruturação das Atividades Rurais, gestão de serviços ecossistêmicos e de segu-
rança hídrica; 
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• Programa de Saúde Integral e Coletiva, já que são previstas ações de monitoramento da 
saúde da população atingida que poderão ter relação com a insegurança alimentar. 

Também poderão auxiliar a reparação desse impacto os programas de comunicação e de edu-
cação ambiental, que irão promover ações de divulgação de resultados do Plano de Reparação 
e processos educativos.

O grau de resolução das medidas foi considerado forte, uma vez que o impacto é reversível e 
as medidas que já estão sendo implementadas e as previstas podem reduzir significativamente 
a intensidade do impacto e são reconhecidas como boas práticas.

Quadro 2.9.1.62-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Redução da segurança 
alimentar.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas

Ações de educação ambiental nas comunidades
Programa de Educação Ambiental de 
Brumadinho e Bacia do rio Paraopeba (PEABP)

Comunicação dos resultados do Plano de Reparação
Plano de Comunicação para o “Plano de 
Reparação Ambiental da Bacia do Rio 
Paraopeba”

Apoio às cadeias produtivas, a exemplo de fornecimento de insumos ou 
assistência técnica

Plano de Dinamização de Territórios Rurais
Identificação e implementação de formas autônomas de acesso à água em 
quantidade e qualidade

Validação do impacto identificado e análise de medidas para melhoria do 
fornecimento dos serviços com os agrupamentos sociais

Ações de promoção à saúde e segurança alimentar junto a famílias Programa de Saúde Integral e Coletiva

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Forte

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Moderado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

Conforme abordado anteriormente, a ocorrência espacial do impacto pode ser observada des-
de a área de estudo em detalhe na região da sub-bacia do Ferro-Carvão e ao longo do rio 
Paraopeba onde estão localizados os agrupamentos sociais (Mapa 2.1.9.62-1). Essa área de 
influência inclui as áreas afetadas pela deposição de rejeito, bem como pela inundação ocor-
rida no período chuvoso de 2019/2020. A área inclui também um buffer no entorno do rio 
Paraopeba onde há restrição de uso da água.



Mapa 2.9.1.62-1 – Área de influência do impacto Redução da segurança alimentar.
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2.9.1.63. Redução dos estoques pesqueiros

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto(s) indutor(es)

• Arraste e deposição de rejeitos

• Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos

• Chuvas extremas 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba

Componente afetado Serviços ecossistêmicos de provisão

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

O carreamento de sedimentos, rejeitos, resíduos e/ou efluentes líquidos provenientes do rom-
pimento das barragens é mais uma fonte de degradação do fornecimento do serviço de “pesca” 
e de todos os benefícios associados a ele, como fonte alimentar, geração de renda, recreação 
e aspectos culturais. A redução dos estoques pesqueiros é impacto decorrente dos impactos 
de: perda de indivíduos da ictiofauna; perda de habitats aquáticos; redução da heterogeneida-
de ambiental; da alteração da composição e estrutura das comunidades hidrobiológicas; e da 
alteração da composição e estrutura da ictiofauna. Portanto, trata-se de um impacto efetivo.

O rompimento isolou populações da biota aquática na sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão, 
soterrou peixes e comunidades bentônicas, causando perda de indivíduos da ictiofauna e com-
prometendo estoques pesqueiros, conforme descrito do item 2.5.9, –“Biota aquática”. Todo 
esse processo de alteração do ambiente biofísico do rio Paraopeba pode comprometer aspec-
tos reprodutivos da ictiofauna, causando impacto na manutenção dos estoques pesqueiros e 
todos os seus benefícios. 

Conforme item 2.5.9.2, “Ictiofauna”, no cenário pré-rompimento, o ribeirão Ferro-Carvão pro-
porcionava uma heterogeneidade ambiental e, consequentemente, maior disponibilidade de 
micro-habitats para biota aquática. Essa maior variabilidade de habitat proporciona a ocorrên-
cia de comunidades aquáticas complexas e diversas, garantindo a manutenção dos processos 
ecossistêmicos e diversidade biológica no ecossistema aquático. No cenário pós-rompimento, 
observaram-se o arraste e a deposição de rejeitos ao longo do ribeirão Ferro-Carvão e o carre-
amento de rejeitos e efluentes para o rio Paraopeba, soterrando e recobrindo os habitat aquá-
ticos da região. Esse processo se evidência nos impactos de perda de habitat aquático e na 
redução da heterogeneidade ambiental, que afetam o potencial dos ecossistemas em fornecer 
o serviço ecossistêmico de pesca. 

Como efeito indireto desse processo, já se observam evidências da alteração da composição 
e da estrutura das comunidades hidrobiológicas (fitoplâncton, zooplâncton, perifíton, macroin-
vertebrados bentônicose e macrófitas) em termos de riqueza e densidade, conforme descreve 
item 2.5.9, “Biota aquática”. Observa-se a alteração desses padrões também para ictiofauna 
como efeito potencial, que poderá ser registrado ao longo do tempo por meio de programas de 
monitoramento. 

Importante ressaltar que a pesca profissional é proibida desde antes do rompimento, na bacia 
do rio Paraopeba, conforme os Decretos Estaduais 43.713/2004 e 43.783/2018. A pesca de 
subsistência e esportiva de espécies nativas foi proibida em toda a bacia do rio Paraopeba pelo 
IEF por meio da Portaria Estadual 16, de 28 de fevereiro de 2019. 
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CONSIDERANDO a grande diversidade da ictiofauna e a abundância de espécies de piracema da 
bacia do Paraopeba, bem como a ocorrência de espécies endêmicas em seus tributários e a alta 
probabilidade de presença de espécies ameaçadas de extinção nesta bacia; o desastre ocorrido, 
em 25 de janeiro de 2019, quando do rompimento das barragens de rejeitos da mina do Córrego 
do Feijão no município de Brumadinho, em Minas Gerais, e a gravidade dos impactos ambientais 
resultantes, que incluem supressão, degradação e fragmentação de habitats da ictiofauna em 
larga escala; mortandade de peixes; alteração de teias tróficas; possível impacto sobre o grau 
de ameaça de extinção de espécies; comprometimento da estrutura e função dos ecossistemas 
aquáticos e dos ecossistemas terrestres a eles associados na bacia do rio Paraopeba; o papel 
que as populações de peixes dos tributários desempenharão na recuperação do ecossistema. 
(Portaria Estadual 16/2019)

Nesse sentido, a proibição da pesca esportiva e de subsistência de espécies nativas na bacia do rio 
Paraopeba interrompe também a prática de reprodução cultural para determinadas comunidades. 
Também se interrompe a realização de festas relacionadas à pesca e/ou ao pescado e outras ca-
deias produtivas relacionadas a essa, como venda de iscas e atividade turística (ACP, 2019). 

Embora a pesca profissional fosse proibida, a empresa Sete (2019) apresentou o diagnóstico 
da atividade pesqueira baseado no pagamento de seguro Defeso. O Seguro Defeso é uma 
assistência financeira temporária paga ao pescador que não tenha outra fonte de renda no pe-
ríodo em que não é permitido pescar devido à piracema (Lei Federal 13.134, de 16 de junho de 
2015). Esse diagnóstico identificou 349 beneficiários do Seguro Defeso, no período de outubro 
de 2017 a setembro de 2018, nos municípios que estão a jusante do local do rompimento, são 
eles: Betim, Brumadinho, Esmeraldas, Igarapé, Pará de minas, São Joaquim de bicas, Curvelo, 
Felixlândia, Papagaios, Paraopeba e Pompéu . Sendo que mais de 60% reside no município de 
Felixlândia e Pompéu. Na margem direita do rio Paraopeba, próxima à cidade de Felixlândia, 
a pesca envolve um intenso uso recreativo, onde há chácaras, ranchos e residências. Isso faz 
com que Felixlândia seja um local procurando por turistas e pescadores amadores.

Há também uma insegurança em relação ao potencial de contaminação dos peixes. Os me-
tais não são biodegradáveis, alguns deles tendem a se acumular progressivamente na cadeia 
e podem afetar a ictiofauna (2.5.10.1. Biota aquática). Conforme descrito no item 2.5.10.1, 
“Biota aquática” os resultados de análise de bioacumulação em 643 amostras de filés de pei-
xes pertencentes aos gêneros Acestrorhynchus, Astyanax, Curimatella, Geophagus, Hoplias, 
Hoplostermun, Hypostomus, Leporinus, Megaleporinus, Oreochromis, Pachyurus, Pimelodus, 
Prochilodus, Salminus, Serrasalmus e Steindachnerina, evidenciaram concentrações em con-
formidade com a Resolução ANVISA 42 (BRASIL, 2013) para arsênio, chumbo e cádmio. 
Desconformidades foram encontradas para mercúrio em 1% das amostras (7 das 643 totais) 
pertencentes ao carnívoro migrador Salminus hilarii (Tabarana) no ponto do rio Manso. Cabe 
ressaltar que concentrações de mercúrio acima dos limites da resolução também foram encon-
tradas neste ponto no estudo baseline

Todos esses impactos interagem de modo a alterar a comunidade aquática, especialmente a 
riqueza e abundância da ictiofauna do rio Paraopeba, afetando todos os benefícios associados 
à pesca. A pesca é importante fonte de alimentação autônoma, movimenta a cadeia do turismo 
e tem relação com aspectos culturais-históricos das comunidades locais, tanto no modo de se 
realizar a pesca, quanto na importância cultural do peixe em si. 
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2.9.1.63.1. Descrição do impacto 
O impacto é negativo, pois interrompe o fornecimento do serviço de pesca, no contexto da ba-
cia do rio Paraopeba, relacionado às espécies nativas. O impacto também afeta os serviços de 
valores culturais, espirituais, recreativos e turísticos que a pesca envolve e atinge a aquisição 
de alimentos e as práticas recreativas e culturais. 

Caracteriza-se como impacto de segunda ordem, portanto indireto, uma vez que decorre dos 
seguintes impactos: “Redução da qualidade de águas superficiais”, “Perda de indivíduos da 
ictiofauna”, “Perda de habitat aquático”, “Redução da heterogeneidade ambiental” e “Alteração 
da composição e estrutura da ictiofauna”. 

Foi classificado como de curto prazo, já que sua ocorrência se inicia logo após o rompimento, 
observada a perda de indivíduos da ictiofauna, perda de habitat de aquáticos, bem como a 
proibição da pesca de subsistência e recreativa de espécies nativas ao longo do rio Paraopeba. 

O impacto é considerado reversível, na medida em que programas de recuperação sejam 
implementados de modo a restaurar o habitat aquático e permitir a recolonização das espécies 
nativas, aumentando a abundância e a riqueza da ictiofauna e verificando a possibilidade do 
retorno das atividades de pesca.

Este impacto foi classificado como regional, sendo sua área de influência apresentada no 
Mapa 2.9.1.63-1 e compreendida em toda a bacia do rio Paraopeba devido à migração das 
espécies e à proibição da pesca por meio da Portaria nº 16, de 28 de fevereiro de 2019, que, 
em seu art. 1º, vedou “a pesca de espécies nativas em toda a bacia do rio Paraopeba até que 
seja publicada nova Portaria sobre o tema”. 

Trata-se de impacto permanente, porque, mesmo cessando o carreamento de sedimentos e 
rejeitos para leito do rio, o potencial do fornecimento do serviço não foi reestabelecido, confor-
me pode ser acompanhado pelos impactos da biota aquática e seus respectivos programas de 
monitoramento, e permanece mantida a proibição da pesca de subsistência e esportiva devido 
à proteção das espécies nativas.

Quadro 2.9.1.63-1 – Atributos do impacto Redução dos estoques pesqueiros.
Atributos de descrição do impacto

Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Indireto Reversibilidade Reversível

Escala espacial Regional Duração Permanente
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.63.2. Avaliação do impacto
A magnitude deste impacto é avaliada como grande, considerando a interação entre as diver-
sas formas de degradação que resultam em redução dos estoques pesqueiros, em particular 
a intensidade das mudanças em espécies de relevância ecológica ou em situação de vulnera-
bilidade, classificadas como vulneráveis na lista nacional de espécies ameaçadas de extinção 
(ICMBIO, 2018), incluindo espécies de interesse comercial. 

A sensibilidade do componente afetado aqui tratado como serviço de pesca foi considerada 
média. O componente afetado aqui avaliado é caracterizado pelo serviço de provisão (pesca), 
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que poderia ocorrer em nível de subsistência e esportiva em toda a bacia do rio Paraopeba, 
entretanto, a população beneficiária deste serviço é predominantemente rural, e sua maioria 
apresenta maior vulnerabilidade social em comparação com populações urbanas. Portanto, 
considerando o potencial de fornecimento dos serviços associados a seus beneficiários, tem-
-se a sensibilidade média. 

Conforme descrito na metodologia, a combinação entre a sensibilidade e a magnitude determi-
na o grau de importância do impacto como elevado.

Quadro 2.9.1.63-2 – Grau de importância do impacto Redução dos estoques pesqueiros
Avaliação do grau de importância do impacto

Magnitude Grande

Sensibilidade ou valor do componente Média

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

As medidas que irão reparar esse impacto são apresentadas no Quadro 2.9.1.63-2, a serem 
detalhadas no capítulo 3 do Plano de Reparação. Dentre elas, destacam-se as medidas de 
recomposição dos habitats por meio do:

• Plano de Restauração da Biodiversidade e Ecossistemas Aquáticos Impactados, por meio 
do Programa de Renaturalização de Leitos e Margens, que visa restaurar os habitats aquá-
ticos por meio de ações como reconfiguração da morfologia natural dos rios;

• Plano Diretor de Obras Emergenciais, que implementou ações para contenção de rejeitos 
e sedimentos presentes na calha do ribeirão Ferro-Carvão, de maneira a impedir que mais 
sedimentos sejam carreados para o rio Paraopeba; 

• Plano de Restauração da Biodiversidade e Ecossistemas Terrestres impactados, por meio 
do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), com vistas à recuperação 
das afetadas pelo rejeito; 

• Plano de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre e Aquática, que inclui o programa de 
Monitoramento de Ecotoxicidade e Bioacumulação. 

Neste sentido, já existem ações de monitoramento em andamento, no intuito de acompanhar 
a dinâmica do impacto ao longo do tempo e identificar possíveis medidas de controle. Também 
poderão auxiliar a reparação deste impacto os programas de comunicação e educação am-
biental, que irão promover ações de divulgação de resultados do Plano de Reparação e pro-
cessos educativos. 

Portanto, o grau de resolução das medidas foi considerado forte, já que está relacionado ao 
sucesso das diversas ações de restauração dos ecossistemas aquáticos e terrestres propos-
tos, sendo a recuperação do fornecimento do serviço uma consequência da restauração dos 
ecossistemas.
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Quadro 2.9.1.63-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Redução dos estoques 
pesqueiros.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas
Recomposição do curso d’água 

Reconfiguração da morfologia natural dos rios
Plano de Restauração da Biodiversidade e Ecossistemas 
Aquáticos impactados

Recuperação das áreas afetadas pelo rejeito
Plano de Restauração da Biodiversidade e Ecossistemas 
Terrestres impactados

Monitoramento da biota aquática e dos efeitos da bioacumulação
Programa de Monitoramento da Ecotoxicidade e 
Bioacumulação

Contenção de rejeitos e sedimentos Plano Diretor de Obras Emergenciais

Comunicação dos resultados do Plano de Reparação
Plano de Comunicação para o “Plano de Reparação 
Ambiental da Bacia do Rio Paraopeba”

Ações de educação ambiental nas comunidades
Programa de Educação Ambiental de Brumadinho e Bacia 
do rio Paraopeba (PEABP)

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Forte

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Moderado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

O impacto foi classificado como Regional e sua área de influência do impacto pode ser obser-
vada em toda a bacia do rio Paraopeba (Mapa 2.9.1.63-1), considerando a proibição da pesca 
de subsistência e esportiva e a migração das espécies de peixes.



Mapa 2.9.1.63-1 – Área de influência do impacto Redução de estoques pesqueiros 
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2.9.1.64. Insegurança relacionada às inundações

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto(s) indutor(es)

• Arraste e deposição de rejeitos

• Carreamento de sedimentos, rejeitos, resíduos e/ou efluentes líquidos

• Chuvas extremas 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba

Componente afetado Serviço ecossistêmico de regulação

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

Inundações são eventos de transbordamento de água da calha normal de rios em áreas que 
habitualmente não são submersas. As inundações são resultado de dois tipos de processo; a 
ocorrência de chuvas intensas em toda a bacia hidrográfica, associadas ao processo de urba-
nização; ou uma combinação da alteração de padrões meteorológicos, geomorfológicos e de 
cobertura vegetal (ANA, 2018). Segundo Tucci (2005), as inundações de caráter natural ocor-
rem em áreas ribeirinhas, decorrentes do processo natural em que o rio ocupa o seu leito maior. 
Os cursos d’água dispõem de uma área nos limites de suas margens para as quais extravasam 
a sua vazão durante períodos de fortes chuvas, o que se denomina “planície de inundação”. 

Conforme demonstrou o Plano Diretor de Recursos hídricos da bacia hidrográfica do Rio 
Paraopeba (Cobrape, 2018), as inundações e enxurradas ocorrem com certa frequência nos 
municípios da bacia do rio Paraopeba, e as inundações ficaram mais frequentes a partir de 
2002. Conforme descrito pela Ação Civil Pública (Auto 5000053-16.2019.8.13.0090), o perío-
do de cheia acarreta insegurança aos moradores dos municípios de Papagaios e Paraopeba, 
devido à possibilidade da água e o rejeito atingirem áreas agricultáveis, normalmente afetadas 
nesse período. Também há receio de que a pluma de rejeito atinja propriedades já afetadas, 
animais e domicílios, fazendo-os reviver momentos de sofrimento ocorrido durante o rompi-
mento das barragens. Portanto, entende-se que o impacto insegurança relacionado às inunda-
ções é um impacto efetivo e decorre da redução da qualidade da água e do processo natural 
de inundação do rio.

Conforme demonstrou a comparação dos cenários pré e pós-rompimento do potencial de forne-
cimento de serviços ecossistêmicos de regulação, percebe-se uma redução potencial de forne-
cimento justamente junto à calha do rio Paraopeba. Os serviços ecossistêmicos de regulação 
são responsáveis por controlar os processos naturais dos ecossistemas, como fluxos de água. 
No período chuvoso de 2019/2020, ocorreu o extravasamento das águas do rio Paraopeba, 
inundando 6,8% do entorno de 1 km das margens do rio, totalizando 4.135,7 hectares, confor-
me descrito no item 2.3. Entre essas áreas, destacam-se 2.388,6 hectares da classe “campo 
antrópico/pastagens”, 317,31 hectares da classe “cultivos agrícolas” e 12,3 hectares da classe 
“ocupação rural”. 

Adicionalmente, o acúmulo de sedimento na calha dos rios impõe obstáculos ao escoamento 
natural das águas, o serviço ecossistêmico chamado de regulação de fluxos de águas. Logo, 
quando da ocorrência de chuvas intensas associadas à capacidade de escoamento reduzida 
desses cursos d’água, a probabilidade de ocorrência de eventos de inundações pode aumentar. 
Conforme descrito no item 2.5.4, “Sedimentos”, o carreamento de rejeitos e sedimentos causou 
assoreamento do rio Paraopeba, com maior concentração até área urbana de Brumadinho. 
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Apesar da ocorrência das inundações no período chuvoso 2019/2020 ainda não há comprova-
ção de que as mesmas tenham sido uma consequência do rompimento das barragens. Tal fato 
decorre da excepcionalidade das chuvas no período e da ocorrência das mesmas em áreas de 
planície fluvial do rio, naturalmente sujeitas a inundações em períodos de chuvas mais inten-
sas. O potencial aumento de áreas inundáveis como consequência do assoreamento está sob 
investigação, conforme descrito no item 2.5.1, “Geologia e geomorfologia”. 

Embora esteja previsto o restabelecimento dos fluxos de água do rio Paraopeba, bem como 
a melhoria de sua qualidade e, por consequência, a minimização de eventos de inundação, a 
possibilidade de uma nova inundação, como ocorrido no período chuvoso de 2019/2020, cau-
sa insegurança na população ao longo do rio Paraopeba. Essa insegurança está relacionada 
ao fato de a água do rio Paraopeba com traços de rejeitos atingir locais que antes não eram 
inundados ou que são frequentemente inundados. A insegurança também está relacionada ao 
fato de o rio Paraopeba estar com restrição de usos da água, tendo em vista que a mesma 
contém partículas de rejeitos, e os estudos de risco à saúde humana e ecológica ainda não 
foram concluídos. 

2.9.1.64.1. Descrição do impacto
O impacto foi avaliado como negativo, pois a presença de partículas de rejeito no rio reflete 
mais um fator de insegurança relacionado ao processo natural de cheias que já ocorria na 
bacia. Portanto, o extravasamento da água com presença de traços de rejeitos para áreas ha-
bitadas ou de usos de diversos causa insegurança na população do entorno do rio Paraopeba. 

O impacto é de curto prazo, uma que vez que sua ocorrência começa imediatamente após o 
rompimento das barragens, dado o conhecimento que as pessoas detêm sobre os processos 
naturais de inundação que ocorrem no rio Paraopeba, somado à informação da presença do 
rejeito no leito do rio. 

O impacto foi considerado indireto, uma vez que este decorre dos impactos de redução da 
qualidade da água, do assoreamento dos cursos d’água e do aumento de áreas inundáveis, 
conforme cadeia de causa e efeito. 

O impacto foi classificado como reversível, na medida em que programas de recuperação do 
leito do rio sejam desenvolvidos, bem como seja feita a gestão de eventos críticos (as inunda-
ções) de modo a minimizar os efeitos que eles podem causar. 

O impacto é considerado regional, pois é possível mapear as áreas inundadas no período 
chuvoso de 2019/2020, bem como estabelecer um cenário conservador, em que os diversos 
atores envolvidos no processo estabeleceram um buffer de 1 km no entorno do rio Paraopeba. 
Destaca-se que a insegurança não tem relação com o impacto físico que está sob investigação 
e poderá fornecer resultados para embasar decisões e fundamentar o programa de comunica-
ção do Plano de Reparação. 

O impacto foi considerado permanente, pois o impacto se relaciona com a insegurança das 
pessoas e, por isso, permanecerá enquanto as medidas de reparação não foram efetivadas e 
que se perceba que não há mais possibilidade de traços dos rejeitos extravasarem do rio.
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Quadro 2.9.1.64-1 – Atributos do impacto Insegurança relacionada às inundações
Atributos de descrição do impacto

Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Indireto Reversibilidade Reversível

Escala espacial Regional Duração Permanente
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.64.2. Avaliação do impacto
A magnitude do impacto foi avaliada como grande dada a somatória da insegurança que já 
ocorria no cenário pré-rompimento devido ao natural processo de cheia, que, com o rompi-
mento das barragens, foi agravado e se agravou novamente com as inundações do período 
chuvoso de 2019/2020. Como está sob investigação o potencial de influência do rompimento 
da barragem na dinâmica de inundações do rio, foi considerado um cenário conservador para 
determinar a magnitude do impacto que poderá ser reavaliada com a conclusão dos estudos 
do meio físico e coleta e análise de dados pelas assessorias técnicas das comunidades locais. 

O componente afetado aqui tratado como serviço de regulação foi considerado de média sen-
sibilidade. Comparando os cenários pré e pós-rompimento, percebe-se em sua maioria médio 
potencial de fornecimento de serviços de regulação. Em particular, a regulação dos fluxos de 
água é influenciada pela preservação da vegetação nativa que sofreu diversas pressões ao 
longo dos últimos anos. Ademais, a população ao longo do rio Paraopeba já convivia com as 
frequentes inundações, que já fazem parte da dinâmica da bacia. 

De acordo com a metodologia, o grau de importância resulta em elevado. 

Quadro 2.9.1.64-2 – Grau de importância do impacto Insegurança relacionada às inundações.
Avaliação do grau de importância do impacto

Magnitude Grande

Sensibilidade ou valor do componente Média

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

A reparação desse impacto está relacionada às ações que já estão em andamento, como: 

• do Plano Diretor de Obras Emergenciais, que visam cessar o transporte de rejeitos e retirar 
os rejeitos da sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão e da calha do rio Paraopeba; 

• do Plano de Restauração da Biodiversidade e Ecossistemas Aquáticos impactados, por 
meio do Programa de Requalificação dos Leitos dos Cursos D’Água, que visam restaurar 
os ecossistemas aquáticos. 

Ademais, está previsto no capítulo 3 do Plano de Reparação, o Plano de Dinamização de 
Territórios Rurais, que inclui o programa de gestão de serviços ecossistêmicos e programa 
de segurança hídrica que apresentam ações que visam gerenciar eventos críticos na bacia. 
Também poderão auxiliar a reparação desse impacto os programas de comunicação e educa-
ção ambiental, que irão promover ações de divulgação de resultados do Plano de Reparação 
e processos educativos. 
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O grau de resolução das medidas é considerado forte, uma vez que estão previstas ações de 
reparação do meio físico e biótico, que deverão aumentar o potencial de fornecimento dos ser-
viços de regulação, bem como ações relacionada ao meio social que visam diminuir a insegu-
rança das pessoas. Portanto, entende-se que as medidas apresentam capacidade de reduzir 
significativamente a intensidade do impacto e que são reconhecidas como boas práticas. 

Quadro 2.9.1.64-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Insegurança relacionada às 
inundações.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas
Contenção e remoção de rejeito Plano Diretor de Obras Emergenciais

Restauração do leito do rio e ecossistemas aquáticos
Plano de Restauração da Biodiversidade e 
Ecossistemas Aquáticos impactados

Análise de medidas para melhoria do fornecimento dos serviços com os 
agrupamentos sociais

Plano de Dinamização de Territórios Rurais

Comunicação dos resultados do Plano de Reparação
Plano de Comunicação para o “Plano de 
Reparação Ambiental da Bacia do Rio 
Paraopeba”

Ações de educação ambiental nas comunidades
Programa de Educação Ambiental de 
Brumadinho e Bacia do rio Paraopeba (PEABP)

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Forte

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Moderado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

O impacto é considerado regional e a área de influência do impacto foi baseada no mape-
amento das áreas inundadas no período chuvoso de 2019/2020, bem como em um cenário 
conservador, considerando o buffer de 1 km no entorno do rio Paraopeba, estabelecido pelos 
diversos atores envolvidos no processo de reparação. Ressalta-se que nenhuma área inunda-
da no período chuvoso de 2019/2020 ultrapassou esse buffer de 1km. 



Mapa 2.9.1.64-1 – Área de influência do impacto Insegurança relacionada às inundações.
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2.9.1.65. Alteração da Identidade cultural

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto(s) indutor(es)
• Arraste e deposição de rejeitos; 

• Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos;

Componente afetado Serviços ecossistêmicos culturais

Ocorrência do impacto Efetivo
Elaboração: Arcadis, 2020.

Conforme demonstrou o diagnóstico socioambiental dos cenários pré e pós-rompimento, os 
usos dos ecossistemas por seus beneficiários estão muito além de uma relação de subsistên-
cia ou geração de renda. Portanto, a alteração da identidade cultural é impacto efetivo que 
decorre da diminuição do potencial de serviços ecossistêmicos culturais, em função da desca-
racterização da paisagem, da perda de patrimônio arqueológico, da Interferência ou perda de 
patrimônio cultural imaterial e esgarçamento das relações topofílicas. 

Os usos e a relação com os ecossistemas estão vinculados a práticas e costumes tradicional-
mente realizados. Há, nessas comunidades, uma relação com o território e seus recursos que 
não está centralizada na extração do recurso em si, apenas. Conforme relatado na ACP (Autos 
nº 5000053-16.2019.8.13.0090), tais comunidades são portadoras:

“de identidades coletivas e relações territoriais específicas construídas segundo preceitos étnicos, 
devendo ser conceituados como grupos étnicos. E que os grupos étnicos enquanto categorias 
de organização social, apesar de objetivamente existentes, são majoritariamente acionados em 
situações de contraste e conflito, restando a identidade étnica nas outras ocasiões subsumida em 
outras categorizações sociais.” (ACP, 2019). 

Para essas comunidades o território não é apenas fonte de recursos naturais, mas, sim, um 
ambiente de referências coletivas das comunidades, um recurso fundamental para a continui-
dade do modo de vida dessas. Conforme demonstrou o mapeamento do fornecimento de servi-
ços ecossistêmicos culturais, houve a redução do potencial de fornecimento desses no cenário 
pós-rompimento especialmente devido às mudanças ocorridas na paisagem e no patrimônio 
cultural material e imaterial. 

Conforme prevê a Constituição Federal, o patrimônio cultural inclui dentre outros; a formas de 
expressão, os modos de criar, fazer e viver e as manifestações artísticos-culturais. Neste senti-
do, o rompimento das barragens pode ter afetado também o patrimônio imaterial, como modos 
de produção, culto ao território, formas de expressão artístico-culturais, festas, modos de vida 
e organização social (ACP, 2019).

O arraste e deposição de rejeitos afetou oito estruturas arqueológicas, sendo seis estruturas de 
sítios arqueológicos e dois referentes a ocorrências de interesse histórico, e também foram par-
cialmente afetadas três estruturas de sítios arqueológicos. Conforme item 2.5.13 – Patrimônio 
Cultural, Histórico, Arqueológico e Natural, o levantamento dos possíveis bens culturais imate-
riais afetados está previsto, porém já se identifica efeitos na pesca de subsistência e esportiva 
no rio Paraopeba, as manifestações culturais e rituais dos Povos indígenas (Pataxó e Pataxó 
Hã Hã Hâe) e o Ofício de Plantio de Hortas, no município de Mário Campos. 
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Contribuem para ocorrência desse impacto a descaracterização da paisagem devido às altera-
ções no relevo na bacia do ribeirão Ferro-Carvão, a supressão da planície fluvial e a deposição 
do rejeito (item 2.5.1, “Geologia e geomorfologia”), o esgarçamento das relações topofílicas 
(item 2.5.12, “Socioeconomia”), que está relacionado às impressões negativas que se tem do 
local onde ocorreu o rompimento das barragens e suas consequências. Essas relações negati-
vas mudam a rotina e cultura das pessoas com o local, fazendo com os ecossistemas afetados 
pelo rompimento percam seus valores espirituais, culturais e educativos. 

Ressalta-se que a água do rio Paraopeba não está vinculada apenas ao abastecimento de 
populações, há de se considerar que comunidades rurais fazem uso da água em diversas 
atividades cotidianas relacionadas a serviços culturais. A natureza intangível desses serviços 
traz em si maior suscetibilidade em relação às mudanças nos ecossistemas junto aos seus be-
neficiários. Os serviços culturais se relacionam com o sentimento de pertencimento, identidade 
e segurança emocional das pessoas com os que se relacionam. Portanto, toda a repercussão 
do rompimento das barragens, associada a degradação ambiental que esse causou, provoca 
mudança da identidade que as pessoas apresentam o território e seus ecossistemas. 

2.9.1.65.1. Descrição do impacto 
O impacto foi classificado como negativo, pois afetam de modo adverso os usos e práticas e 
costumes tradicionalmente realizados pela população devido à presença do rejeito na paisa-
gem e no rio Paraopeba. Ademais o rompimento das barragens causa alteração do modo de 
vida das pessoas, de práticas culturais que conferem a identidade cultural aos indivíduos e às 
comunidades. 

E de curto prazo, já que começou a ocorrer assim que aconteceu o rompimento das barra-
gens, dada a repercussão do rompimento, modificação da paisagem, e a imediata redução da 
qualidade da água, associada à restrição de usos. 

O impacto foi avaliado como indireto conforme demonstra a cadeia de causa e efeito, sendo 
que esse decorre da Perda de patrimônio arqueológico, Perda de patrimônio cultural material 
(histórico, arquitetônico e pessoal), Descaracterização da paisagem, Interferência/interrupção 
do patrimônio cultural imaterial e Esgarçamento das relações topófilicas. 

O impacto é considerado como reversível, na medida que programas de resgate cultural e 
recuperação dos ecossistemas sejam implementados. Portanto, considera-se que a devida 
reparação do território do rio Paraopeba deve promover o reestabelecimento dos vínculos afe-
tivos e de pertencimento das pessoas, bem como das práticas culturais. 

Trata-se de um impacto difuso, uma vez que não é possível identificar toda sua dimensão 
sem que haja um trabalho de campo com as comunidades para identificar os bens culturais 
imateriais, bem como para identificar valores culturais e espirituais que as comunidades já 
identificadas dão aos ecossistemas, entretanto, o impacto apresenta tendência de minimizar 
ao longo do rio Paraopeba. 

O impacto é permanente, porque não apresenta tendência de cessar mesmo que os aspectos 
indutores cessem. O reestabelecimento do fornecimento de serviços culturais depende da re-
lação entre a população e os recursos naturais, sendo necessárias medidas de ressignificação 
do território afetado. 
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Quadro 2.9.1.65-1 – Atributos do impacto Alteração da identidade cultural.
Atributos de descrição do impacto

Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Indireto Reversibilidade Reversível

Escala espacial Difusa Duração Permanente
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.1.65.2. Avaliação do Impacto
A magnitude do impacto foi classificada como grande dada as especificidades culturais dos 
grupos sociais da bacia do rio Paraopeba bem como, a intensidade da modificação causada 
pelo rompimento das barragens, que impediu o uso do rio, a perda de patrimônio cultural e 
interrupção de práticas culturais. Essa magnitude foi avaliada considerando um cenário con-
servador, uma vez que, ainda não se tem dados provenientes das Assessorias Técnicas que 
ajudaram a compreender e dimensionar este impacto. 

O componente afetado foi classificado como de alta sensibilidade, considerando os aspectos 
de tradicionalidade que envolve os serviços ecossistêmicos culturais afetados, em particular a 
proteção do patrimônio cultural. 

De acordo com a combinação colocada na metodologia o grau de importância do impacto re-
sulta em Elevado.

Quadro 2.9.1.65-2 – Grau de importância do impacto Alteração da identidade cultural.
Avaliação do grau de importância do impacto

Magnitude Grande

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Elevado
Elaboração: Arcadis, 2020.

Além de todas as ações para reparação do ambiente físico e biótico que irão contribuir com a 
reparação deste impacto, uma série de programas estão previstos conforme Quadro 2.9.1.65-3. 
Dentre eles destaca-se o Programa de Ressignificação do Território que já está em andamento, 
que irá contribuir para reestabelecer os vínculos afetivos das pessoas com o território. 

Adicionalmente no capítulo 3 do Plano de Reparação tem-se o Plano de Conservação do 
Patrimônio Histórico e Cultural que conta uma série de programas irão contribuir para reparar 
esse impacto. As medidas previstas neste plano de conservação do patrimônio são complexas 
e dependem da articulação de outros atores, como os próprios agrupamentos sociais e suas 
assessorias técnicas, os órgãos competentes como IPHAN e IEPHA, as prefeituras locais e 
Ministério Público Estadual de Minas Gerais. 

O grau de resolução das medidas foi considerado Intermediário, pois entende-se que as medi-
das não podem reduzir a intensidade do impacto, uma vez que a retomada de práticas culturais 
pode ser difícil dado o contexto do rompimento das barragens e podem demandar um longo 
período de tempo, para que essas se reestabeleçam.
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Quadro 2.9.1.65-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Alteração da identidade cultural.
Medidas de reparação

Ações Planos ou Programas

Identificação do patrimônio imaterial da bacia do rio Paraopeba. 
Plano de Conservação do Patrimônio Histórico e 
Cultural

Análise de medidas para melhoria do fornecimento dos serviços com os 
agrupamentos sociais.

Plano de Dinamização de territórios rurais

Preservar e fortalecer a identidade local, seus hábitos, costumes e 
tradições e, ao mesmo tempo, apresentar novas perspectivas para o 
presente e para o futuro.

Programa de Ressignificação do Território

Ações de recuperação e reelaboração das relações sociais. Plano de Apoio a população atingida

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Intermediário

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Elevado
Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.
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2.9.2.1. Aumento das áreas inundáveis

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto(s) indutor(es) Chuvas Extremas de 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba

Componente afetado Geomorfologia

Ocorrência do impacto Potencial
Elaboração: Arcadis, 2020.

O processo de extravasamento de um rio e inundações é um processo inerente à dinâmica 
natural dos cursos d’água. Para se entender qual o efeito de um determinado processo de 
assoreamento nesta dinâmica de extravasamento, é necessária a realização de estudos mais 
detalhados. Tal situação também pode ser observada neste impacto, posto que para a defi-
nição da influência do assoreamento no rio Paraopeba, causado pelos rejeitos extravasados 
da barragem B1, nas inundações ocorridas no período chuvoso 2019/2020, são necessários 
estudos complementares aos desenvolvidos até o momento. Como poderá ser observado na 
descrição adiante, este processo de investigação da relação entre os dois eventos ainda está 
em curso e, portanto, este impacto é classificado como um impacto potencial, neste momento.

O período chuvoso de janeiro dezembro de 2019 a março de 2020, foi atípico para a região 
central de Minas Gerais, em razão dos altos índices pluviométricos; tendo causado enchentes 
em diversas áreas urbanizadas e a inundação das planícies fluviais de diferentes rios. Esta 
situação não foi diferente na bacia hidrográfica do rio Paraopeba.

As condições de pluviosidade deste período, bem como seus reflexos na fluviometria do rio 
Paraopeba, já foram detalhados no item 2.3.1. Caracterização do período chuvoso 2019/2020. 
Também foi exposto que este período de chuvas resultou na inundação de diferentes porções 
da planície fluvial do rio Paraopeba.

Estudo realizado pela empresa Synergia Consultoria Socioambiental (SYNERGIA, 2020), iden-
tificou “226 poligonos/manchas de inundação, totalizando 4.135,88 hectares alagados em fun-
ção da cheia e consequente transbordamento do rio Paraopeba” a jusante da confluência do 
ribeirão Ferro-Carvão com o rio Paraopeba. 

No entanto, a distribuição das áreas inundadas como se poderia prever, não é uniforme ao lon-
go do rio Paraopeba; por conta do tipo de relevo encontrado nas suas margens. Como pode ser 
observado no gráfico abaixo, os munícípios mais afetados foram os de Papagaios, Paraopeba 
e Esmeraldas.
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Figura 2.9.2.1-1 – Área total (ha) alagada por município da bacia do rio Paraopeba.

Elaboração: Synergia, 2020.

No entanto, é importante ressaltar que apesar da comprovação da ocorrência das inundações 
não há ainda a comprovação de que as mesmas tenham sido uma consequência do rompimen-
to das barragens. A falta de comprovação, até o momento, decorre da excepcionalidade das 
chuvas no período e da ocorrência das mesmas em áreas de planície fluvial do rio, naturalmen-
te sujeitas à inundações em períodos chuvosos mais intensos.

Desta forma, estão sendo realizados vários esforços para a avaliação do efeito do rompimento 
das barragens nas inundações ocorridas no início do ano de 2020. O principal esforço é um 
trabalho comparativo entre i) o modelo de inundações no vale do rio Paraopeba, com as con-
dições do rio antes do rompimento das barragens e a pluviosidade registrada no período chu-
voso 2019/2020 e ii) o mapeamento das áreas inundadas neste período chuvoso (SYNERGIA, 
2020). Este trabalho tem previsão de ser concluído no 1º trimestre de 2021 e indicará se o total 
das áreas inundadas mapeada é maior ou menor do que o previsto no modelo, bem como di-
ferenças na distribuição destas áreas inundadas. 

2.9.2.1.1. Descrição do Impacto
Trata-se de um impacto de natureza negativa e potencial, que ainda não foi comprovada a 
relação entre os eventos de inundação do último período chuvoso com o evento de rompimento 
das barragens. É um impacto direto, sendo efeito de primeira ordem, resultante do aumento de 
vazão do rio Paraopeba e do extravasamento da sua calha principal, ocorrido pela pluviosidade 
excepcional durante o último período chuvoso. Seus efeitos podem ser agravados pelos im-
pactos de assoreamento de corpos hídricos e de alteração das características morfodinâmicas 
dos cursos d’água.

Quanto à escala espacial, este impacto é classificado como regional, posto que ocorre na 
planície fluvial do rio Paraopeba, no seu trecho entre a confluência do ribeirão Ferro-Carvão e 
o remanso do reservatório da UHE Retiro Baixo. É um impacto de curto prazo, uma vez que 
pode ocorrer concomitantemente aos eventos de inundações. Também é classificado como 
permanente porque não se encerra mesmo cessando a ação ou causa.
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O impacto foi classificado, ainda, como reversível pois, as medidas de reparação propostas 
podem devolver características morfodinâmicas dos cursos d’água afetados semelhantes às 
originais pré rompimento das barragens.

Quadro 2.9.2.1-1 – Atributos do impacto Alteração das características morfodinâmicas dos cursos 
d’água.

Atributos de descrição do impacto
Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Direto Reversibilidade Reversível

Escala espacial Regional Duração Permanente
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.2.1.2. Avaliação do Impacto
A magnitude do impacto foi considerada média, considerando-se a área potencial de ocorrên-
cia do impacto nas planícies fluviais do rio Paraopeba e o grau de ocupação das mesmas.

A classificação da sensibilidade do componente ambiental foi média, posto que ainda houve a 
preservação de áreas semelhantes no seu entorno.

O grau de importância deste impacto é moderado, resultando da combinação da magnitude 
grande e sensibilidade média.

Quadro 2.9.2.1-2 – Grau de importância do impacto Alteração das características morfodinâmicas 
dos cursos d’água.

Avaliação do grau de importância do impacto
Magnitude Média

Sensibilidade ou valor do componente Média

Grau de importância do impacto Moderado

Elaboração: Arcadis, 2020.

Para este impacto estão sendo propostas medidas de reparação no Plano Diretor de Obras 
Emergenciais, onde estão previstas ações de retirada e gestão dos rejeitos na sub-bacia do 
ribeirão Ferro-Carvão e de dragagem no rio Paraopeba, as quais já estão em andamento.

Destaca-se, portanto, que as medidas propostas possuem alto grau de resolução, pois as 
ações do Plano Diretor de Obras Emergenciais resultarão em retirada dos rejeitos dos canais 
fluviais, fator potencial para a causa do impacto.
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Quadro 2.9.2.1-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Alteração das características 
morfodinâmicas dos cursos d’água.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas
Execução de ações de dragagem

Plano Diretor de Obras Emergenciais

Definição das Estruturas de Armazenamento e Disposição Temporária

Remoção dos rejeitos

Segregação e classificação dos rejeitos

Transporte até as Estruturas de Armazenamento e Disposição Temporária

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Forte

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

Conforme abordado anteriormente, o impacto é regional, pois distribui-se ao longo das planí-
cies fluviais do rio Paraopeba, no seu trecho entre a confluência com o ribeirão Ferro-Carvão e 
o remanso do reservatório da UHE Retiro Baixo.



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba
Capítulo 2 – Caracterização socioambiental pós-rompimento e avaliação de impactos  

Volume 4 – Avaliação de Impactos

 589

2.9.2.2. Alteração das características químicas do solo

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto(s) indutor(es)
• Arraste e deposição de rejeitos;

• Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos.

Componente afetado Solo

Ocorrência do impacto Potencial
Elaboração: Arcadis, 2020.

O impacto “Alteração das características químicas do solo” pode ocorrer uma vez que os rejei-
tos depositados nas áreas da mancha e sob o dossel podem disponibilizar elementos químicos 
e causar um incremento de determinados elementos no solo residual sotoposto, entretanto 
essa possibilidade depende de inúmeros fatores descritos a seguir. Além disso, os rejeitos 
soterraram estruturas utilizadas para armazenar substâncias químicas como óleos e combus-
tíveis, além de diversos veículos e maquinário. Estes compostos também podem causar alte-
rações químicas no solo, caso atinjam as camadas remanescentes. Apesar destas possibili-
dades, considerando que os estudos ainda se encontram na etapa de levantamento, coleta e 
análise de dados, até o presente momento não é possível comprovar sua ocorrência, e deste 
modo é caracterizado como impacto potencial.

Estima-se que cerca de 9,8 Mm3 de rejeito tenham sido carreados a partir do rompimento das 
barragens, se espalhando pela bacia do Ribeirão Ferro-Carvão (7,8 Mm3) e rio Paraopeba 
(2,0 Mm3) (PIGRR, 2019).  Este fato também levou ao soterramento de veículos, maquinários 
e construções utilizadas para armazenamento de substâncias químicas e outras finalidades. 
Uma área de 294,05 ha foi ocupada pela deposição da mancha de rejeitos e algumas áreas 
cobertas pela floresta tiveram seu substrato ocupado pelo fluxo menos viscoso do rejeito, ca-
racterizando uma área de deposição de rejeito sob dossel, que representam um total de apro-
ximadamente 16,92 ha compostos por trechos descontínuos, localizados principalmente nas 
margens da mancha de rejeitos.

Deve-se levar em consideração que a presença dos rejeitos sobre os solos residuais remanes-
centes, situados abaixo da mancha e na área onde o rejeito se depositou sob dossel, pode cau-
sar no solo um incremento nas concentrações de determinados elementos químicos que estão 
presentes no rejeito. Também, deve-se considerar também a potencial contaminação por óleos 
e combustíveis dos veículos e materiais que foram soterrados. Entretanto, a disponibilidade e a 
mobilidade desses elementos e compostos químicos são controladas por processos químicos 
e bioquímicos, tais como precipitação-dissolução, adsorção-dessorção, complexação-dissocia-
ção e oxidação-redução (HE et al., 2005).

No capítulo 1 – Identificação das estruturas da Vale S/A interceptadas na Mina Córrego do 
Feijão consta o levantamento das áreas do Complexo Córrego do Feijão afetadas pela man-
cha de rejeitos (Quadro 2.9.2.2-1), encontram-se listados os resíduos contidos no estoque de 
produtos no CMD (Quadro 2.9.2.2-2) e no estoque de produtos do Armazém (Quadro 2.9.2.2-
3). Além disso, no item 2.2.4 – Gerenciamento de rejeitos e resíduos, são apresentados os 
levantamentos quantitativos de geração de resíduos até maio de 2020 (Tabela 2.2.3-5), os 
testes in situ propostos para cada tipo de resíduo (Figura 2.2.3-7) e as análises em laboratórios 
realizadas de acordo com os resíduos gerados (Figura 2.2.3-8). 
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O manejo dos rejeitos e resíduos na área diretamente afetada pelo rejeito na bacia Ferro-Carvão 
na “zona quente”, vem sendo realizada pelo Programa de Gestão de Rejeitos e Resíduos 
(PIGRR, 2019), que estabelece procedimentos e critérios técnicos a serem adotados para ca-
racterização, segregação, movimentação e descarte final de resíduos e rejeitos e, no Programa 
de Investigação de Áreas Contaminadas.

De acordo com a caracterização geoquímica dos rejeitos (Item 2.2.3), a composição química 
global mostra que Ferro (Fe) e Silício (Si) são os constituintes principais (Geoenviron, 2019, 
Gomes, 2009 e Wolff, 2009). As análises granuloquímicas antes e após o rompimento identi-
ficaram maiores concentrações de Fe2O3, MnO e BaO nas frações mais grossas e, menores 
concentrações de sílica em partículas mais finas. O estudo da Geoenviron (2019) considera 
que parte do rejeito pode ter sido misturado aos solos quando ocorreu o rompimento das bar-
ragens, portanto realizou amostragens em rejeito com características originais (CO) e rejeitos 
potencialmente misturados (RM).

Os resultados geoquímicos do rejeito, quando comparados como os valores propostos na 
Resolução CONAMA nº 420/2009, mostram que as amostras RM apresentaram maior atendi-
mento a legislação em relação as amostras CO. Notou-se que as amostras CO ultrapassaram 
os limites estabelecidos para os metais Ag, As, Ba, Co, Cu, Ni e Sb. Já as amostras RM exce-
deram para os mesmos metais, além de exceder também as concentrações de Cd em duas 
amostras. Os teores dos metais Cr, Hg, Pb, Mo e Zn não foram excedentes em nenhuma das 
amostras de rejeito analisadas (Geoenviron, 2019). Cabe ressaltar que os valores propostos 
na legislação mencionada se referem apenas a concentração de elementos no solo e não nos 
rejeitos e, também, os rejeitos não recebem nenhum tipo de aditivo químico.

A fim de verificar a relação de semelhança entre a composição química dos rejeitos e do back-
ground de solos da área, os dados coletados previamente ao rompimento (CPRM, 2014) foram 
confrontados com os dados geoquímicos coletados após o rompimento (Geoenviron, 2019). Os 
detalhamentos destes dois estudos mencionados podem ser observados respectivamente no 
Item 1.3.2.1.4 do Capítulo 1 – Volume 2 e no no item 2.2.3 do Capítulo 2 – Volume 1.

Ao analisar os resultados comparativos entre as concentrações de metais do solo natural 
(CPRM, 2014) e do rejeito (Geoenviron, 2019), os dois conjuntos analisados mostraram, por 
frequência acumulada, que a maior parte das amostras de rejeito têm teores acima dos 34% de 
Fe e são superiores aos resultados de solo, que atingiram teor máximo de 32%. Para o man-
ganês, as concentrações no rejeito estão entre 599 e 9.616 ppm e são geralmente superiores 
aos teores detectados no solo, de no máximo 1.149 ppm (item 2.2.3).

Os valores de Fe e Mn elevados nos rejeitos são condizentes aos teores médios de rochas 
ricas em ferro e manganês, que originam o rejeito de minério e, evidentemente, são mais altos 
do que o background regional de solos (item 2.2.3). Dado esse corroborado pelos teores de 
alumínio, superiores nas amostras de solo comparativamente aos contidos no rejeito, refletindo 
composição média de granitóides e rochas sedimentares aluminosas.

Os demais elementos, como Pb, As, Co, Ni, Hg, Cu e Cr tiveram concentrações similares com as 
encontradas nos solos da região. Entretanto, as concentrações de Co, As e Cu em amostras de 
rejeito ultrapassaram em pequena parte amostral os valores propostos na Resolução Conama 
420/2009 para os Valores de Prevenção (VP) mas não atingiram os Valores de Investigação 
Agrícola.
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Cabe mencionar que muitos dos nutrientes importantes para o desenvolvimento das plantas 
são metais, e podem ser classificados, quando encontrados em teores adequados, como: es-
senciais, que são elementos indispensáveis para o desenvolvimento das plantas (Cu, Fe, Mn, 
Mo, Zn); benéficos, que colaboram para o desenvolvimento das plantas, mas sua ausência não 
é um fator limitante (Co, Ni e V); e tóxicos, que são prejudiciais às plantas (Cd, Cr, Hg e Pb) 
(Gonçalves Junior & Pessoa, 2002). Deste modo, a atividade vegetal pode também contribuir 
para a assimilação de parte das concentrações de metais no solo. Além disso, as análises 
citadas acima mostram que, com exceção do Cd em duas amostras CO, os teores dos metais 
considerados tóxicos às plantas, são condizentes com as características químicas do solo e 
não ultrapassam os valores de investigação agrícola.

Um dos princípios deste impacto é que o rejeito depositado na sub-bacia do Ferro-Carvão 
pode disponibilizar metais e demais elementos químicos para o solo residual sotoposto e, con-
sequentemente, causar um incremento dos elementos químicos no solo. Essa possibilidade 
depende de inúmeros fatores, que a exemplo podemos citar a migração de líquidos, a depen-
der de seu pH e composição química, que podem alterar a solubilidade do rejeito e de seus 
elementos, fazendo com que migrem para as camadas remanescentes de solo. Entretanto, 
caracterização dos resíduos e rejeitos extravasados pelo rompimento (item 2.2.4) segundo a 
norma ABNT NBR10.004, dispostos na sub-bacia do Ferro-Carvão, enquadra os materiais em 
Classe IIB (não perigoso e inerte) e Classe IIA (não perigoso e não inerte). Além disso, verificou 
que as amostras de rejeito CO e RM apesentam baixo potencial de lixiviação, ou seja, baixa 
mobilidade de metais em condições às quais as amostras foram submetidas ao teste, isto é, 
mesmo para condições mais ácidas do que aquelas encontradas em ambientais naturais. 

Além disso, como apresentado em dados históricos, tanto a bacia do rio Paraopeba quanto 
a sub-bacia do Ferro-Carvão já mostravam valores anômalos para determinados metais em 
solo, como pode ser visto no item 1.3.2 – Solos (Capítulo 1 deste Plano de Reparação), onde 
é indicado origem geogênica para tais concentrações. Diante disso, as alterações decorrentes 
da composição química do rejeito não se mostram muito alarmantes para o solo.

2.9.2.2.1. Descrição do impacto
O impacto “Alteração das características químicas do solo” refere-se às alterações das condi-
ções e os parâmetros químicos naturais do solo, influenciando em alterações no ecossistema, 
deste modo, trata-se de um impacto negativo. Também, é considerado como direto, pois, caso 
seja confirmada, sua ocorrência se dará em função do rompimento das barragens devido ao 
arraste e deposição de rejeitos e ao soterramento dos maquinários e estruturas que continham 
óleos e combustíveis.

Este impacto possui escala espacial local, uma vez que está dentro dos limites da sub-bacia 
do ribeirão Ferro-Carvão, sendo restrito a área da mancha de rejeitos e nas áreas onde o re-
jeito se depositou sob o dossel, excluindo-se área da antiga Barragem BI. Os dados primários 
compreendem a análise de imagens aéreas, que serviram como base para delimitação da área 
diretamente afetada pelo rejeito extravasado da barragem (Pigrr, 2019). A área de influência 
deste impacto é apresentada no Mapa 2.9.2.2-1. 

Diante das características apresentadas anteriormente sobre a química dos rejeitos, juntamen-
te com a ausência de contaminação nos solos da bacia do rio Paraopeba devido as inunda-
ções, os efeitos deste impacto deverão ser notados em longo prazo, caso ocorra. 
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O impacto foi classificado como permanente, pois, se trata de uma alteração com duração 
indefinida. Além disso, trata-se de impacto irreversível uma vez que as medidas de mitigação 
não serão capazes de fazer com que os solos retornem às características químicas naturais 
dos solos da área.

Apesar da falta de dados referentes às análises de parâmetros químicos do solo sotoposto ao 
rejeito, não permitindo confirmar a ocorrência de impacto de contaminação do solo e a altera-
ção das suas características químicas na sub-bacia, encontram-se em andamento estudos e 
análises com a utilização de parâmetros inorgânicos como metais totais e dissolvidos, além dos 
orgânicos como BTEX, HPA, HTP fingerprint e outros; a fim de caracterizar os solos sotopostos 
ao rejeito e verificar a ocorrência de impacto.

Quadro 2.9.2.2-1 – Atributos do impacto Alteração das características químicas do solo.
Atributos de descrição do impacto

Natureza Negativo Prazo Longo

Ordem Direto Reversibilidade Irreversível

Escala espacial Local Duração Permanente
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.2.2.2. Avaliação do Impacto
A magnitude foi avaliada como média tendo em vista que a composição química do rejeito 
reflete a composição química natural dos solos da região, uma vez que os valores de Fe e Mn 
elevados nos rejeitos são condizentes aos teores médios de rochas ricas em ferro e manganês, 
que originam o minério. E, além disso, a caracterização dos resíduos e rejeitos, dispostos na 
sub-bacia do Ferro-Carvão, enquadra os materiais nas classes IIA e IIB, não perigoso e não 
inertes e não perigosos e inerte, respectivamente.

Conforme descrito, o impacto incide sobre o componente Solo que foi caracterizado no diag-
nóstico pretérito pela sua importância para o equilíbrio ecossistêmico. Alterações das condi-
ções e dinâmicas naturais do solo influenciam diretamente em alterações no ecossistema, 
sendo assim, sua sensibilidade é avaliada como média.

O grau de importância deste impacto é moderado, resultando da combinação da magnitude 
média e sensibilidade média.

Quadro 2.9.2.2-2 – Grau de importância do impacto Alteração das características químicas do solo.
Avaliação do grau de importância do impacto

Magnitude Média

Sensibilidade ou valor do componente Média

Grau de importância do impacto Moderado

Elaboração: Arcadis, 2020.

Para este impacto está previsto o Programa de Caracterização e Monitoramento dos Solos, 
que será capaz de indicar a qualidade dos solos na área afetada pela mancha de rejeito e onde 
este material se depositou sob o dossel. Os resultados analíticos referentes às características 
geoquímicas, mineralógicas, granulométricas e as concentrações de compostos inorgânicos 
irão mostrar a necessidade de medidas remediativas. Apesar deste Programa ainda não estar 
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implementado de fato, a Vale S/A já protocolou o plano de trabalho para a realização dessas 
amostragens em profundidade, denominado “Investigação adicional do rejeito e solo sotoposto 
entre o reservatório da antiga barragem BI e o rio Paraopeba”. Este plano de trabalho apresen-
ta o conjunto de atividades que irão compor as sondagens e análises dos materiais coletados 
(solo, sedimento ou rejeito), com objetivo principal de caracterizar, por meio de análises geo-
químicas, físicas e químicas, a interface entre o rejeito originado da BI e o solo sotoposto.

Além disso, ocorre o Plano Integrado de Gerenciamento de Rejeitos e Resíduos Carreados 
pelo Rompimento da Barragem BI, que estabelece procedimentos e critérios técnicos a se-
rem adotados para a qualificação e destinação dos resíduos com potencial de contaminação 
carreados ou misturados com o rejeito. Também, define uma rotina de gerenciamento de rejeito 
a ser removido pelas escavações com ensaios de laboratório para comprovar as característi-
cas do material. Este plano já está em execução, bem como as seguintes ações:

• Localização e identificação de equipamentos com características que possam contaminar 
o solo;

• Remoção e destinação de resíduo Perigoso (Classe I) ou com potencial de contaminação;
• Caracterização dos resíduos;
• Remoção e destinação de rejeitos sem indícios de contaminação;
• Transporte e destinação final de resíduo.

Por fim, o Plano Diretor de Obras Emergenciais está sendo executado com a finalidade de 
conter e remover a massa de rejeitos depositada na sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão para 
de neutralizar e mitigar os efeitos do rompimento. A atividade deste plano, que pode mitigar 
os efeitos do impacto nas áreas que podem ser afetadas é a remoção dos rejeitos, que já 
está em andamento juntamente com as demais ações previstas no Plano Diretor de Obras 
Emergenciais.

Os solos das áreas atingidas pela deposição dos rejeitos, tanto a da mancha quanto a sob o 
dossel, serão monitorados e medidas remediativas serão indicadas, caso haja necessidade. 
Além disso, os procedimentos do Plano Diretor de Obras irão remover a camada de rejeito da 
área afetada e o Plano de Gerenciamento e Resíduos Carreados pelo Rompimento da barra-
gem BI irá, de modo geral, manter sob controle e monitoramento os resíduos e dos equipamen-
tos com características que possam contaminar o solo. Deste modo, o grau de resolução das 
medidas propostas para a mitigação deste impacto é considerado intermediário.

Quadro 2.9.2.2-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Alteração das caracte-
rísticas químicas do solo.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas
Caracterização geoquímica dos solos remanescentes sotopostos

Programa de Caracterização e Monitoramento 
dos Solos

Caracterização mineralógica e granulométrica dos solos

Caracterização dos parâmetros inorgânicos

Elaboração e execução do plano de amostragem em campo

Monitoramento da qualidade do solo

Indicação da necessidade de medidas de remediação

Remoção dos rejeitos Plano Diretor de Obras Emergenciais.



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba
Capítulo 2 – Caracterização socioambiental pós-rompimento e avaliação de impactos  

Volume 4 – Avaliação de Impactos

 594

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas
Definição de fluxos operacionais

Plano Integrado de Gerenciamento de Rejeitos 
e Resíduos Carreados pelo Rompimento da 
Barragem BI.

Localização e identificação de equipamentos com características que 
possam contaminar o solo

Remoção e destinação de resíduo Perigoso (Classe I) ou com potencial de 
contaminação

Caracterização dos resíduos

Remoção e destinação de rejeitos sem indícios de contaminação

Transporte e destinação final de resíduo

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Intermediário

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Médio

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

Conforme abordado anteriormente, o impacto pode ser observado na área da mancha de re-
jeitos e na área de rejeito sob dossel, excluindo-se a área da antiga Barragem BI. Deste modo 
sua área de influência pode ser observada no Mapa 2.9.2.2-1.
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2.9.2.3. Alteração da qualidade da água subterrânea

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto(s) indutor(es)
• Percolação de contaminantes pelo aquífero granular

• Uso inadequado de poços

Componente afetado Água subterrânea

Ocorrência do impacto Potencial
Elaboração: Arcadis, 2020.

Para que ocorra efetivamente a contaminação do meio ambiente e de organismos é necessário 
a existência de uma fonte natural ou antropogênica que concentre os metais e a ocorrência 
de migração destes metais para compartimentos constituintes do meio ambiente (Johnston et 
al., 1992). A partir da interpretação dos dados hidroquímicos obtidos até mar/2020, é possível 
inferir que os contaminantes não atingiram as águas subterrâneas. Ademais, conforme explici-
tado no item 2.5.6 deste capítulo, o rio Paraopeba se comporta de maneira efluente, ou seja, o 
fluxo de água ocorre do aquífero para o rio, impossibilitando assim a chegada dos contaminan-
tes ao mesmo. Dessa maneira, o impacto aqui avaliado deve ser considerado, a priori, como 
potencial.

Com os rompimentos das barragens B1, B4 e B4-A, cerca de 10,6 milhões de m3 de rejeito fo-
ram lançados sobre os solos da bacia do ribeirão Ferro-Carvão e em trecho do rio Paraopeba, 
o qual também soterrou máquinas e veículos abastecidos a combustíveis como óleo diesel e 
gasolina. O soterramento de máquinas e veículos causou também a destruição destes equi-
pamentos, podendo, por vezes ter ocasionado derramamento de óleos e combustíveis e o 
consequente aumento da concentração de metais e compostos químicos no solo e nas águas 
superficiais. Dessa, maneira, há uma preocupação de que contaminantes percolem pelos aquí-
feros granulares e causem alterações na qualidade da água subterrânea. 

A possibilidade de contaminação das águas subterrâneas através do rejeito proveniente das 
barragens foi abordada a partir de dois aspectos: das análises de dados hidroquímicos pré e 
pós-rompimento e de estudos de fluxo da água subterrânea elaborados pela MDGeo (2020), 
ambos descritos no item 2.5.6 do Capítulo 2 – Volume 2 e que serão apresentados a seguir.

Para melhor avaliação dos resultados, os dados hidroquímicos das diferentes campanhas 
de monitoramento/amostragem foram divididos em 2 períodos: pré e pós-rompimento. O 
Quadro 2.9.2.32-1 exibe um resumo das informações de cada campanha de monitoramento/
amostragem.
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Quadro 2.9.2.3-1 – Resumo de dados das campanhas de amostragem.

Campanhas de amostragem

 1 2 3 4 5

Data das amostragens jan/2019 a 
mar/2019

jan/2019 a 
mar/2019

abr/2019 a 
dez/2019

Jan/2020 a 
mar/2020

fev/2020 a 
mar/2020

Poços amostrados 139 181 131 195 116

Laboratório responsável ALS CORPLAB ALS/ SGS BIOAGRI/SGS BIOAGRI/SGS BIOAGRI

Classificação temporal Pré-rompimento Pré-rompimento Pós-rompimento Pós-rompimento Pós-rompimento

Projeto

Campanha de 
amostragem 

de água 
subterrânea 

2019- Watergeo

Programa 
Integrado de 

Abastecimento 
de Água na 
Bacia do rio 
Paraopeba

Programa 
Integrado de 

Abastecimento 
de Água na 
Bacia do rio 
Paraopeba

Programa Integrado 
de Abastecimento 
de Água na Bacia 
do rio Paraopeba

Campanha de 
amostragem de 

água subterrânea 
2020- MDGeo

Elaboração: Arcadis,2020. Fontes: Watergeo,2019; VALE,2020; MDGeo,2020.

Os dados relativos à campanha de amostragem pré-rompimento realizada sob responsabilida-
de da empresa Watergeo (2019) foram apresentados e discutidos no item 1.3 do Capítulo 1 – 
Volume I. Os dados relativos as outras campanhas presentes no Quadro 2.9.2.32-1 foram 
apresentados e discutidos neste capítulo, no item 2.5.6 – Volume 2.

O Quadro 2.9.2.32-2 apresenta os parâmetros acima das legislações vigentes – Conama 
396/2008 e Portaria de Consolidação 5/2017 (Portaria MS/GM 2914/2011) – em todas as cam-
panhas de amostragem. Deve-se levar em conta que, apesar da terceira campanha de amos-
tragens referente ao saneamento apresentar número alto de parâmetros que ultrapassaram o 
VMP, esse é o período com maior número de poços amostrados.
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Quadro 2.9.2.3-2 – Parâmetros acima do VMP (Resolução Conama 396/2008) em cada campanha 
de monitoramento.

Pré rompimento Pós-rompimento

WATERGEO (2019)
Saneamento 
- 01/01/2019 a 

31/03/2019

Saneamento 
– 01/04/2019 a 

31/12/2019

Saneamento 
- 01/01/2020 a 

31/03/2020
MDGEO (2020)

Coliformes totais Coliformes totais Coliformes totais Alumínio Dissolvido Coliformes totais

Ferro Alumínio Dissolvido Alumínio Total Alumínio Total Ferro

Manganês Alumínio Total Arsênio Dissolvido Antimônio Dissolvido Manganês

pH Amônia Arsênio Total Arsênio Dissolvido pH

Turbidez Arsênio Total Bário Total Arsênio Total Turbidez

Zinco Bário Total Chumbo Total Bário Dissolvido Zinco

Alumínio, Boro Total Cloreto Bário Total Alumínio

Cianeto Bromato Ferro Dissolvido Boro Dissolvido Cianeto

Nitrato Chumbo Total Ferro Total Boro Total Nitrato

Urânio Cloreto Fluoreto Chumbo Total Urânio

Ferro Dissolvido Manganês Dissolvido Cloreto

Ferro Total Manganês Total Cromo Total

Fluoreto Níquel Total Ferro Dissolvido

Manganês Dissolvido Selênio Dissolvido Ferro Total

Manganês Total Selênio Total Fluoreto

Nitrato (como N) Sulfeto de hidrogênio Manganês Dissolvido

Selênio Total Urânio Dissolvido Manganês Total

Sódio Total Urânio Total Molibdênio Total

Urânio Dissolvido Níquel Total

Urânio Total Nitrato (como N)

Sódio Dissolvido

Sódio Total

Sulfeto de hidrogênio

Urânio Dissolvido

Urânio Total

Zinco Dissolvido

Zinco Total
Elaboração: Arcadis,2020. Fontes: Watergeo,2019; VALE,2020; MDGeo,2020.

A Figura 2.9.2.3-1 mostra um comparativo entre as substâncias que ultrapassaram os VMP, 
propostos nas legislações Resolução Conama 396/2008 e Portaria Consolidada 5/2017, pelas 
diferentes empresas, nos períodos pré e pós-rompimento das barragens da Vale S.A.:
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Figura 2.9.2.3-1 – Comparativo entre as violações pré e pós-rompimento.

Elaboração: Arcadis,2020. Fontes: Watergeo,2019; Vale,2020; MDGeo,2020.

A comparação dos resultados das análises das amostras de águas subterrâneas pós-rompi-
mento aponta que não há indícios de alteração da qualidade em relação aos resultados de 
pré-rompimento, o que faz com que não seja possível relacionar os resultados obtidos com o 
extravasamento de rejeito até o momento. As principais violações de VMP são referentes às 
análises microbiológicas, e dos parâmetros inorgânicos alumínio, ferro e manganês. Porém, 
como descrito no item 2.5.6 do Capítulo 2 – Volume 2, a análise geológica da região indica que 
as maiores concentrações destes elementos nas águas subterrâneas em alguns pontos da 
bacia hidrográfica podem ter origem geogênica.

Ademais, os estudos de fluxo de água subterrânea realizados pela MDGeo (2020), mostraram 
que o rio Paraopeba possui característica de rios efluentes, ou seja, o fluxo de água ocorre dos 
aquíferos para o rio, comportando como zona de descarga locais e regionais. Desta forma, o 
potencial de contaminação para os aquíferos ocorre preponderantemente em áreas onde o 
rejeito está distribuído nas planícies fluviais e margens dos rios, onde poderia afetar apenas o 
aquífero aluvial raso. É demonstrada pelo relatório da MDGeo (2020) uma conexão hidráulica 
entre as linhas de fluxo que infiltram a partir do rejeito de mineração e o topo do sistema aquí-
fero fraturado, incluindo o seu manto de intemperismo. A partir dessa demonstração, chega-
-se à conclusão de que uma possível contaminação pode atingir a zona freática somente por 
infiltração.

Tendo em vista que a condutividade hidráulica facilita o fluxo lateral, dificultando o fluxo vertical, 
tem-se que que a potencial contaminação do aquífero aluvionar pela infiltração de contami-
nantes não seria expressiva, principalmente pelo fato desses aquíferos perfazerem apenas 
1% da área total da bacia do rio Paraopeba. Contudo, havendo a contaminação, esta pode 
impossibilitar a utilização das águas e, até levar a adoção de restrições quanto aos tipos de 
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usos, se as concentrações de contaminantes nestas águas ultrapassarem aquelas definidas 
pela legislação ambiental vigente.

Além dos fatores supracitados, cabe ressaltar que os possíveis contaminantes se encontram 
principalmente na fase de metais traço, que ocorrem em forma de íons, formando uma única 
solução com a água, não desenvolvendo uma fase livre que possa ser mais densa que a água 
e que infiltre em regiões mais profundas do aquífero. Dessa maneira, toda discussão sobre um 
eventual fluxo de contaminantes se dá pela análise do fluxo da própria água subterrânea, o 
qual, como abordado previamente, se dá do aquífero para o rio.

As partículas sólidas representadas pelos metais precipitados no rejeito depositado nas pla-
nícies aluviais, são filtradas pela porosidade e anisotropia vertical do manto de alteração, que 
é composto por intercalações de areia e argila, apontando a tendência da dificuldade tanto da 
água subterrânea, quanto de eventuais contaminantes atingirem grandes profundidades dentro 
do Sistema Aquífero. 

2.9.2.3.1. Descrição do impacto
Este impacto é de natureza negativa, pois os depósitos de rejeito podem alterar a qualidade 
ambiental das águas subterrâneas nos aquíferos rasos, tornando-as impróprias para diversos 
usos (entre eles a dessedentação humana e animal). 

O impacto caracteriza-se, também, por ser de ordem direta pois a potencial contaminação dos 
aquíferos aluvionares pode ocorrer através da percolação dos contaminantes contidos nos de-
pósitos de rejeito localizados nas planícies fluviais do ribeirão Ferro-Carvão e, em menor grau, 
do rio Paraopeba. 

O impacto é considerado como reversível já, que podem ser implementadas medidas de re-
cuperação e remediação caso a contaminação seja confirmada, e, permanente uma vez que 
o agravamento do impacto continua por um determinado tempo, quando é retirada a fonte de 
contaminação, cessando apenas após as medidas de mitigação. 

Espacialmente este impacto é considerado regional pois, sua abrangência vai além dos limites 
dos impactos locais, mas se restringe a bacia do rio Paraopeba. Para caracterizar a área de 
influência deste impacto (Mapa 2.9.2.3-1), foram utilizados as shapes oriundas do mapeamen-
to dos rejeitos depositados nas planícies fluviais realizado através de drones pela empresa 
Synergia Socioambiental (2020).

Quadro 2.9.2.3-3 – Atributos do impacto Alteração da qualidade da água subterrânea.
Atributos de descrição do impacto

Natureza Negativo Prazo Longo

Ordem Direto Reversibilidade Reversível

Escala espacial Regional Duração Permanente
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.2.3.2. Avaliação do impacto
Considera-se, conforme já discutido, que a potencial contaminação deve ocorrer somente nos 
aquíferos rasos (ou aluvionares), a partir da percolação de fluidos e somente nos locais onde 



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba
Capítulo 2 – Caracterização socioambiental pós-rompimento e avaliação de impactos  

Volume 4 – Avaliação de Impactos

 601

houve deposição de rejeitos. Os aquíferos aluvionares perfazem apenas 1% da área total da 
bacia, e a área propensa a contaminação, relativa aos locais em que o rejeito foi depositado, 
é ainda menor. Diante dos argumentos apresentados, conclui-se que a magnitude do impacto 
é pequena. 

Conforme já descrito anteriormente, a água subterrânea já possuía alguns parâmetros acima 
da legislação estudada mesmo antes do rompimento da barragem B1, sobretudo em parâme-
tros biológicos que não possuem relação com as características químicas do rejeito. Ademais, 
a relevância social deste componente é alta, visto que, principalmente após o rompimento, a 
população faz grande uso desse recurso. Dessa maneira, a sensibilidade do componente água 
subterrânea foi avaliada como alta.

O grau de importância deste impacto é moderado, resultando da combinação da magnitude 
grande e sensibilidade alta.

Quadro 2.9.2.3-4 – Grau de importância do impacto Alteração da qualidade da água subterrânea.
Avaliação do grau de importância do impacto

Magnitude Pequena

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Moderado
Elaboração: Arcadis, 2020.

A maior quantidade de ações relacionadas a este impacto está contida no Programa de 
Avaliação e Monitoramento da Capacidade Hídrica e da Qualidade da Água dos Aquíferos, 
que irá analisar a condição das águas subterrâneas. Algumas ações desse programa como 
Elaboração e Atualização de Modelo Matemático, Caracterização da Recarga e Elaboração e 
Atualização de Modelo Conceitual já estão sendo desenvolvidas de forma pontual e apresenta-
das em relatórios elaboradas por empresas subcontratadas da VALE S/A.

Além destas ações, outras ações secundárias estão sendo desenvolvidas para a proteção das 
águas subterrâneas, como parte do Programa de Conservação e Recuperação de Nascentes 
no qual ações como Levantamento das nascentes e identificação das sub-bacias potenciais e 
Indicação e caracterização geral da área de estudo/malha amostra já foram realizadas.

Quanto ao grau de resolução das medidas de reparação propostas estima-se que as mesmas 
possuam média capacidade de resolução sendo, portanto, um grau intermediário de resolu-
ções. Esta classificação decorre do fato de que as medidas possibilitam a redução da inten-
sidade do impacto e são reconhecidas como boas práticas pelos meios técnico e acadêmico.
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Quadro 2.9.2.3-5 – Medidas de reparação associadas ao impacto Alteração da qualidade da água 
subterrânea.

Medidas de reparação e programas ambientais
Ações Planos ou Programas
Monitoramento da Rede de Poços

Programa de Avaliação e Monitoramento da 
Capacidade Hídrica e da

Qualidade da Água dos Aquíferos

Caracterização da Recarga

Caracterização da Interação entre Águas Subterrâneas e Superficiais

Cadastro e Monitoramento de Usuários de Águas Subterrâneas

Elaboração e Atualização de Modelo Conceitual

Elaboração e Atualização de Modelo Matemático

Elaboração e Atualização de Plataforma de Comunicação

Indicação e caracterização geral da área de estudo/malha amostra

Programa de Conservação e Recuperação de 
Nascentes

Levantamento das nascentes e identificação das sub-bacias potenciais

Seleção de sub-bacias e eleição das nascentes

Modelo do diagnóstico das nascentes

Ações de recuperação

Restauração da qualidade ambiental nas áreas de recarga, incluindo as 
inseridas em propriedades rurais

Programa de Segurança Hídrica para 
Comunidades Rurais

Mobilização e conscientização socioambiental

Classificação da vulnerabilidade hídrica do público-alvo

Articulação entre atores para gestão de eventos críticos

Identificação da demanda específica e diagnóstico da propriedade

Grau de resolução e valor ou sensibilidade do componente
Grau de Resolução das Medidas Intermediário

Grau de Importância do Impacto Moderado
Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

Conforme abordado anteriormente, o impacto pode ser observado nas planícies fluviais, espe-
cificamente onde houve depósito de rejeito. A área de influência do impacto foi estimada após 
estudos realizados que comprovam a potencial contaminação em aquíferos rasos localizados 
nas planícies aluviais que foram encobertas por depósitos de rejeito. Tal como apresentado a 
seguir, sua influência perfaz toda a bacia do rio Paraopeba, ocorrendo de forma mais expres-
siva em seu curso médio.



Mapa 2.9.2.3-1 – Área de influência do impacto Alteração da Qualidade da água subterrânea.
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2.9.2.4. Alteração da composição e estrutura da ictiofauna

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto(s) indutor(es)

• Arraste e deposição de rejeito;

• Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos;

• Chuvas extremas 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba

Componente afetado Biota aquática

Ocorrência do impacto Potencial
Elaboração: Arcadis, 2020.

A alteração da composição e estrutura da ictiofauna é um impacto potencial, uma vez que 
os monitoramentos conduzidos até o momento não oferecem dados que comprovem esse 
impacto. Outro fator impeditivo para avaliação conclusiva é a deficiência de dados pretéritos 
que permitam comparações. Embora a perda de indivíduos tenha potencial para interferir na 
composição e estrutura da ictiofauna, a ausência de monitoramentos acerca das assembleias 
de peixes ao longo da bacia refuta a relação entre eles. Desta forma, monitoramentos concisos 
que avaliem essas assembleias poderão confirmar a alteração na estrutura e composição da 
ictiofauna.

A alteração da comunidade e estrutura da ictiofauna tem sido evidenciada ao longo dos anos 
na sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão e na bacia do rio Paraopeba. Uso inadequado do solo, 
alterações na cobertura vegetal, implementação de barramentos, lançamento de efluentes ur-
banos e industriais não tratados nos corpos d’água e a mineração são algumas das interferên-
cias que incidem sobre a biota aquática, conforme descrito no item 2.5.9.2.1, “Caracterização 
geral dos ambientes pós-rompimento”.

Antes do rompimento, a fragmentação dos cursos de água promovida por açudes rurais, pon-
tes e barramentos do empreendimento minerário alterava os habitats aquáticos da sub-bacia 
do ribeirão Ferro-Carvão e, consequentemente, fragmentava as comunidades hidrobiológicas 
e a ictiofauna (Mapa 1.2.5-1 - Localização das barragens da Mina Córrego do Feijão da Vale 
S/A). O rompimento das barragens B1, B4 e B4-A agravou essa condição, produzindo modifi-
cações significativas em alguns trechos com alterações variáveis em outros trechos (Amplo & 
Vale S. A., 2019b).

Sabe-se que a mortandade de peixes no rio Paraopeba é recorrente, como as duas grandes 
mortandades que Alves (2012) registrou em 2 de fevereiro e 10 de outubro de 2006. Não se 
pode descartar outras ocorrências, registradas em jornais de ampla circulação ou no siste-
ma de alerta do estado. Esses eventos aparentam ter relação direta com o lançamento de 
efluentes em tributários do rio Paraopeba e, devido à recorrência anual e à não seletividade 
de espécies, podem também interferir na composição e estrutura da ictiofauna. No entanto, 
previamente ao rompimento não se encontraram registros de mortandade de peixes no rio 
Paraopeba nas regiões 1A e 1B, ou em tributários, como o ribeirão Ferro-Carvão, como veio a 
ocorrer após o rompimento.

Além disso, a presença de espécies exóticas levantadas em estudos anteriores ao rompimento 
demonstra a interferência antrópica sobre a ictiofauna da sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão e 
da bacia do rio Paraopeba (item 1.3.9.3.4.B. Ocorrência de espécies não nativas). Os múltiplos 
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efeitos negativos das introduções, associados à dificuldade de previsão, fazem da introdu-
ção de espécies a segunda maior causa promotora da perda de biodiversidade (Courtenay & 
Williams, 1992; Fuller et al., 1999, apud Burger et al., 2011), ficando atrás apenas da descarac-
terização de habitats.

Desde o cenário pré-rompimento, a ausência de algumas espécies migradoras já era descri-
ta, como, por exemplo, o pirá (Conorhynchos conirostris) e a matrinchã (Brycon orthotaenia). 
Ambas se encontram ameaçadas de extinção, sendo o pirá classificado como “em perigo” pela 
lista nacional (ICMBio, 2018) e a matrinchã com status de “vulnerável” pela lista global (IUCN, 
2020). Além disso, o gênero Brycon é considerado bom indicador de qualidade de habitat, 
especialmente devido à exigência por ambientes com altos teores de oxigênio dissolvido e 
seu hábito alimentar dependente de recursos alóctones provenientes da vegetação ciliar, que 
torna a existência de ambientes preservados fundamentais para sua permanência (Vieira et 
al., 2015).

O rompimento das barragens B1, B4 e B4-A agravou a condição de fragmentação da sub-ba-
cia do ribeirão Ferro-Carvão, suprimindo parte do curso d’água (Mapa 2.5.5-2 - Drenagens 
afetadas na área de deposição de rejeito na sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão) e produzindo 
modificações significativas em alguns trechos também no rio Paraopeba e alterações variáveis 
em outros trechos, na medida em que se afasta da confluência com o ribeirão Ferro-Carvão 
(Amplo & Vale, 2019b). Essas alterações podem ser observadas na escala temporal, com o 
aumento do tempo decorrido desde o momento do rompimento.

O cenário pós-rompimento reforça a vulnerabilidade da biota aquática na bacia como um todo, 
com a possibilidade de perda de espécies ameaçadas de extinção na calha do rio Paraopeba. 
Nas áreas próximas ao ribeirão Ferro-Carvão (hotspots) onde se verificou registro de carcaças 
de peixes, a maioria dos indivíduos recolhidos é representante da espécie não nativa barri-
gudinho (Poecilia reticulata). Na mesma região, a barragem remanescente BVI obteve maior 
abundância de tilápias (Coptodon rendalli e Oreochromis niloticus), também exóticas e típicas 
de ambientes degradados (Latini et al., 2016).

A introdução de espécies não nativas pode também ter sido agravada com a entrada de novos 
propágulos durante o extravasamento da calha do rio Paraopeba no período de chuva entre 
2019 e 2020 e consequente conexão com áreas úmidas e lagoas marginais antropizadas. Em 
muitos desses ambientes, a prática de peixamentos com espécies exóticas ocorre principal-
mente devido ao interesse econômico em espécies com potencial ornamental, para pesca es-
portiva e alimentício, como as tilápias. Os pulsos de cheias da calha são eventos naturais em 
rios e promovem o fluxo entre as populações e a deposição de sedimentos na zona ripária, de-
sempenhando papel fundamental para o enriquecimento do solo e arraste de material alóctone 
necessário para manutenção da vida aquática nestes ambientes (Pompeu & Godinho, 2003). 

Conforme já descrito, o impacto da perda de indivíduos da ictiofauna, a mortandade de peixes 
causada pelo rompimento das barragens e as demais mortes de peixes decorrentes de outras 
interferências na bacia podem também ocasionar alterações na comunidade e estrutura da 
ictiofauna local e temporalmente, a depender da magnitude e frequência.

O rompimento das barragens B1, B4 e B4-A provocou o carreamento de sedimentos do leito 
dos rios e outros materiais além do rejeito proveniente das barragens. A maior parte dessa 
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carga de material ficou retida sob o leito e margens do ribeirão Ferro-Carvão, conforme se 
apresentou no item 2.2, “Caracterização do rompimento das barragens B1, B4 e B4-A”, soter-
rando ambientes aquáticos e fauna associada. Para a área atingida do ribeirão Ferro-Carvão, 
é evidente a efetividade da alteração da composição e da estrutura da ictiofauna.

Na calha do rio Paraopeba, o carreamento e a deposição dos materiais provenientes do rom-
pimento (item 2.2, “Caracterização do rompimento das barragens B1, B4 e B4-A) promoveram 
a perda de habitats aquáticos, bem como a redução da heterogeneidade ambiental e da ca-
pacidade de autodepuração dos cursos d’água e aumento dos efeitos de toxicidade e bioa-
cumulação na biota aquática. Esses impactos foram desencadeados pela entrada abrupta de 
rejeito e outros materiais na calha do rio Paraopeba, alterando, assim, a qualidade da água. A 
partir desse cenário, diversos efeitos sobre as comunidades aquáticas podem ser atribuídos, 
considerando que os ambientes de abrigo, alimentação, refúgio contra predadores, reprodu-
ção e desenvolvimento inicial das comunidades aquáticas foram alterados, levando à perda 
efetiva de indivíduos da ictiofauna decorrente dos efeitos desses elementos sobre os peixes. 
Nesse sentido, o deslocamento da grande massa de material e rejeito promoveu os impactos 
descritos neste capítulo para a biota aquática, sendo que a associação desses fatores pode in-
fluenciar na composição, na abundância e na riqueza da ictiofauna ao longo do rio Paraopeba.

2.9.2.4.1. Descrição do Impacto
O impacto é considerado negativo em relação à sua natureza, pois a alteração da composição 
e estrutura da ictiofauna reflete as alterações de abundância, riqueza e diversidade de peixes, 
promovidas pela perda de habitats disponíveis na sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão. O efeito 
deste impacto possivelmente se reduz à medida que se distancia da área do rompimento, al-
cançando a calha do rio Paraopeba em extensão não mensurada.

Em relação à ordem, o impacto é indireto. O impacto afeta as espécies ou as guildas tróficas 
de forma diferente, e seu reflexo na estrutura da comunidade também é variável. A ruptura da 
barragem e o consequente extravasamento do seu conteúdo ocasionaram o carreamento de 
sedimentos e rejeitos que levaram à alteração dos habitats aquáticos e das comunidades hi-
drobiológicas associadas, promovendo também a morte de peixes. Esses fatores, por sua vez, 
implicam uma possível alteração da composição e estrutura da ictiofauna.

O impacto é descrito como regional, considerando que seus possíveis efeitos são observados 
ao longo da calha e áreas marginais dos corpos d’água, onde se deu a deposição de grande 
parte do conteúdo carreado ao longo da bacia do rio Paraopeba. Os efeitos estão restritos 
entre os corpos d’água localizados a jusante da PCH Salto Paraopeba e a montante da UHE 
Retiro Baixo, a partir da barreira física que esses empreendimentos impõem à migração da 
ictiofauna já confirmada ao longo desse trecho. Além disso, o monitoramento de qualidade de 
água demonstra que as alterações evidenciadas a jusante da usina de Retiro Baixo foram de 
baixa amplitude e promovidas pela soma de fatores adversos.

A alteração da composição e estrutura da ictiofauna pode decorrer da intensa perda de indiví-
duos, especialmente no leito do ribeirão Ferro-Carvão, porém o impacto sobre a composição e 
estrutura da ictiofauna ocorrerá com certa defasagem do aspecto que o gera. Desta forma, o 
impacto é descrito como de médio prazo.
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Como a fauna do rio Paraopeba não foi extirpada completamente, comprovada pelas coletas 
de várias espécies para o projeto de bioacumulação, a estrutura da comunidade tende a se es-
tabilizar em novo patamar, considerando as novas condições do ambiente. Este impacto pode 
ser descrito também como reversível, considerando que o componente afetado tende a voltar 
às condições próximas das originais, quando o aspecto indutor (carreamento de sedimentos, 
rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos) cessar. Sendo assim, a composição e a estrutura da 
ictiofauna podem ser reestabelecidas à medida que ocorrer a recolonização dos habitats aquá-
ticos, principalmente no ribeirão Ferro-Carvão.

Em relação à temporalidade, o impacto é temporário, pois se espera que, ao cessar o seu 
aspecto indutor (carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos) e o des-
comissionamento das obras, a alteração da composição e estrutura da ictiofauna também ces-
sará, possibilitando a recolonização dos ambientes por meio de propágulos de áreas próximas.

Quadro 2.9.2.4-1 – Atributos de descrição do impacto Alteração da composição e estrutura da 
ictiofauna.

Atributos de descrição do impacto
Natureza Negativo Prazo Médio

Ordem Indireto Reversibilidade Reversível

Escala espacial Regional Duração Temporário
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.2.4.1. Avaliação do Impacto
O impacto é considerado de média magnitude. Essa avaliação levou em consideração o fato 
de que a sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão é uma dentre várias outras que possivelmente 
abrigavam espécies de peixes de ampla distribuição da bacia do rio Paraopeba, tendo em vista 
seu estado de conservação alterado pré-rompimento. A bacia do rio Paraopeba possui elevada 
diversidade de espécies de peixes, mesmo diante da baixa preservação dos ambientes ripá-
rios, o leito assoreado e a fragmentação de habitat anteriores ao rompimento. 

A resiliência das espécies de peixes aparenta ser grande diante das várias fontes de impacto. 
Durante os monitoramentos pós-rompimento, foram capturadas várias espécies ao longo do 
Paraopeba e afluentes, e somente um mês após o rompimento constatou-se, através de mo-
nitoramento de ictioplâncton (Clam, 2019), a reprodução de peixes próxima à área atingida do 
rio Paraopeba.

O histórico de mortandade no rio Paraopeba também corrobora essa resiliência das espécies, 
tendo vista que estes são eventos pontuais recorrentes em alguns trechos do rio com número 
de carcaças coletadas superiores àqueles coletados na área próxima ao rompimento.

O componente aqui considerado é o conjunto de comunidades hidrobiológicas (biota aquática), 
que compreendem os organismos fito e zooplanctônicos, zoobentônicos e algas perifíticas, 
bem como as macrófitas aquáticas e a ictiofauna. 

A sensibilidade deste componente é considerada alta, uma vez que foram detectadas, nos 
cenários pré ou pós-rompimento, espécies de relevância ecológica ou em situação de vulne-
rabilidade, como as espécies de peixes bagre (Bagropsis reinhardti) e pacamã (Lophiosilurus 
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alexandri), classificadas como vulneráveis na lista nacional de espécies ameaçadas de extinção 
(ICMBio, 2018). Além destas, há espécies de interesse comercial, como curimatá-pioa e pacu 
(Prochilodus costatus e P. argenteus), dourado (Salminus franciscanus), tabarana (Salminus 
hilarii) e surubim (Pseudoplatystoma corruscans). Embora sejam encontradas ao longo do rio 
Paraopeba, essas espécies podem utilizar os habitats dos tributários nos seus trechos mais 
baixos, entre eles o ribeirão Ferro-Carvão, principalmente nos estágios de vida iniciais. Além 
disso, espécies de riacho e dos trechos altos da bacia (como das famílias Trichomycteridae, 
Loricariidae e Heptapteridae) são indicadores de boa qualidade ambiental e contam como pro-
vável ocorrência no ribeirão Ferro-Carvão (Amplo & Vale S. A., 2019a).

Os táxons inventariados na sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão e bacia do Paraopeba perten-
centes à ictiofauna são comuns e abundantes nos ambientes aquáticos de Minas Gerais e 
dentro do esperado para o Alto São Francisco e região do Quadrilátero Ferrífero, a que perten-
cem. Foram registradas espécies de valor econômico e alimentar, como curimatá-pacu e pioa, 
dourado, tabarana, surubim, trairão (Hoplias intermedius), traíra (Hoplias malabaricus) e man-
di-açu (Duopalatinus emarginatus), encontradas ao longo do rio Paraopeba. As espécies regis-
tradas nas proximidades do ribeirão Ferro-Carvão são de pequeno porte, algumas associadas 
a riachos e amplamente distribuídas na bacia do Paraopeba (Vieira et al., 2015). Entretanto a 
maior abundância foi de espécies não nativas, representadas pelas tilápias (Coptodon rendalli 
e Oreochromis niloticus), bem como o barrigudinho (Poecilia reticulata), conforme destacado 
no quadro de táxons de carcaças recolhidas na sub-bacia do item 2.5.9.2, “Ictiofauna”.

Ainda assim, destaca-se que este componente já vinha, há décadas, sofrendo impacto pelo 
uso e ocupação da bacia, com a remoção da vegetação ciliar, despejo de esgotos domésticos 
in natura nas águas dos rios, lançamento de efluentes industriais, atividades minerárias, intro-
dução de espécies exóticas, entre outros aspectos. O grande número de fontes de impacto a 
que o componente já estava submetido implica maior vulnerabilidade do componente a conti-
nuar sofrendo novos impactos, uma vez que suas fontes não foram removidas.

A combinação entre sensibilidade alta do componente e magnitude média do impacto resulta 
em um impacto de grau de importância elevado, o que implica a necessidade de implementar 
ações de reparação.

Quadro 2.9.2.4-2 – Avaliação do grau de importância do impacto Alteração da composição e 
estrutura da ictiofauna.

Avaliação do grau de importância do impacto
Magnitude Média

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

Para a recuperação deste impacto, estão previstas as ações dos seguintes planos e seus pro-
gramas específicos fundamentais para acelerar o processo de recuperação:

• Plano de Ação para Proteção à Fauna:
 – Programa de Resgate Emergencial de Ictiofauna;
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• Plano de Restauração da Biodiversidade e Ecossistemas Aquáticos Impactados:
 – Programa de Renaturalização de Leitos e Margens;
 – Programa de Prevenção de Introdução de Espécies Exóticas;

• Plano de Monitoramento da Qualidade da Água Superficial e Sedimento:
 – Programa de Apoio à Biodiversidade;
 – Programa de Monitoramento Emergencial da Qualidade da Água Superficial e Sedimentos 

(PME);
• Plano de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre e Aquática:

 – Programa de Monitoramento da Biota Aquática;
 – Programa de Monitoramento de Ecotoxicidade e Bioacumulação;

• Plano de Monitoramento de Dragagem (PMD).

Nesse sentido, já existem ações em andamento referentes ao monitoramento, a fim de acom-
panhar a ocorrência do impacto ao longo do tempo e identificar possíveis medidas de controle. 
Abaixo se enumeram as principais ações relacionadas ao impacto em questão.

Quadro 2.9.2.4-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Alteração da composição e 
estrutura da ictiofauna.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas
Estabilização de encostas e taludes Projeto de Avaliação da Restauração dos 

Terrenos – Programa de Recuperação de Áreas 
Degradadas (Arcadis, 2019)Recomposição das margens do ribeirão Ferro-Carvão e seus tributários

Dragagem dos leitos do rio Paraopeba e do ribeirão Casa Branca
Subprograma de Requalificação dos Leitos dos 
Cursos d’Água – Programa de Recuperação de 
Áreas Degradadas (Arcadis, 2019)

Revegetação da mancha de rejeito Subprograma de Revegetação – Programa de 
Recuperação de Áreas Degradadas (Arcadis, 
2019)Condução de revegetação natural

Implantar e disponibilizar o banco de dados gerado do monitoramento

Plano de Monitoramento da Qualidade da Água 
Superficial e Sedimento – Programa de Apoio à 
Biodiversidade e Programa de Monitoramento 
Emergencial da Qualidade da Água Superficial e 
Sedimentos (PME)

Plano de Monitoramento da Biodiversidade 
Terrestre e Aquática – Programa de 
Monitoramento da Biota Aquática

Contenção e disposição de rejeitos por mecanismos de barreiras, diques e 
cortinas metálicas Plano Diretor de Obras Emergenciais (Vale, 

2019)Dragagem de rejeitos

Drenagem e tratamento das águas fluviais pelas ETAFs

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Forte

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Moderado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.
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As regiões do rio Paraopeba desde as proximidades da confluência com o ribeirão Ferro-Carvão 
até o reservatório da UHE Retiro Baixo, apresentam materiais provenientes do rompimento de-
positados em proporções diferentes ao longo do rio, porém o efeito do impacto da alteração da 
composição e estrutura da ictiofauna pode ser dimensionado até a PCH Salto Paraopeba (pró-
xima ao município de Jeceaba), considerando a existência de uma barreira física nessa região 
previamente à implantação do empreendimento, que limitava os deslocamentos migratórios 
ascendentes do rio.

Conforme abordou-se, o impacto, ou seja, a alteração da composição e estrutura da ictiofauna, 
é regional, pois comporta uma distribuição territorial limitada entre a calha do rio Paraopeba, 
tributários e demais corpos hídricos desde a jusante da PCH Salto Paraopeba e o reservatório 
da UHE Retiro Baixo, como mostrado no mapa de influência abaixo (Mapa 2.9.2.4-1).

A partir da análise de deposição de rejeitos e sedimentos pela calha dos cursos e considerando 
os padrões de deslocamento dos peixes, é possível avaliar o impacto na região a montante da 
foz do ribeirão Casa Branca como de baixa influência, uma vez que ali não houve deposição 
de rejeito significativa. A presença do barramento de Retiro Baixo torna o impacto no trecho de 
jusante também como de baixa influência.

Já a região da sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão pode ser avaliada como sofrendo efeitos 
severos do impacto, uma vez que grande parte do rejeito ficou acumulada nessa região, soter-
rando completamente a biota aquática ali presente.



Mapa 2.9.2.4-1 – Área de Influência do impacto Alteração da composição e estrutura da ictiofauna.
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2.9.2.5. Redução da qualidade do habitat de espécies terrestres e 
semiaquáticas

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto(s) indutor(es)

• Arraste e deposição de rejeitos;

• Chuvas extremas 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba;

• Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos;

• Suspensão de material particulado na atmosfera.

Componente afetado Fauna silvestre

Ocorrência do impacto Potencial
Elaboração: Arcadis, 2020.

O rompimento das barragens provocou o arraste e deposição de rejeitos ao longo da sub-bacia 
do ribeirão Ferro Carvão e atingiu o rio Paraopeba culminando no assoreamento de trechos 
deste e deposição de rejeitos em mistura aos sedimentos naturais, conforme exposto no item 
2.9.1.10, relativo ao impacto Assoreamento de corpos hídricos. O trecho mais impactado em 
relação aos processos de alteração da capacidade de transporte e deposição de sedimen-
tos, situa-se imediatamente a jusante da confluência entre o ribeirão Ferro Carvão e o rio 
Paraopeba até o trecho entre a captação da Copasa na cidade de Brumadinho e a garganta 
epigênica denominada Fecho do Funil,  com tendência de redução a jusante até a Usina Termo 
Elétrica de Igarapé (UTE Igarapé). 

O carreamento e deposição de material, modificaram o perfil transversal da calha do rio imedia-
tamente a montante da confluência (estação de monitoramento Alberto Flores) até próximo à 
captação da Copasa. A alteração na qualidade dos sedimentos (conforme indicado no impacto 
relacionado no item 2.9.1.11) foi comprovada a partir das análises químicas e da composição 
mineralógica dos sedimentos. O carreamento dos rejeitos tanto em suspensão como carga de 
fundo, influenciou teores de metais traçadores (principalmente ferro e manganês) o que aca-
bou por refletir na redução da qualidade das águas superficiais. 

Essa sequência de eventos, apresenta supressão ou redução de bancos de sedimentos uti-
lizados por representantes da fauna semiaquática, podendo ter contribuído para a potencial 
redução da qualidade do ambiente, afetando sítios reprodutivos de espécies de hábito semia-
quático, como os quelônios. Neste sentido, o impacto de Redução da qualidade do habitat de 
espécies terrestres e semiaquáticas é classificado como potencial.

Para as famílias de quelônios registrados (Geomydidae e Chelidae), o soterramento de po-
tenciais sítios reprodutivos pode implicar em alteração das condições abióticas do substrato, 
que podem influenciar o tempo de incubação e sucesso da emersão de filhotes (Balestra et 
al., 2016; Ferreira Júnior, 2009; Ferreira Júnior et al., 2011; Souza & Abe, 2001; Souza, 2004).

Algumas espécies de quelônios podem ter sido impactadas tanto pela qualidade da água e 
redução da vegetação aquática, como pelas alterações nos bancos de sedimentos, ainda que 
Phrynops geoffroanus seja altamente tolerante às alterações antrópicas (Deconte & Brites, 
2013; Vogt et al., 2015a). Já a perema (Rhinnoclemmys punctularia) é suscetível a impactos 
em condições mais amenas, uma vez que nidifica em depressões do substrato e recobre com 
matéria orgânica disponível no local (Vogt et al., 2015b).
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Adicionalmente na área de estudo regional, especificamente na bacia do rio Paraopeba, as 
chuvas extremas de 2019 e 2020 fizeram com que o sedimento, traços do rejeito e resíduos de-
positados no rio fossem revolvidos e lançados em ambientes marginais, com o extravasamento 
do leito do rio Paraopeba e inundações ao longo de sua bacia. Desta forma, podem ter sido 
provocadas importantes alterações na qualidade dos habitat associados, impactando grupos 
da fauna que ainda se deslocam pela área inundada (Arcadis, 2020), seja para dessedentação, 
forrageamento, restrições de habitat ou territórios estabelecidos. 

Em algumas áreas inundadas, verificou-se a alteração das características químicas das cama-
das mais superficiais do solo, conforme descrito no impacto 2.9.1.5 – Alteração das caracte-
rísticas do solo nas áreas inundadas. Cabe destacar que esses resultados foram detectados 
em área de pastagens e plantações, que embora sejam caracterizadas pelo uso antrópico, 
guardam recursos que permitem a sobrevivência de espécies da fauna silvestre, incluindo as 
de hábito fossorial, culminando em impactos sobre o forrageamento da fauna. Nesse sentido, 
as condições verificadas no substrato de áreas marginais que receberam os rejeitos, podem 
também afetar a vegetação presente (senescência foliar, alterações fenológicas, alteração dos 
processos de germinação, estabelecimento e sucessão florestal) – conforme descrito no im-
pacto 2.9.1.27 – Desregulação fisiológica de indivíduos da flora. 

Em relação aos processos naturais que ocorrem em ambientes lóticos, o regime de inundações 
e secas é natural e atinge áreas úmidas e várzeas ao longo dos rios. No entanto, o evento de 
chuvas intensas em 2019/2020 atingiu cerca de 571 ha de áreas úmidas ao longo da calha do 
rio Paraopeba. Desta maneira, pode ter carreado e depositado tanto sedimentos, quanto sedi-
mentos misturados aos rejeitos nestas áreas, o que levaria a alterações no substrato e compo-
sição florística, como demonstrado no item 2.9.1.20 (Impacto Perda de áreas úmidas). As alte-
rações tanto do substrato quanto da composição florística poderiam impactar potencialmente 
as espécies terrestres e semiaquáticas que fazem uso de áreas úmidas, através da redução da 
qualidade do habitat ao afetar zonas de abrigo, forrageamento, e reprodução de anfíbios, aves, 
répteis, incluindo crocodilianos que dependem desses ambientes para sua sobrevivência além 
de áreas de invernada para aves migratórias.  

Répteis de hábito preferencial aquático tendem a manter associações a mais de um corpo 
d´água ao longo da vida com movimentações entre as áreas de acordo com a disponibilidade 
de recursos (Roe & Georges, 2007; Marques et al., 2020). O jacaré-de-papo-amarelo (Caiman 
latirostris) por exemplo, pode ocorrer em rios, mas tem preferência por ambientes de várzea 
com vegetação densa podendo utilizar áreas florestais em caso de distúrbios antrópicos como 
observado para o jacaré do pantanal (Caiman yacare) (Campos et al., 2003). Para nidifica-
ção, também são utilizadas savanas ou áreas úmidas bem vegetadas (Verdade & Piña, 2007). 
Com a redução na qualidade destes habitat, os indivíduos dessa espécie podem necessitar 
de deslocamentos ainda maiores, demandando gasto energético para alcançar os recursos 
necessários.

A alteração do habitat aquático possivelmente degradou sítios de alimentação e de reprodução 
para a andorinha-de-coleira (Pygochelidon melanoleuca) (Amplo, 2019c), devido à possível 
inviabilidade de reprodução e desenvolvimento de algumas espécies de insetos e indisponi-
bilidade temporária dos afloramentos rochosos. A espécie encontra-se em categoria “Quase 
Ameaçada” (NT) nacionalmente (ICMBio, 2018), é dependente de rios de médio e grande porte 
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que apresentam cachoeiras e corredeiras, ocupando principalmente trechos amplos e abertos 
com afloramentos rochosos, que representam os principais locais para atividades de forrageio 
e reprodução (Turner, 2016; Hilty, 2002). Vale destacar que não há registro de ocorrência desta 
espécie na sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão, tendo sido registrada apenas uma população 
no baixo rio Paraopeba (Silva et al., 2017). Entretanto, a ocorrência de populações ao longo da 
bacia será investigada através de ações do Plano de Monitoramento da Biodiversidade. 

Para as aves e outros animais, mas especialmente para os mamíferos de médio e grande 
porte, com destaque para os carnívoros e herbívoros, áreas de dessedentação associadas a 
florestas, representadas por poças, pequenos cursos d’água e ambientes marginais a cursos 
d’água maiores, são de grande importância para a persistência e abundância de espécies em 
um ambiente (Carvalho, 2019; Matos et al., 2009). Com a alteração da qualidade das áreas de 
dessedentação, em função da chegada e revolvimento de rejeitos, pode-se inferir que áreas 
anteriormente utilizadas podem ser preteridas em função de outras de melhor qualidade, o que 
pode influenciar a distribuição local destas espécies, com consequentes alterações nas intera-
ções ecológicas em que estavam envolvidas. Além disso, dependendo do grau de alteração, 
degradação e da tolerância das espécies as alterações ambientais, estes habitat impactados 
podem vir a representar redução de recursos, além da perda de sua qualidade.

Os sítios atrativos para fauna edáfica, por sua vez, especialmente formigas e cupins, compre-
ende vários tipos de micro-habitat tais como fendas, serrapilheira, troncos em decomposição, 
vegetação e depressões. Esses habitat propiciam aos insetos oferta de alimento e sítios de 
nidificação, uma vez que organismos edáficos dependem dos processos ecológicos relacio-
nados à manutenção da biodiversidade e, dos atributos físicos e químicos do solo (Gullan & 
Cranston, 2007). A alteração destes parâmetros, seja pela remoção direta, soterramento ou 
inundação com influência de traços de rejeito misturados a água e ao sedimento, pode afetar 
a composição das comunidades edáficas de formigas e cupins. Neste contexto, é esperado a 
proliferação de espécies generalistas em ambientes com maiores níveis de perturbação am-
biental. A preservação de matas ciliares contribui para diversidade fitofisionômica e, conse-
quentemente para um incremento dos atributos físicos, químicos e biológicos do solo. Neste 
sentido, os habitat e sítios atrativos para fauna edáfica podem perpetuar na área estudo, além 
de potencialmente, possibilitar a conexão ecológica entre diferentes fragmentos, fatores que 
contribuem para diversidade da comunidade edáfica de toda região.

Por fim, este impacto ainda considera, em virtude da execução das Obras emergenciais, espe-
cialmente na região do ribeirão Ferro-Carvão, que a geração de ruídos, luminosidade e material 
particulado apresentam importante capacidade de reduzir a qualidade dos habitat, com efeitos 
negativos sobre a fauna silvestre. Os ruídos e iluminação, que podem ocasionar dispersão de 
espécimes, pode ainda ocasionar aumento na competição e predação em fragmentos adjacen-
tes (Barber et al., 2011; Blickley & Patricelli, 2010; Kennedy & Marra, 2010; Longcore & Rich, 
2004; Ware et al., 2015). Além disso, o ruído contínuo em decorrência do longo período de 
construção de estruturas de obras civis e  o aumento do fluxo de veículos em circulação, afe-
tam espécies que dependem da comunicação sonora para interação inter/intraespecífica, in-
cluindo algumas espécies de invertebrados, anfíbios, aves, primatas e morcegos , que utilizam 
a vocalização para fins de demarcação de território e reprodução, além de outros fins (Duarte 
et al., 2018; Duarte et al., 2019; Francis & Barber, 2013; Herrera-Montes et al., 2011; Morley, 
Jones & Radford, 2014; Saha & Padhy, 2011; Schauab & Siemers, 2008).
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2.9.2.5.1. Descrição do impacto
Trata-se de um impacto negativo pois o rompimento das barragens provocou a deposição de 
rejeitos na calha do rio Paraopeba que, em mistura aos sedimentos naturais, promoveu o asso-
reamento do rio e suprimiu bancos de sedimentos, conduzindo a uma redução de qualidade do 
habitat no que tange ao soterramento de sítios de alimentação e reprodução de diversas espé-
cies semiaquáticas. Adicionalmente as chuvas extremas 2019/2020 e inundações das margens 
do rio Paraopeba contribuíram para deposição de traços de rejeito sobre as áreas marginais, 
caracterizadas por brejos, mata ciliares e outros tipos de ambientes que mesmo sob pressão an-
trópica guardam características específicas de solo, umidade, temperatura, dentre outros, que 
fornecem suporte à sobrevivência de populações da fauna silvestre, especialmente as de hábito 
semiaquático. Ademais, verifica-se que a circulação de veículos, supressão de vegetação, ope-
ração de máquinas aumentam o nível de ruídos, luminosidade e geração de material particulado 
na região do ribeirão Ferro-Carvão, podendo reduzir assim a qualidade do habitat local. 

Caracteriza-se como impacto de segunda ou terceira ordem, portanto indireto, pois decorre do 
arraste e deposição de rejeito, carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes lí-
quidos; chuvas extremas 2019/2020 e consequente inundação do rio Paraopeba, suspensão de 
material particulado na atmosfera, e dos efeitos associados aos seguintes impactos: Redução 
da Qualidade da Água Superficial, Assoreamento de Corpos Hídricos, Alteração na qualidade 
dos sedimentos, Alteração das Características do Solo nas Áreas Inundáveis e Desregulação 
fisiológica de indivíduos da flora.

Tem potencial ocorrência em curto prazo tendo em vista que sua ocorrência inicia imediata-
mente após a deflagração dos aspectos indutores que causam o impacto, reduzindo simulta-
neamente a qualidade dos habitat. 

É de duração permanente, pois mesmo que cessem os aspectos que induzem o impacto, 
este não tende a cessar imediatamente. Em particular o rejeito depositado na calha do rio 
Paraopeba soterrou bancos de sedimento alterando sítios reprodutivos da fauna por tempo in-
definido. Já o extravasamento de traços de rejeitos misturado a água sobre as áreas marginais 
do rio Paraopeba em função da inundação pode ter acarretado alterações químicas do solo e 
possível alteração do processo de disponibilização de nutrientes às plantas. Entende-se que 
uma vez cessadas as chuvas extremas, o nível d’água tende a retornar ao canal principal do 
rio, porém são desconhecidos os efeitos adversos da deposição de traços de rejeito sobre o 
solo nessa região, envolvendo o processo de percolação de metais pesados, bem como absor-
ção e perda de indivíduos da flora. 

Considera-se o impacto reversível, uma vez que, as medidas de reparação podem promover o 
reestabelecimento dos bancos de sedimentos, das características do solo das áreas marginais 
do rio Paraopeba, possibilitando a recomposição de habitat e consequentemente favorecendo 
seu uso pela fauna silvestre. Ademais o processo de recomposição de habitat da região do 
ribeirão Ferro-Carvão, por meio do processo de recuperação de áreas degradadas tende a 
melhorar a qualidade de fragmentos remanescentes às obras que sofrem com ruídos, material 
particulado etc.

Tem abrangência Regional uma vez que a Redução da qualidade de habitat abarca a bacia do 
rio Paraopeba, embora esteja restrita ao leito do rio Paraopeba até a UTE Igarapé e a mancha 
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de inundação do leito do rio, além da área de estudo de detalhe que inclui a sub-bacia do ribei-
rão Ferro Carvão e parte da sub-bacia do Casa Branca (Quadro 2.9.2.5-1.).

Quadro 2.9.2.5-1 – Atributos do impacto Redução da qualidade do habitat de espécies terrestres 
e semiaquáticas.

Atributos de descrição do impacto
Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Indireto Reversibilidade Reversível

Escala espacial Regional Duração Permanente
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.2.5.2. Avaliação do impacto
A magnitude foi avaliada como grande dada a quantidade de rejeito extravasado para o rio 
Paraopeba, que se misturou aos sedimentos anteriores ao rompimento, além das alterações 
provocadas na dinâmica deste rio em função do assoreamento. Ademais, diversos habitat fo-
ram impactos na bacia do rio Paraopeba em função das inundações nas áreas marginais; 
considera-se também a área de estudo de detalhe que contempla a sub-bacia do ribeirão Ferro 
Carvão e parte da sub-bacia do Casa Branca, cujos fragmentos sofrem efeitos oriundos de 
altos níveis de ruídos, luminosidade, e suspensão de particulados.

Conforme descrito, o impacto incide sobre o componente Fauna Silvestre caracterizado pelo 
hábito terrestre e semiaquático, e sua sensibilidade foi considerada Alta, dado que o valor da 
vida de um animal representa um bem insubstituível, tendo maior relevância ecológica pela 
presença de espécies endêmicas e ameaçadas de extinção em âmbito estadual, nacional e/
ou global.

O grau de importância deste impacto é elevado, resultando da combinação da magnitude 
grande e sensibilidade alta (Quadro 2.9.2.5-2).

Quadro 2.9.2.5-2 – Grau de importância do impacto Redução da qualidade do habitat de espécies 
terrestres e semiaquáticas.

Avaliação do grau de importância do impacto
Magnitude Grande

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

De modo a retirar os rejeitos da calha do rio Paraopeba em seu trecho mais crítico e cessar o 
transporte de sedimentos associado ao rejeito ao longo do curso do rio estão em fase de execu-
ção ações do Plano Diretor de Obras Emergenciais. Além disso o Programa de Requalificação 
dos Leitos dos Cursos D’Água prevê procedimentos para avaliação das ações de dragagem no 
rio Paraopeba. Neste sentido, o grau de resolução é considerado forte.

Da mesma forma que o previsto para o impacto de Perda de Habitat Terrestre, o Programa de 
Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD também deve ser capaz de mitigar os efeitos as-
sociados à redução de qualidade e reestabelecer os ambientes ocupados pela fauna.
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Por fim, o Plano de Monitoramento da Biodiversidade tem caráter de acompanhamento do 
sucesso das medidas sobre a fauna silvestre, com vistas a avaliar sua composição e estrutura 
ao longo de áreas afetadas, áreas em recuperação e áreas de referência (Quadro 2.9.2.5-3).

Quadro 2.9.2.5-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Redução da qualidade do habitat 
de espécies terrestres e semiaquáticas. 

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas
Execução de ações de dragagem

Plano Diretor de Obras Emergenciais
Definição das Estruturas de Armazenamento e Disposição Temporária e 
Final de Rejeito

Remoção dos resíduos (materiais/estruturas) carreados pela massa de 
rejeitos, com sua correta destinação

Elaboração de Procedimentos de Avaliação das Ações de Dragagem
Programa de Requalificação dos Leitos dos 
Cursos D’Água

Reconfiguração do relevo do terreno próximo à sua configuração original.

Plano de Restauração da Biodiversidade e 
Ecossistemas Terrestres Impactados (Programa 
de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD)

Reconfiguração dos cursos d’agua.

Recomposição da cobertura vegetal, através das ações de 
reflorestamento, incluindo seleção de espécies do grupo de recobrimento 
e espécies do grupo de diversidade, plantio e replantio, condução da 
regeneração natural, adensamento e enriquecimento, transposição de 
serapilheira e implantação de técnicas de nucleação como inserção de 
poleiros artificiais de bambu e deposição de troncos e galharias, visando a 
recolonização da fauna local.

Reconectividade de fragmentos florestais para diminuição do efeito de 
borda.

Avaliação da composição e estrutura da comunidade faunística, através de 
amostragens de médio e longo prazo nas áreas diretamente afetada, em 
áreas de referência e em áreas protegidas.

Plano de Monitoramento da Biodiversidade 
(Programa de Monitoramento da Biota Terrestre)

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Forte

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Moderado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

Conforme abordado anteriormente, o impacto está restrito ao leito do rio Paraopeba, no trecho 
entre a confluência do ribeirão Ferro Carvão com o Paraopeba, até a UTE Igarapé, e à mancha 
de inundação do leito do rio Paraopeba, além da área de estudo de detalhe que inclui a sub-ba-
cia do ribeirão Ferro Carvão e parte da sub-bacia do Casa Branca (Mapa 2.9.2.5-1).



Mapa 2.9.2.5-1 – Área de influência do impacto Redução da qualidade do habitat de espécies terrestres e semiaquáticas.
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2.9.2.6. Alteração da composição e estrutura das comunidades 
terrestres

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto(s) indutor(es) Arraste e deposição de rejeito

Componente afetado Fauna silvestre

Ocorrência do impacto Potencial
Elaboração: Arcadis, 2020.

Uma comunidade biológica, em sua definição clássica, é um agrupamento de espécies que 
interagem entre si em um dado local num dado tempo (Price, 1984; Begon et al., 2006). Esse 
agrupamento pode ser feito a partir das identidades taxonômicas das espécies (por exemplo, 
uma comunidade de pequenos mamíferos), pelo uso dos recursos (como a guilda dos animais 
polinizadores), pela função ecológica que exercem (como comunidade de organismos detri-
tívoros) ou pelas relações tróficas entre as espécies. Portanto, uma comunidade é caracteri-
zada pela delimitação que se dá a ela, pela identidade das espécies que a compõe e pelas 
abundâncias de cada espécie nessa comunidade. Além disso, são também atributos de uma 
comunidade as interações ecológicas, tróficas ou não, entre as espécies.

Um ponto central para a ecologia de comunidades é entender os fatores responsáveis pela 
composição (quais espécies) e pela estrutura (quantos indivíduos de cada espécie e onde se 
distribuem) de comunidades (ou assembleias) de espécies (Kraft & Ackerly, 2014). Derivado 
dessa busca por padrões e processos está também a busca pela compreensão de como alte-
rações ambientais podem afetar a estrutura e composição de espécies em uma comunidade 
(Paglia et al., 1995; Laurence & Bierregaard, 1997; Martinez-Ramos et al., 2016).

Em dado momento da Ecologia considerou-se que processos ecológicos específicos, nota-
damente competição e predação, seriam os principais fatores determinantes da composição 
e estrutura de comunidades (Mittelbach & McGill, 2019). Diversos estudos experimentais de-
monstraram que a presença ou ausência de predadores provoca drásticos efeitos sobre a di-
versidade de espécies (Paine, 1966; Lubcheno, 1978; Terborgh et al., 2001). Porém, na década 
de 1970 ficou evidente que um único fator (como competição) não seria capaz de explicar a 
enorme variação na diversidade, composição e estruturação das comunidades (Mittelbach & 
McGill, 2019). Mais recentemente a noção de que as comunidades são estruturadas por múl-
tiplos fatores interativos tem ganhado força entre os ecólogos. Em trabalhos recentes, Vellend 
(2010, 2016) propõe que a estrutura e composição de uma comunidade biológica local é con-
trolada por quatro processos básicos que ele chama de i) seleção (processos que determinam 
o sucesso de determinada espécie, tais como competição, predação, doenças), ii) deriva (mu-
danças aleatórias nas abundâncias relativas das espécie de uma comunidade), iii) dispersão 
(movimento de indivíduos e de espécies entre comunidades) e iv) especiação (processo gera-
dor de diversidade numa escala evolutiva). A partir da interação entre esses processos princi-
pais surgiriam os padrões observáveis nas comunidades biológicas. 

Além disso, deve se considerar que uma comunidade biológica local é resultado também de 
processos históricos atuando em diferentes escalas temporais e espaciais (Ricklefs & Schluter, 
1993). Processos evolutivos (como especiações), biogeográficos (como vicariancia), restri-
ções fisiológicas (como baixa tolerância a climas secos) e eventos históricos (como alterações 
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antrópicas na paisagem) determinam o “pool” regional de espécies, que é o conjunto de todas 
as espécies de um dado agrupamento que poderiam ocorrer em um dado local. Restrições de 
habitat e limites de dispersão determinam quais das espécies desse pool são capazes de che-
gar em um dado local. Por fim, as interações entre as espécies definem quais delas persistem 
e em quais abundâncias (Schoener, 1986; Morin, 2011).

O rompimento das barragens B1, B4 e B4-A do Complexo Paraopeba II da Mina de Córrego do 
Feijão e o consequente extravasamento de rejeitos, ocasionaram o arraste mecânico sobre o 
habitat terrestre, colocando em risco tanto os recursos ecológicos quanto as espécies da fauna 
terrestre e semiaquática. Os efeitos do rompimento e das ações e atividades relacionadas às 
obras emergenciais podem ter alterado a estrutura das comunidades biológicas ao afetar de 
maneira heterogênea as espécies da fauna terrestre na área afetada. Conforme abordado nos 
itens 2.9.1.28, 2.9.1.29, 2.9.1.30, 2.9.1.31, assume-se que os impactos de perda de habitat 
terrestre, redução da permeabilidade faunística e perda e injúria de indivíduos levarão a altera-
ção da composição e estrutura das comunidades terrestres, caracterizando o referido impacto 
como potencial. 

É importante reconhecer que a região atingida pelo rompimento é uma área que vem sendo 
historicamente degradada, com diversos vetores antrópicos que possuem efeitos cumulati-
vos e sinérgicos e que determinaram a composição e estrutura das comunidades biológicas 
antes do evento do rompimento. Sendo assim, além dos processos ecológicos, evolutivos e 
biogeográficos, os eventos históricos de uso e ocupação do solo também são determinantes 
para a definição de quais espécies, e em quais abundâncias, ocorriam na região impactada. A 
interferência externa causada pela cumulatividade de impactos que incidiram sobre a fauna e 
sobre a paisagem, potencializa esse cenário, afetando a capacidade do ambiente de manter 
suas funções ecológicas (Oliver et al., 2015). Assim, a ação conjunta dos impactos agudos e 
intensos associados ao rompimento pode levar as comunidades ao processo conhecido como 
homogeneização biótica, com espécies “winners” e “losers” em comunidades resultantes em-
pobrecidas em relação à comunidade original e dominadas por poucas espécies tolerantes 
(McKinney & Lockwood, 1999; Tabarelli, Peres & Melo, 2012; Solar et al., 2015). Por outro 
lado, espera-se que como consequência dos efeitos dos impactos crônicos, que já ocorriam 
na região, as comunidades biológicas de diferentes locais podem divergir em sua composição 
(diversidade beta) e estrutura (distribuição de abundâncias) de acordo com a hipótese da diver-
gência das comunidades (Laurance et al., 2007). 

Analisados isoladamente, o afugentamento e dispersão de animais provocados pela vibração 
do rompimento, pelos ruídos e pela alteração na luminosidade associados às ações das obras 
emergenciais, possuem um caráter temporário sobre a composição e estrutura das comuni-
dades terrestres. Porém, quando associados aos outros impactos (perda de habitat terrestre, 
redução da qualidade do habitat de espécies terrestres e semiaquáticas e redução da perme-
abilidade faunística) pode-se supor que as comunidades que sofreram os efeitos agudos do 
rompimento podem ficar impossibilitadas de retornarem à condição original. Vertebrados que 
respondem a estresse sonoro por meio de fuga, busca por abrigos ou aumento da vigilância 
contra predadores, diminuem seu tempo de forrageamento, o que pode levar a perda de peso 
e estresse (Ware et al., 2015; Kight & Swaddle, 2011; Mancera et al., 2017). Para as espécies 
animais que dependem da comunicação sonora, como aves, anfíbios anuros, morcegos, pri-
matas, grandes carnívoros e invertebrados terrestres, o distúrbio acústico mascara ou interfere 
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nos processos de emissão, transmissão e recepção do sinal acústico intra e interespecífico 
(Ryan, 2005; Francis & Barber, 2014) forçando-os a alterarem seus padrões de vocalização 
(Duarte et al., 2017 e 2019). Espécies de invertebrados terrestres podem sofrer alterações 
populacionais, como a diminuição da abundância e padrão de distribuição espacial; e de comu-
nidades, com alterações na composição destas provocadas pelos distúrbios sonoros (Morley, 
Jones & Radford, 2014; Duarte et al., 2019), e de alterações na luminosidade, impedindo in-
clusive o crescimento e desenvolvimento de adultos (Davis, Bennie & Gaston, 2012; Schroer & 
Holker, 2016; Schroer, Haffner & Holker, 2019). 

Alterações na estrutura e composição de comunidades de invertebrados podem produzir efei-
tos sobre funções ecossistêmicas como ciclagem de nutrientes, dispersão de sementes, poli-
nização etc. Diversas espécies de abelhas participam do processo de polinização de inúmeras 
espécies de plantas. Espécies de besouros dispersam sementes presentes nas fezes dos ma-
míferos e são responsáveis pela movimentação de grandes quantidades de matéria orgânica 
para as camadas mais fundas do solo (Nichols et al., 2008). A perda de indivíduos, como 
mostram outros estudos de rompimentos de barragens (Rico et al., 2008; Kossoff et al., 2014; 
Fernandes et al., 2016; Hatje et al., 2017), associado ao soterramento de habitat pode alterar 
drasticamente as funcionalidades do ecossistema, como observado em eventos de soterra-
mento de matas nativas no Brasil (Valentini et al., 2012).

A perda ou redução de algumas funções ecológicas pode acontecer também em função do 
impacto sobre espécies de vertebrados. Por exemplo, espécies de pequenos e médios mamí-
feros terrestres com ocorrência para o ribeirão Ferro-Carvão, como a paca (Cuniculus paca) 
(Gressler et al., 2006) e a cutia (Dasyprocta azarae) (Salm, 2005) acumulam sementes em 
diversos locais dentro do seu território para a época de inópia de recursos, atuando como 
dispersores de espécies vegetais com sementes de grande tamanho. Diversas espécies de 
pequenos roedores e marsupiais também atuam na dispersão de sementes, sendo um dos 
principais responsáveis por esta função em áreas degradadas (Genrich et al., 2016).

Ainda para vertebrados, como apresentado na caracterização do impacto de perda de indivíduos 
da fauna silvestre, o trânsito de veículos pode levar a uma mortandade diferencial entre espécies 
de vertebrados. Por exemplo, algumas espécies de mamíferos, como carnívoros, possuem área 
de vida mais ampla, são capazes de percorrer longas distâncias e geralmente se deslocam uti-
lizando trilhas e estradas (Di Bitetti, Paviolo & De Angelo, 2006; Goulart et al., 2009; Andersen, 
Johnson & Barmuta, 2017). Assim, os eventos de atropelamento que levem a morte ou injuria po-
dem ocasionar alterações na estrutura de comunidades de vertebrados (Ceia-Hasse et al., 2017).

A alteração nas guildas tróficas também atinge as aves, grupo que dentre os vertebrados pos-
suam alta dispersividade e capacidade de fuga (Laurance, Stouffer & Laurance, 2004; Ware 
et al., 2015). Em aves, a perturbação ambiental pode provocar mudanças fisiológicas, como 
depreciação da resposta imune, e físicas, como a deficiência e/ou perda auditiva e distúr-
bios do sono (Kight & Swaddle, 2011; Francis & Barber, 2014). As aves florestais disperso-
ras de sementes destacam-se representantes inseridos nas famílias Cracidae, Cotingidae, 
Ramphastidae, Pipridae, Tityridae, Turdidae e Thraupidae, cuja alteração populacional pode 
afetar a funcionalidade do ecossistema.

A avaliação dos impactos do rompimento das barragens e da ação das obras emergenciais 
sobre a estrutura e composição das comunidades terrestres deve considerar quais daqueles 
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quatro processos centrais propostos por Vellend (2010), listados acima, podem estar sendo 
afetados. Considerando os impactos do rompimento e das obras emergenciais, pode-se supor 
que a perda de habitat e a degradação da paisagem (como paisagem sonora) afetaram a habi-
lidade competitiva de certas espécies, favorecendo espécies mais tolerantes a ambientes per-
turbados. A perda e injuria de indivíduos atingidos pelo soterramento ou por atropelamento e o 
afugentamento de indivíduos alteraram, de maneira não determinista, as relações de abundân-
cia e dominância de espécies nas comunidades. A alteração da paisagem com consequente 
redução da conectividade afetou a capacidade dispersiva de determinadas espécies atuando 
como filtro ambiental que impede o restabelecimento de populações. Pode-se assumir, portan-
to, que os impactos devem afetar todos os processos determinantes da estrutura e composição 
de comunidades terrestres, exceto a especiação, pois a escala temporal para que tal processo 
influencie comunidades locais é evolutiva e não ecológica (Vellend, 2010, 2016).

Os efeitos deste impacto e a sinergia com os demais sobre as comunidades faunísticas, e a 
comprovação ou não das hipóteses aqui descritas só poderão ser elucidados, a médio e longo 
prazo, por meio do monitoramento da biodiversidade, ao comparar parâmetros de diversidade 
dentre as áreas afetadas e áreas de referência.

2.9.2.6.1. Descrição do impacto
Este impacto é negativo, pois o rompimento das barragens pode agravar a desestruturação 
das comunidades da fauna terrestre, que já era afetada principalmente pela conversão de 
áreas naturais em ambientes demasiadamente antropizados. O rompimento causou diversas 
mudanças no ambiente físico e biótico, em particular na sub-bacia do ribeirão ferro-carvão, em 
virtude dos efeitos diretos do rompimento sobre indivíduos de inúmeras espécies, bem como 
outros fatores associados a perda de habitat e às obras emergenciais que provocaram uma 
dispersão desordenada da fauna. Portanto, observa-se que os efeitos do rompimento podem 
agravar as pressões sobre comunidades faunísticas que já eram observadas no cenário pré-
-rompimento, alterando a composição e estrutura dessas comunidades. 

Caracteriza-se como indireto, já que se trata de impacto de segunda, terceira ou quarta ordem, 
que decorre da associação dos seguintes impactos: perda de indivíduos da fauna silvestre, 
injúria de indivíduos da fauna silvestre, redução da permeabilidade faunística, perda de habitat 
terrestres, redução da qualidade do habitat de espécies terrestres e semiaquáticas, perda de 
áreas úmidas, redução da cobertura vegetal e fragmentação da cobertura vegetal. O impacto 
está associado ao arraste e deposição de rejeitos.

Considera-se o início em médio prazo, pois caso este impacto se confirme, estima-se que 
seus efeitos não tenham começado imediatamente após o rompimento. Possíveis alterações 
de composição e estrutura de comunidades, como homogeneização biótica, dominância, redu-
ção na diversidade, dispersão da fauna, flutuação populacional, alteração na disponibilidade 
de recursos alimentares, mudanças nos padrões de comportamento e relação presa-predador 
ocorrem com certa defasagem em relação a ação causadora do impacto. Portanto, todos esses 
efeitos associados ao longo do tempo podem resultar na alteração da composição e estrutura 
das comunidades terrestres.

Tem caráter Permanente, posto que o impacto tem duração indefinida, uma vez que ao ces-
sar os aspectos que causaram distúrbio ambiental e na fauna a manifestação do impacto não 
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cessa. A confirmação do potencial de ocorrência do impacto depende do programa de monito-
ramento da biodiversidade, e sua reparação por meio de medidas de recomposição dos habitat 
visando reestabelecer condições ecológicas adequadas a ocorrência das espécies.

Considera-se este impacto reversível, pois ações de recomposição florestal e recomposição 
dos corpos d’água irão contribuir para recolonização da fauna e reestruturação das comunida-
des. Conforme demonstrou o diagnóstico pré-rompimento (Capítulo I – Diagnóstico Pretérito) 
(Arcadis, 2020) a paisagem da área de estudo de detalhe, bem como, a bacia do rio Paraopeba 
como um todo, já vinha sofrendo pressões antrópicas, em especial a conversão da vegetação 
nativa em pastagens, que podem resultar na desestruturação das comunidades faunísticas 
ao longo do tempo. Observa-se, portanto, o rompimento como mais uma fonte de degradação 
sobre essas comunidades. Neste sentido espera-se que a reversibilidade se dê ao longo do 
tempo através de uma recomposição e reeestruturação de fauna heterogênea, considerando 
as diferentes porções do ambiente e as diferentes pressões já existentes.

Embora não seja possível espacializar os fluxos de dispersão das comunidades da fauna de-
sestruturadas, estima-se que este impacto esteja restrito a área de estudo de detalhe, consi-
derando a sub-bacia do ribeirão Ferro Carvão e do ribeirão Casa Branca (Quadro 2.9.2.6-1). 

Quadro 2.9.2.6-1 – Atributos do impacto Alteração da composição e estrutura das comunidades 
terrestres.

Atributos de descrição do impacto
Natureza Negativo Prazo Médio

Ordem Indireto Reversibilidade Reversível

Escala espacial Local Duração Permanente
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.2.6.2. Avaliação do Impacto
A magnitude foi avaliada como média, porque conforme demonstrado no cenário pré-rompi-
mento, a composição e estrutura das comunidades terrestres já se encontravam sob diversas 
pressões; portanto os efeitos induzidos pelo rompimento provavelmente potencializaram as 
alterações na funcionalidade dos ecossistemas. Tais alterações serão observadas ao longo do 
tempo por meio do Plano de Monitoramento da Biodiversidade. 

Conforme descrito, o impacto incide sobre o componente Fauna Silvestre caracterizado pelo 
hábito terrestre e semiaquático, e sua sensibilidade foi considerada Alta, dado que o valor da 
vida de um animal representa um bem insubstituível, tendo maior relevância ecológica pela 
presença de espécies endêmicas e ameaçadas de extinção em âmbito estadual, nacional e/
ou global. Ademais, ressalta-se que a alteração na composição e estrutura das comunidades 
pode levar a um processo de homogeneização biótica, comprometendo o funcionamento dos 
ecossistemas e a persistência a longo prazo.

O grau de importância deste impacto é elevado, resultando da combinação da magnitude mé-
dia e sensibilidade alta (Quadro 2.9.2.6-2).



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba
Capítulo 2 – Caracterização socioambiental pós-rompimento e avaliação de impactos  

Volume 4 – Avaliação de Impactos

 624

Quadro 2.9.2.6-2 – Grau de importância do impacto Alteração da composição e estrutura das 
comunidades terrestres.

Avaliação do grau de importância do impacto
Magnitude Média

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

Para este impacto está previsto o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, 
capaz de reestabelecer os ambientes afetados, com ações amplamente conhecidas, porém as 
características intrínsecas ao contexto do rompimento das barragens acarretam incerteza ao 
sucesso deste. Neste sentido, o grau de resolução é considerado intermediário.

O Plano de Monitoramento da Biodiversidade tem caráter de acompanhamento do sucesso 
das medidas sobre a fauna silvestre, com vistas a avaliar sua composição e estrutura ao longo 
de áreas afetadas, áreas em recuperação e áreas de referência (Quadro 2.9.2.6-3).

Quadro 2.9.2.6-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Alteração da composição e 
estrutura das comunidades terrestres.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas
Reconfiguração do relevo do terreno próximo à sua configuração original.

Plano de Restauração da Biodiversidade e 
Ecossistemas Terrestres Impactados (Programa 
de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD)

Reconfiguração dos cursos d’agua.

Recomposição da cobertura vegetal, através das ações de 
reflorestamento, incluindo seleção de espécies do grupo de recobrimento 
e espécies do grupo de diversidade, plantio e replantio, condução da 
regeneração natural, adensamento e enriquecimento, transposição de 
serrapilheira e implantação de técnicas de nucleação como inserção de 
poleiros artificiais de bambu e deposição de troncos e galharias, visando a 
recolonização da fauna local.

Reconectividade de fragmentos florestais para diminuição do efeito de 
borda.

Avaliação da composição e estrutura da comunidade faunística, através de 
amostragens de médio e longo prazo nas áreas diretamente afetada, em 
áreas de referência e em áreas protegidas.

Plano de Monitoramento da Biodiversidade 
(Programa de Monitoramento da Biota Terrestre)

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Intermediário

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

Conforme abordado anteriormente, acredita-se que o impacto esteja restrito às porções flores-
tais ao longo da área de estudo de detalhe, contemplando a sub-bacia do ribeirão Ferro Carvão 
e do ribeirão Casa Branca que sofreram com efeitos da perda de indivíduos, perda de habitat, 
fragmentação, dentre outros (Mapa 2.9.2.6-1).

Neste sentido, destaca-se que somente os resultados de Plano de Monitoramento da 
Biodiversidade poderão fornecer elementos para refinar a espacialidade deste impacto.
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2.9.2.7. Efeitos de toxicidade e bioacumulação em indivíduos de 
fauna silvestre

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto(s) indutor(es)

• Arraste e deposição de rejeitos;

• Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos;

• Chuvas extremas 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba.

Componente afetado Fauna silvestre

Ocorrência do impacto Potencial
Elaboração: Arcadis, 2020.

O rompimento das barragens B1, B4 e B4-A do Complexo Paraopeba II da Mina de Córrego do 
Feijão provocou o despejo de metais provenientes da mistura de resíduos (via efluentes sanitá-
rios, residuários, químicos) e rejeito como, Alumínio (Al), Arsênio (As), Cobre (Cu), Ferro (Fe), 
Manganês (Mn), Níquel (Ni) (Arcadis, 2020). Além destes, os teores de outros metais potencial-
mente tóxicos são evidenciados em áreas afetadas por inundações do rio Paraopeba (após o 
período chuvoso – janeiro e fevereiro de 2020) como, Chumbo (Pb), Cobalto (Co), Cromo (Cr) 
e Cádmio (Cd) (item 2.5.2, Solos). A potencial disponibilidade destes componentes no corpo 
d’água do ribeirão Ferro-Carvão e no solo adjacente aumenta a chance de reatividade e acumu-
lação destes metais quando em contato com plantas e animais. Portanto, os efeitos de toxicida-
de e bioacumulação em indivíduos de fauna silvestre caracterizam-se como impacto potencial.

Considerando este possível contato, por absorção, estes componentes são capazes de de-
sencadear reações químicas, não metabolizáveis (organismos vivos não podem degradá-los), 
o que faz com que permaneçam em caráter cumulativo ao longo das cadeias alimentares e 
configurando o impacto bioacumulador (Cardoso, 2008; Lavoie et al., 2013; Ali & Khan, 2018; 
Usepa, 2020).

Vale ressaltar que no caso do rompimento das barragens a bioacumulação pelo despejo é um 
impacto crônico (médio a longo período) e, por isso, só pode ser observado contando com a 
capacidade dos indivíduos da fauna silvestre de sobreviverem às possíveis concentrações de 
componentes disponíveis no ribeirão Ferro-Carvão e solo adjacente. A falta de manifestação 
de efeito adverso de natureza aguda em organismos aquáticos não necessariamente indica 
que metal não seja tóxico para essas espécies uma vez que as chuvas extremas 2019/2020 e 
inundações do rio Paraopeba atuam como indutores deste impacto, mantendo ou redisponibili-
zando, por contato e ingestão, os metais a fauna silvestre terrestre. Uma ferramenta importante 
para se entender e avaliar o potencial de metais, assim como de outros agentes químicos, é a 
condução de estudos de longa duração, com persistência de várias análises, cujos resultados 
permitem estimar as concentrações com efeito e sem efeito durante o ciclo reprodutivo do 
organismo (Pompêo et al., 2015). Por isso a ausência de efeito também é conhecida quando 
ocorrem transformações alternativas, como quando existe a presença do mineral Silício (Si) 
que reage mais fortemente aos metais, retendo-os com eficiência, e gerando cumulatividade 
em pontos específicos das plantas e animais, como por exemplo na raiz e pelos (Royo, 2010; 
Camargo et al., 2010; Aparecida et al., 2020).

Ademais, a concentração de efluentes e metais afeta diretamente a magnitude bioacumuladora 
deste impacto e devem-se distinguir diversos tipos de dose: a ambiental, representada pela 
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quantidade da substância presente no ambiente; a absorvida, que irá penetrar as barreiras bio-
lógicas dos indivíduos da fauna; e a biologicamente efetiva e de interesse para este impacto, 
que irá causar o efeito bioacumulativo (Scherholz et. al., 2001).

A bioacumulação, por caráter cumulativo de contato, apresenta alta chance de se manifes-
tar em grupos da biota aquática (plantas aquáticas, peixes, moluscos e artrópodes) e com o 
aumento da cumulatividade pode atingir também grupos da biota terrestre (plantas, inverte-
brados, anfíbios, répteis, aves e mamíferos), tanto pela dessedentação via ingestão de água, 
quanto pela alimentação via plantas e outros animais (Cetesb, 2020).

Os invertebrados terrestres, já comumente conhecidos por serem eficientes indicadores de 
qualidade ambiental, dão respostas quanto a reatividade de componentes químicos através de 
teste de Metilação de DNA (Slrut, Drechsel & Höckner, 2017), além disso o grupo apresenta 
sinais do impacto bioacumulativo em espécies terrestres de Oligochaeta para testes de geno-
toxicidade e processos epigenéticos (Wu et al., 2012; Otomo, Reinecke & Reineck, 2014; Slrut, 
Drechsel & Höckner, 2017)  e quando feita exposição a amostras de solo com altas concentra-
ções de Arsênio (As) e Arsênio associado ao Ferro (As-Fe) (Alves & Rietzler, 2015). Estudos 
coordenados pela Fundação COPPETEC (2020), utilizando a minhoca (Eisenia andrei) com-
provam o não efeito imediato da exposição ao rejeito, no entanto o teste de fuga (comporta-
mental) evidencia fuga dos organismos teste com perda de habitat a partir das proporções de 
rejeito de 37,5% (m/m). Resultado este que indica o potencial adverso e danoso da exposição 
do rejeito a estes indivíduos, e a princípio pode ser potencialmente magnificada a longo prazo. 
Além disso, o ensaio crônico permitiu valorar a concentração de rejeito capaz de produzir 50% 
de sua resposta máxima (EC50), em 27,18 ± 2,83% (% m/m). Vale ressaltar que apesar de não 
observado diferenças significativas nos primeiros dias de ensaio de reprodução, existe uma 
tendência observável na diminuição de indivíduos juvenis a partir das concentrações de 12,5% 
de exposição de rejeito e a partir do 42º dia de ensaio. O relatório ressalta: “A baixa presença 
de indivíduos juvenis em relação a quantidade de casulos indica a possível produção de casu-
los inviáveis ou a ocorrência de condições ambientais inadequadas à eclosão e/ou sobrevivên-
cia dos indivíduos juvenis”.

Os anfíbios se caracterizam como grupo sensível a bioacumulação já que a ecologia reprodu-
tiva deste grupo está associada ao estágio larval aquático presente em muitas espécies e, por 
possível contato direto em indivíduos adultos devido à permeabilidade da pele (Duelmann & 
Trueb, 1994; Hopkins & Rowe, 2010).  A potencial bioacumulação por metais em anfíbios, não 
somente por reatividade com a água, como também nos sedimentos (Kelepertzis et al., 2012; 
Smalling et al., 2019) pode provocar alterações: metabólicas; comportamentais (padrões de 
atividade e dispersão de girinos (Araújo et al., 2014) e adultos); reprodutivas; morfológicas (em 
nível celular de órgãos, tais como fígado e rins ou comprimento de membros) (Mahmood et al., 
2016); nas taxas de crescimento e sobrevivência de girinos (Cadmus & Brinkman; May, 2018); 
diminuição na velocidade do nado e distância percorrida, bem como diminuição no consumo de 
oxigênio, bioacumulação evidenciada por análises químicas e comportamentais, efeitos estes, 
observados em girinos expostos aos rejeitos da barragem de Fundão (Girotto et al., 2020). 

Ainda que não apresentem o ciclo de vida bimodal como muitas espécies de anfíbios, os rép-
teis apresentam um conjunto de particularidades tais como longevidade e tendências filopátri-
cas, o que os deixa de certa forma suscetíveis à exposição e efeitos de bioacumulação diante 
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de alterações no ambiente, geralmente oriundas de atividades antrópicas (Croteau et al., 2008; 
Grillitschi & Schiesari, 2010; Linder et al., 2010). Portanto, quelônios e os crocodilianos que 
apresentam hábito preferencial aquático, pelo contato com a água e dessedentação, estão 
suscetíveis aos efeitos de bioacumulação como alterações de taxas de crescimento e desen-
volvimento, desenvolvimento gonodal, função imune, razão sexual, padrões de atividade e uso 
do habitat, diminuição da viabilidade dos ovos, além de anormalidades morfológicas (Burger 
et al., 2000; Manolis, Webb & Britton, 2002; Quintela et al., 2019). Estes efeitos podem variar 
dentre classes de tamanho corporal e entre os sexos (Buenfil-Rojas et al., 2015), podendo 
haver inclusive transferência materna de metais para os ovos (Martínez-López et al., 2017; 
Cedillo-Leal, Cienfuegos-Rivas & Escobedo-Galvan, 2018). 

O cágado-de-barbicha (Phrynops geoffroanus) é considerado importante “sentinela” quanto à 
bioacumulação de metais (ICMBio, 2019). Alguns estudos observaram que a poluição resultan-
te de atividades antrópicas tende a causar alterações nas composições hematológicas e bio-
químicas dos indivíduos dessa espécie (Brite, 2002; Piña et al., 2009) De acordo com Jakimska 
(2011) é possível observar efeito bioacumulativo para outros quelônios, como a tartaruga-verde 
(Chelonia mydas), mediante reatividade a outros elementos como: Selênio (Se), Níquel (Ni), 
Cádmio (Cd) e Mercúrio (Hg); sendo os efeitos, respectivamente: (i) câncer do pulmão, pele, 
fígado, rins e bexiga urinária; (ii) mortalidade, retardo na taxa de crescimento do animal, este 
aumentado na presença de Cobre (Cu); (iii) interferência negativa no DNA, RNA, síntese de 
ribossomos e processos enzimáticos e, por último, (iv) comprometimento dos sistemas nervoso 
e endócrino (Jakimska, 2011; Eloá, 2019). 

As aves que se alimentam de moluscos e, principalmente, aquelas que têm a sua dieta alicer-
çada em peixes (Sick, 1997) se caracterizam como grupo sensível à bioacumulação. Porém, 
este grupo não somente apresenta reatividade a elementos via água, como também nos sedi-
mentos (Vieira et al., 2000). Em função dessa capacidade de reatividade com sedimentos, as 
penas e o fígado são tecidos muito utilizados como indicadores (Kim et. al., 1996; Thompson 
et al., 1998) e possuem boas evidências de biomagnificação na cadeia alimentar (Thompson et 
al., 1998), cujo fenômeno ocorre quando há acúmulo progressivo de substâncias de um nível 
trófico para outro, fazendo com que predadores tenham maiores concentrações dessas subs-
tâncias do que suas presas (Voutsas et al., 2002). A garça (Egretta alba modesta) é apenas 
uma das espécies propostas por diversos estudos (Doi et al.,1984; Honda et al., 1986; Vieira 
et al., 2000).

Os mamíferos, especialmente os de hábito semiaquático, também são suscetíveis a bioacu-
mulação, por contato via metais, dada sua associação ao ambiente aquático e nicho alimen-
tar notadamente vinculado às espécies aquáticas, como a lontra (Lontra longicaudis) que 
pode ser considerada um predador topo de cadeia e grandes roedores, como a capivara 
(Hydrochoerus hydrochaerus), herbívora e que costuma alimentar-se de plantas com alto 
nível proteico como  plantas aquáticas, gramíneas e ciperáceas (Borges & Colares, 2007). 
De acordo com Ramm, (2015) a análise de tecidos, pelos e conteúdos estomacais de capi-
varas demonstrou reatividade de metais de alto potencial bioacumulador quando em contato 
com sedimentos e plantas, sendo estes já impregnados. Podemos citar os metais Prata (Ag), 
Chumbo (Pb), Cobre (Cu) e Zinco (Zn), considerando estes dois últimos mais significativos no 
sedimento.
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A suscetibilidade se estende a mamíferos terrestres, pequenos roedores e marsupiais que, 
de acordo com Costa e Pinto (2020), possuem várias espécies que se caracterizam como 
grupo sensível a bioacumulação. As análises de fígado e rim apresentaram concentrações de 
Chumbo (Pb), Níquel (Ni), Cromo (Cr) e Cádmio (Cd) em todas as espécies, a saber: gam-
bá-de-orelha-branca (Didelphis albiventris), catita (Marmosa murina), cuíca (Marmosa deme-
rarae), rato-cachorro-de-orelhas-curtas (Monodelphis domestica), rato-do-chão (Akodon cur-
sor), rato-doméstico (Mus musculus), rato-do-mato (Calomys callosus) e ratinho-do-cerrado 
(Necromys lasiurus). Vale ressaltar que a bioacumulação foi aferida tanto em animais coleta-
dos nas plantações (monocultura de cana-de-açúcar) quanto nos remanescentes florestais do 
bioma Mata Atlântica, contudo a reatividade foi maior nos animais presentes nas plantações. 
Este resultado corrobora com Scherholz et. al. (2001), ressaltando que a presença de metais 
em constituintes florestais é decorrente de processos naturais, sendo que seus níveis de con-
centração são frequentemente incrementados pela atividade humana, como o rompimento das 
barragens, em Brumadinho.

Embora se tenha muitas pesquisas acerca do impacto bioacumulador para indivíduos da fauna 
silvestre terrestre, poucos dados são confluentes o suficiente para determinar limites de expo-
sição universais aplicáveis de forma geral para os diferentes metais (Burger & Gochfeld, 2004). 
Contudo, a variedade de concentrações de metais e portanto, potencial bioacumulador do ani-
mal em questão, dependerá mais fortemente da dose biologicamente efetiva disponível no am-
biente e do valor de meia vida do elemento, não sendo vedado ao potencial, comprovadamente 
eficaz, dos indivíduos da fauna de indicar tal impacto (Scherholz et. al., 2001; Cetesb, 2020). 

Conforme exposto no Relatório de Caracterização Preliminar (Amplo, 2019c):

“(...)o aumento da biodisponibilidade de metais e compostos metálicos no ambiente por ações 
antrópicas, como o rompimento da Barragem B1, em Brumadinho, é um fator preocupante no 
ponto de vista ecotoxicológico e de saúde pública (Klasassen, 2008; Rodríguez-Barranco et al., 
2013). Através da contaminação do solo, água e ar, os metais encontrados nos rejeitos acabam 
entrando nos sistemas biológicos de plantas, organismos aquáticos, invertebrados, peixes, aves, 
mamíferos silvestres e domésticos, até chegar no homem. Com isso, eles são incorporados na 
cadeia alimentar e os alimentos passam a ser uma quarta fonte de contaminação. O fato desses 
elementos químicos não serem biodegradáveis contribui imensamente para a sua bioacumulação 
dentro da cadeia alimentar (Gupta, 2011)”. (Amplo, 2019c)

Ressalta-se que o possível contato, por absorção, já previamente descrito explora as reações 
químicas de bioacumulação no desencadeamento da reatividade com os metais, sendo que o 
efeito é interpretado de duas formas: os genéticos e os celulares. Os efeitos e danos genéti-
cos (genotóxicos) e promovidos pela expressão de genes aberrantes e causadores de danos 
ao DNA, ocasionam mutações, tanto a nível cromossômico quanto a nível gênico. Além disso 
os efeitos celulares que são de dano substancial em relação às células (citotóxico), como a 
apoptose, alteração de índice mitótico, alteração e anormalidade de membrana celular e pro-
teínas, podem acontecer concomitantemente a depender principalmente da interação do metal 
e sítio-celular, forma química, tempo de eliminação fisiológico e exposição de vários metais 
simultaneamente (Scherholz et. al., 2001). 

Efeitos citogenotóxicos declarados no estudo de Quadra et al. (2018), em função do rompimen-
to da Barragem de Fundão, no município de Mariana, estado de Minas Gerais, confere o efeito 
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observável na alteração do processo de reprodução celular e da frequência das alterações 
dos cromossomos, conforme apontado pelo Relatório de Caracterização Preliminar (Amplo, 
2019c):

“(...)os resíduos de mineração, especialmente os metais particulados (como ferro, alumínio, si-
lício, manganês, níquel, cobalto, cobre, chumbo, arsênio, cadmio), podem promover alterações 
genéticas e epigenéticas no genoma das espécies animais e vegetais expostas, como no local do 
desastre de Brumadinho/MG. A observação in loco permitiu constatar que há diversas espécies 
animais, domésticos e silvestres, e vegetais que estão em contato direto e/ou indireto com o rejei-
to. Em alguns casos, todo o processo de desenvolvimento morfogênico está ocorrendo em contato 
com o rejeito, como constatado para algumas espécies de peixes, anfíbios e vegetais. 

Assim, efeitos genotóxicos promovidos pelo rejeito poderão ser constatados, destacando-se den-
tre eles:

a. os danos na estrutura secundária da molécula de DNA – efeito mutagênico (Costa et al., 2018).

b. as mudanças epigenéticas relacionadas aos níveis globais de metilação, especialmente da 
base nitrogenada citosina – efeito genotóxico (Ren et al., 2017).

c. as aberrações cromossômicas numéricas e estruturais, e presença de micronúcleos – efeito 
clastogênico e/ou efeito aneugênico (Bianchi et al., 2011).

d. as variações no conteúdo de DNA nuclear e cromossômico – efeito clastogênico e/ou efeito 
aneugênico (Palmieri et al., 2016).

e. as alterações nos índices de proliferação celular em tecidos somáticos ou reprodutivos, assim 
como das fases do ciclo celular e da meiose – efeito citotóxico (Quadra et al., 2018) (...)”

O relatório preliminar corrobora com os dados de citogenotoxicidade apresentados por Souza 
et al. (2019) utilizando cebola (Allium cepa) e com os dados de genotoxicidade apresentados 
por Gomes et al. (2018) utilizando acará-diadema (Geophagus brasiliensis).  Os efeitos  atribuí-
dos a este impacto podem ser transitórios ou persistentes, acarretando modificações definitivas 
na célula ou genoma, cujas alterações são passíveis de serem identificadas ao longo de várias 
gerações, e o efeito aferido em centenas de quilômetros a jusante das barragens rompidas, 
devido ao alcance do rejeito no leito do rio Paraopeba e da ressuspensão e biodisponibilidade 
dos metais (Dearfield et al., 2002; Amplo, 2019c).

O potencial bioacumulador, que incorre diretamente sobre os indivíduos da fauna silvestre ter-
restre e semiaquática, faz-se cada vez mais real considerando ainda os resultados de análises 
de solo e sedimento apresentados neste Plano de Reparação (Volume 3, item 2.5.10, “Biota 
terrestre”). De fato, os teores encontrados representam a dose ambiental disponível, sendo 
alguns destes em níveis elevados quando comparado com áreas de referência. A disponibi-
lidade destes metais infere o contato destes com a fauna silvestre terrestre e semiaquática, 
conforme literatura citada neste impacto, restando apenas saber quanto desse teor poderá ser 
toxicologicamente efetivo para as espécies caracterizadas no Capítulo I – Diagnóstico Pretérito 
(Arcadis, 2020) e em qual endpoint serão afetadas (alterações restrita aos indivíduos – com-
portamentais, fisiológicas, morfológicas – alterações abrangentes as comunidades – genéticas 
ou populacionais). 

Destaca-se que o escopo da investigação de potencial bioacumulador, para a área de estudo 
de detalhe, está firmado como um dos questionamentos feitos pelo Plano de Monitoramento 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=GOMES,+L.+C.
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da Biodiversidade. Através deste plano, presume-se identificar nas análises propostas o real 
potencial bioacumulador por meio de testes em diferentes taxa de fauna silvestre de hábito 
terrestre e semiaquático.

2.9.2.7.1. Descrição do impacto
Os efeitos de toxicidade e a bioacumulação em indivíduos da fauna silvestre são negativos 
porque o possível contato de animais com metais por absorção pode desencadear reações 
químicas, podendo permanecer em caráter cumulativo ao longo das cadeias alimentares, além 
de alguns grupos de vertebrados terrestres apresentarem evidências de biomagnificação na 
cadeia alimentar. 

É classificado como indireto, podendo ser de segunda ou terceira ordem, porque a absorção 
de metais pela cadeia trófica pode ocorrer a partir do potencial contato com a água, solo ou or-
ganismos de base de cadeia, sendo associado aos seguintes impactos: Redução da Qualidade 
da Água Superficial, Alteração das características químicas do solo e Aumento de efeitos de to-
xicidade e bioacumulação na biota aquática. Os aspectos indutores são o arraste e deposição 
de rejeitos, o carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos, além dos 
efeitos das chuvas extremas em 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba.

A potencial ocorrência do impacto está classificada como de longo prazo pois espera-se que 
os grupos sejam afetados por via alimentar ou inalatória e que os episódios possam ser inter-
mitentes considerando os diversos fatores de interferência (contato, concentração, sinergia de 
elementos, chuvas, dinâmica das cadeias tróficas).

Tem caráter permanente, pois não apresenta tendência de se encerrar mesmo cessando as 
fontes causadoras, e irreversível, pois os metais podem se acumular nos organismos de di-
versas espécies de hábito terrestre, já que diversos grupos se caracterizam como sensíveis a 
bioacumulação por contato com a água, sedimento ou por via alimentar e inalatória, podendo 
os metais reagirem: a nível de indivíduos, causando efeitos sobre aspectos fisiológicos e mor-
fológicos, provocando alterações metabólicas e comportamentais; e a nível de comunidades, 
causando efeitos genéticos sobre as populações, alterando a capacidade reprodutiva, as inte-
rações e distribuição destas.

Sua espacialidade é difusa, pois mesmo que o contato com metais proveniente do rejeito e das 
inundações seja restrito a área de deslocamento da pluma ao longo do curso do rio Paraopeba 
e suas margens, as reações químicas consequentes da bioacumulação tem caráter mutagêni-
co ao longo das populações da fauna silvestre e podem perpetuar entre comunidades e gera-
ções (Quadro 2.9.2.7-1).

Quadro 2.9.2.7-1 – Atributos do impacto Efeitos de toxicidade e bioacumulação em indivíduos da 
fauna silvestre.

Atributos de descrição do impacto
Natureza Negativo Prazo Longo

Ordem Indireto Reversibilidade Irreversível

Escala espacial Difuso Duração Permanente
Elaboração: Arcadis, 2020.
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2.9.2.7.2. Avaliação do impacto
A magnitude foi avaliada como Grande em razão das potencialidades do impacto, com a con-
taminação de vários nichos alimentares e principalmente de espécies consideradas topo de 
cadeia e/ou com status conservacionista classificadas como ameaçadas de extinção, podendo 
comprometer a funcionalidade de ecossistemas terrestres e aquáticos.

Conforme descrito, o impacto incide sobre o componente Fauna Silvestre caracterizado pelo 
hábito terrestre e semiaquático, e sua sensibilidade foi considerada Alta, dado que o valor da 
vida de um animal representa um bem insubstituível, tendo maior relevância ecológica pela 
presença de espécies endêmicas e ameaçadas de extinção em âmbito estadual, nacional e/
ou global.

O grau de importância deste impacto é elevado, resultando da combinação da magnitude 
grande e sensibilidade alta (Quadro 2.9.2.7-2).

Quadro 2.9.2.7-2 – Grau de importância do impacto Efeitos de toxicidade e bioacumulação em 
indivíduos da fauna silvestre.

Avaliação do grau de importância do impacto
Magnitude Grande

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

Para os efeitos de toxicidade e bioacumulação não são conhecidas medidas capazes de repa-
rar o componente afetado, portanto o grau de resolução é considerado fraco. Neste sentido foi 
previsto um Plano de Monitoramento a fim de acompanhar a ocorrência do impacto ao longo 
do tempo e identificar possíveis medidas de controle (Quadro 2.9.2.7-3).

Quadro 2.9.2.7-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Efeitos de toxicidade e 
bioacumulação em indivíduos da fauna silvestre.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas

Avaliação do acúmulo de metais em indivíduos da Fauna Silvestre de 
hábito terrestre e semiaquático

Plano de Monitoramento da Biodiversidade 
(Programa de Monitoramento de Ecotoxicidade e 
Bioacumulação)

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Fraco

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

Conforme abordado anteriormente, o impacto foi classificado como difuso por isso não é pos-
sível mapear sua área de influência.
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2.9.2.8. Prejuízos ao setor agrosilvopastoril e aquicultura
Relação de causa e efeito
Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspectos indutores

• Arraste e deposição de rejeitos;

• Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos; e

• Chuvas extremas 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba.

Componente afetado Uso da terra

Ocorrência do impacto Potencial
Elaboração: Arcadis, 2020.

Tendo em vista a falta de dados e indicadores econômicos de bases oficiais para essas ati-
vidades, este impacto é considerado potencial, e necessita de estudos específicos para ser 
confirmado. Além das consequências relacionadas à inundação de áreas produtivas, à perda 
de produção e à restrição ao uso da água do rio Paraopeba, avalia-se que haja dificuldade na 
comercialização de produtos provenientes de propriedades próximas à área atingida pela lama 
de rejeitos, daquelas localizadas às margens do rio Paraopeba e, em relação à aquicultura, no 
reservatório de Três Marias, devido ao risco ou suspeita de risco de contaminação da produção.

Este impacto potencial – causado pela perda de áreas produtivas e de animais de produção, 
pela restrição do uso de áreas produtivas e pela alteração das características do solo nas áreas 
inundadas, em decorrência do arraste e deposição de rejeitos, do carreamento de sedimentos, 
rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos e das chuvas extremas 2019/2020 e inundações do 
rio Paraopeba – pode acarretar alteração nos níveis de arrecadação fiscal, arrefecimento da 
economia e alterações nos níveis de emprego e renda e alterações no setor de comércio e 
serviços.

Conforme Plano de Ação para levantamento e monitoramento do risco de contaminação em bo-
vinos por rejeitos de mineração na área impactada pelo rompimento das barragens do Córrego 
do Feijão, em Brumadinho-MG (Seapa, IMA, Emater-MG, EPA-MG & EV-UFMG, 2019), um 
dos mais relevantes desafios enfrentados pelos diferentes órgãos públicos que atuam no seg-
mento agropecuário é o risco da presença de resíduos de contaminantes nos tecidos animais, 
colocando em risco sua saúde. O monitoramento realizado por aqueles órgãos visa prevenir a 
possibilidade de que produtos deles gerados, como carne e leite, apresentem contaminação, 
o que implicaria risco para a saúde daqueles que manuseiam esses produtos e daqueles que 
consomem os derivados desses produtos – um problema de saúde pública, além de seus as-
pectos econômicos.

Em relação à aquicultura, de acordo com o relatório Avaliação da Qualidade das Águas e 
Sedimentos do Rio Paraopeba (Igam, 2020), não foi possível identificar a interferência dos 
rejeitos das barragens a jusante da UHE Retiro Baixo. Apesar disso, é possível que o produto 
seja desvalorizado na comercialização e, conforme artigo do Instituto Guaicuy (2020), que 
entrevistou moradores da região de Felixlândia sobre impactos econômicos pós-rompimento, 
a venda de pescados para turistas e para peixeiros foi afetada por conta da possibilidade de 
contaminação dos peixes e também houve queda nos valores pagos aos pescadores.

Os produtores de olerícolas, hortaliças, frutíferas e outros produtores agrícolas em Brumadinho 
e em áreas produtivas próximas ao rio Paraopeba relataram na mídia a dificuldade da comer-
cialização de seus produtos (Diário do Comércio, 2020), por conta do preconceito do mercado, 
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com a possibilidade de contaminação dos produtos. Outro ponto mencionado é a poeira, que 
causa a “queima” de hortaliças e, consequentemente, a perda da produção.

Devido ao desastre socioambiental de rompimento das barragens, é potencial o risco de con-
taminação, pela pluma, de áreas em propriedades rurais atingidas e dos animais que ali se 
encontravam. Avaliação realizada pela equipe técnica da Ufla (2020) analisou as áreas inunda-
das pela lama de rejeito e áreas alagadas por conta de períodos chuvosos na região e concluiu 
que algumas áreas alagadas sofreram pequenas variações de elementos químicos, e outras 
não registraram alterações, indicando a baixa relação com a lama de rejeito proveniente do 
rompimento das barragens do Complexo Paraopeba II da Mina Córrego do Feijão. Entretanto, 
o estudo foi preliminar, havendo necessidade de pesquisas complementares e monitoramento 
dos indicadores.

Apesar da falta de dados de bases oficiais sobre o impacto na comercialização dos produtos 
das atividades agrosilvopastoris e da aquicultura, relatos vinculados à mídia indicam a dificul-
dade de comercialização dos produtos e queda nos valores pagos pelo mercado consumidor, 
sendo um impacto potencial na renda dos produtores. Deste modo, cabe a realização de estu-
dos específicos, com levantamento primário, para avaliar as alterações na comercialização de 
produtos das atividades agrosilvopastoris e da aquicultura.

2.9.2.8.1. Descrição do impacto
Trata-se de um impacto negativo, pois há relatos da dificuldade na negociação e venda da 
produção nas áreas próximas ao rio Paraopeba, por conta de um preconceito do mercado 
consumidor em relação ao risco de contaminação, o que pode afetar diretamente a renda dos 
produtores e o setor como um todo.

O impacto é indireto, por ser causado pela perda de áreas produtivas e de animais de produ-
ção, pela restrição do uso de áreas produtivas – causado pela alteração das características 
do solo nas áreas inundadas, que, por sua vez, decorreram do arraste e deposição de rejei-
tos, carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos e chuvas extremas 
2019/2020 e inundações do rio Paraopeba, após o rompimento das barragens B1, B4 e B4-A.

A manifestação de início do impacto foi de médio prazo, pois ocorreu em até doze meses 
após o início da ação impactante, e a espacialidade é regional, por abranger os municípios 
ao longo do rio Paraopeba, de Brumadinho até Felixlândia, porém sua distribuição é de difícil 
identificação e não necessariamente o impacto ocorre em todo esse espaço, mas, de forma 
conservadora, é compreendido por este limite.

É considerado permanente, uma vez que, confirmada a dificuldade de comercialização dos 
produtos e a queda nos preços, pode ter duração indefinida e permanecer, mesmo com o fim 
da ação que o gerou. Entretanto, com a execução de ações corretivas e de apoio ao setor 
agrosilvopastoril e à aquicultura, o componente socioeconômico pode retomar aos patamares 
anteriores ao rompimento das barragens B1, B4 e B4-A, de modo que o impacto é reversível.
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Quadro 2.9.2.8-1 – Atributos do impacto Prejuízos ao setor agrosilvopastoril e aquicultura.
Atributos de descrição do impacto

Natureza Negativo Prazo Médio

Ordem Indireto Reversibilidade Reversível

Escala Espacial Regional Duração Permanente

Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.2.8.2. Avaliação do impacto
A magnitude foi avaliada como grande, pois os prejuízos ao setor agrosilvopastoril e à aqui-
cultura podem abranger produtores nos municípios da área de estudo, principalmente aqueles 
com produções próximas ao rio Paraopeba, podendo afetar negativamente a renda de diversos 
produtores, inclusive aqueles da agricultura familiar.

O impacto incide sobre o componente uso da terra, sendo que a tipologia de uso relacionada 
às atividades agrosilvopastoris representa quase 60% do território, e sua sensibilidade foi ava-
liada como alta.

O grau de importância deste impacto é elevado, resultado da combinação de magnitude gran-
de e sensibilidade alta.

Quadro 2.9.2.8-2 – Grau de importância do impacto Prejuízos ao setor agrosilvopastoril e 
aquicultura.

Avaliação do grau de importância do impacto
Magnitude Grande

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

Para este impacto, estão previstos programas que possuem ações para a reparação aos pro-
dutores rurais impactados pelo rompimento das barragens B1, B4 e B4-A, sendo que algumas 
já estão sendo executadas, como o apoio a atividades rurais. Neste sentido, o grau de resolu-
ção é considerado forte.

Para mitigar os prejuízos ao setor agrosilvopastoril e à aquicultura, são necessárias ações de 
apoio aos produtores atingidos, em todos os processos, da aquisição de insumos à colheita, e 
da colheita ao consumidor, ou seja, todas as etapas de produção devem receber apoio técnico, 
principalmente na comercialização, com ações de marketing para combater o preconceito do 
mercado em relação à suposta contaminação dos produtos da região. 

Dentre as ações de reparação realizadas pela Vale S/A para o setor agrosilvopastoril, citam-se 
aquelas relacionadas ao uso de água e à prevenção de doença em animais. Referente à água, 
iniciou-se a instalação de filtros de alta performance para tratar a água oferecida a comuni-
dades ribeirinhas e produtores rurais, a conclusão das obras de interligação dos sistemas de 
abastecimento do rio Paraopeba e do rio das Velhas, a execução do Programa de Fomento à 
Agricultura em Brumadinho e Mário Campos e o fornecimento emergencial de água e fomento 
a atividades agropecuárias. Para a produção animal, estão sendo realizados o fornecimento 
de água para dessedentação animal e campanhas de vacinação antirrábica em bovídeos e 
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equídeos nas propriedades localizadas em até 3 km de cada margem do Rio Paraopeba, con-
forme o documento intitulado “Ações emergenciais a serem adotadas para a prevenção da 
raiva dos herbívoros” (Agroflor, 2019).

Além das ações que já estão sendo executadas, este setor deve ser contemplado no Plano 
Estratégico para o Desenvolvimento Econômico Regional, que será elaborado através do 
Programa de Desenvolvimento Econômico Regional.

Por fim, está previsto o Programa de Monitoramento da Dinâmica Econômica, que deverá 
acompanhar a evolução dos resultados das ações para mitigação deste potencial impacto, 
para avaliar as ações e, caso necessário, propor outras medidas futuras. O grau de resolução 
das medidas é considerado forte.

Quadro 2.9.2.8-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Prejuízos ao setor agrosilvopastoril 
e aquicultura.

Medidas de reparação

Ações Planos ou Programas
Realizar diagnóstico das vocações territoriais e cadeias produtivas

Programa de Desenvolvimento Econômico RegionalPlanejar e propor ações através de um Plano Estratégico para o 
Desenvolvimento Econômico Regional

Assistência técnica rural e capacitações para orientar práticas 
produtivas

Programa de Apoio Técnico para Reestruturação das 
Atividades RuraisOferecer apoio técnico de extensão rural para reestruturação das 

propriedades rurais atingidas pelo rompimento das barragens do 
Córrego do Feijão

Conduzir avaliação quantitativa do impacto econômico para 
estimativa das repercussões imediatas e a longo prazo sobre 
empregos, renda, atividades econômicas e finanças públicas

Programa de Monitoramento da Dinâmica Econômica

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Forte

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Moderado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.
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Mapa 2.9.2.8-1. Área de influência do impacto Prejuízos ao setor agrosilvopastoril e aquicultura.
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2.9.2.9. Prejuízos ao setor industrial de uso intensivo de água
Relação de causa e efeito
Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspectos indutores
• Arraste e deposição de rejeitos; e

• Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos. 

Componente afetado Indústria

Ocorrência do impacto Potencial

Elaboração: Arcadis, 2020.

O impacto Prejuízos ao setor industrial de uso intensivo de água é potencial, pois ainda não 
se tem confirmação de alteração dos indicadores por fontes oficiais. Este impacto, caso con-
firmado, decorre da redução da capacidade de autodepuração dos cursos d’água, da restrição 
do acesso a água e da paralisação da captação de água no rio Paraopeba para abastecimento 
público.

Com o rompimento das barragens do Complexo Paraopeba II da Mina Córrego do Feijão, a 
pluma de rejeitos atingiu o rio Paraopeba, e houve orientação oficial de não captar água para 
os diversos usos. Uma possível contaminação da água do rio Paraopeba atingiria as indústrias 
que demandam água de qualidade para realização de seus processos de produção e benefi-
ciamento, principalmente as indústrias localizadas próximas à área da mina Córrego do Feijão. 
A retirada de água para uso industrial poderia acarretar prejuízos para a indústria, tendo em vis-
ta a potencial contaminação das estruturas físicas utilizadas para captação, além de inviabilizar 
o uso da água, considerando sua baixa qualidade. Inicialmente, estimava-se que as principais 
indústrias impactadas pela contaminação da água do rio Paraopeba pela pluma seriam a têxtil 
e aquelas ligadas ao ramo alimentício, em que o impacto se daria pela demanda industrial por 
água de qualidade.

Conforme apresentado no diagnóstico pós-rompimento, a indústria têxtil representava 6,7% 
de todos os estabelecimentos industriais da área de estudo no ano de 2018, com um total de 
240. A demanda por água limpa é elevada, sendo utilizada como veículo de transporte para 
os variados produtos químicos utilizados nos processos industriais. A água está presente em 
todas as etapas do processo de beneficiamento, na lavagem, tingimento e amaciamento (CEF, 
2018). Dessa forma, entende-se que uma cadeia produtiva que vinha em declínio nos últimos 
anos tenderia a ser ainda mais prejudicada por ocasião de um desastre que comprometeu a 
qualidade de águas superficiais. Potencial contaminação das águas do rio Paraopeba poderia 
dificultar ainda mais a expansão da indústria têxtil na região, considerada a necessidade dos 
recursos hídricos para o processo produtivo.

O setor têxtil, no Brasil, há tempos encontra dificuldades em se manter competitivo no merca-
do, e a situação vem ficando insustentável para muitas empresas do setor. Entre as dificulda-
des estão os tecidos importados da China, notadamente de menor preço e qualidade inferior, 
e os altos custos de produção.

Apesar da insuficiência de dados e indicadores econômicos atualizados, os dados do Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados (2020) apontaram um saldo positivo na geração de 
empregos para o setor da indústria têxtil no estado de Minas Gerais em 2019: 99 admissões a 
mais que demissões. Na Região Metropolitana da Grande Belo Horizonte, entretanto, o saldo 
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de admissões e demissões foi negativo, com 223 demissões a mais que admissões. Nos mu-
nicípios da área de estudo, foram contabilizadas 262 admissões a mais que demissões, com 
destaque para os municípios de Curvelo (166), Betim (50) e Pará de Minas (40). Por outro 
lado, Caetanópolis e Esmeraldas foram os municípios que apresentaram saldo negativo, com 
respectivamente 7 e 1 demissões a mais que admissões em 2019. O município de Brumadinho 
registrou um saldo positivo de 4 admissões no ano. 

De acordo com os dados da Rais (Ministério da Economia, 2020), dos 3.564 estabelecimentos 
industriais existentes na área de estudo no ano de 2018, 451 eram ligados ao setor alimentí-
cio, representando 12,7%. Na última década, houve crescimento da indústria alimentícia e de 
bebidas em todo o estado de Minas Gerais, sendo considerada uma importante atividade para 
o desenvolvimento econômico do estado, conforme a Federação das Indústrias do Estado de 
Minas Gerais (FIEMG, 2019).

Tal qual para o setor da indústria têxtil, a escassez de dados e indicadores econômicos atua-
lizados não permite uma análise conclusiva. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (2020) apontaram um saldo positivo na geração de empregos para o setor da 
indústria alimentícia e de bebidas no estado em 2019: 5.206 admissões a mais que demissões. 
Analisando-se o estado de Minas Gerais como um todo, o índice de volume do VAB indica 
expansão da fabricação de alimentos (3,9%) e bebidas (6,6%) em relação ao ano anterior, 
conforme análise do relatório A economia de Minas Gerais em 2019 (FJP, 2020).

Na RMBH, o saldo também foi positivo, com 888 admissões a mais que demissões. Para os 
municípios da área de estudo, os saldos de admissões e demissões por grupo do CNAE 2.0, 
no ano de 2019, são apresentados na Tabela 2.9.2.9-1. O abate e a fabricação de produtos 
de carne e o setor de laticínios apresentaram saldo negativo, com respectivamente 81 e 15 
demissões a mais que admissões. Na somatória de admissões e demissões das atividades 
relacionadas à indústria alimentícia e de bebidas, no ano de 2019 registrou-se saldo negativo 
de 12 postos de emprego.

Tabela 2.9.2.9-1 – Saldo de admissões e demissões nas atividades relacionadas à indústria 
alimentícia e de bebidas na área de estudo em 2019.

Localidade CNAE 2.0 Grupo Saldo de admissões 
e demissões (2019)

Área de estudo

Abate e fabricação de produtos de carne -81

Preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado 0

Fabricação de conservas de frutas, legumes e outros vegetais 0

Fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais 0

Laticínios -15

Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para animais 0

Fabricação e refino de açúcar 0

Torrefação e moagem de café 0

Fabricação de outros produtos alimentícios 37

Fabricação de bebidas alcoólicas 24

Fabricação de bebidas não alcoólicas 23

Total -12
Fonte: Caged, Ministério da Economia (2020).
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Os municípios que apresentaram saldo negativo, com o número de demissões superior ao 
número de admissões, foram Betim (-194), Mário Campos (-11), Papagaios (-8), Caetanópolis 
(-6), Esmeraldas (-4), Cachoeira da Prata (-3), Florestal (-2), Paraopeba (-2) e Inhaúma (-1). 
Em contrapartida, o município de Pará de Minas apresentou o maior saldo positivo (91). O 
município de Brumadinho registrou um saldo positivo de 6 admissões na indústria alimentícia 
e de bebidas em 2019.

Nas atividades industriais de infraestrutura básica – eletricidade e gás, água e esgoto, ativi-
dades de gestão de resíduos e descontaminação –, o ano de 2019 teve um saldo de 124 de-
missões no total dos municípios da área de estudo, o que equivale a 8% do total de empregos 
formais nessas atividades em 2018. O município de Betim foi responsável por boa parte do 
saldo negativo, com 122 demissões. Igarapé (-13), Juatuba (-4), Pará de Minas (-4) e Mário 
Campos (-1) foram os outros municípios da área de estudo a apresentar saldo negativo na 
relação admissões-demissões. A RMBH teve números similares (absolutos e relativos), porém 
não foi uma tendência no estado, que teve saldo positivo de admissões. 

Pelo fato de os dados do Caged referentes a 2019 tratarem do saldo das movimentações – ad-
missões e demissões –, e não da quantidade de vínculos empregatícios, pode-se afirmar que 
não são suficientes para confirmar a hipótese de que os setores da indústria têxtil e da indústria 
alimentícia e de bebidas na área de estudo seriam afetados pelo evento do rompimento. A ve-
rificação do nível de atividade desse setor da economia no período pós-rompimento deve ser 
realizada por monitoramento da quantidade de movimentações de empregos do mercado for-
mal conjuntamente com outros indicadores econômicos, para avaliar o impacto do rompimento 
e das indenizações neste setor da economia.

2.9.2.9.1. Descrição do impacto
Trata-se de um impacto negativo, em razão do rompimento da barragem e do extravasamento 
de rejeito terem comprometido a qualidade da água nos corpos hídricos da região e prejudica-
do os níveis de produção industrial. O impacto possivelmente manifesta-se no curto prazo, em 
razão da paralisação da captação de água do rio Paraopeba e do consequente efeito sobre as 
atividades industriais ter ocorrido logo após o rompimento das barragens B1, B4 e B4-A.

Avalia-se o impacto como regional pois, potencialmente, abrangeu doze municípios da área de 
estudo que tiveram saldo negativo na relação admissões-demissões no ano de 2019 (CAGED, 
2020) nas atividades industriais com uso intensivo de água: Betim, Cachoeira da Prata, 
Caetanópolis, Esmeraldas, Florestal, Igarapé, Inhaúma, Juatuba, Mário Campos, Papagaios, 
Pará de Minas e Paraopeba.

Este impacto é indireto, pois resulta das consequências de impactos diretos do rompimento 
das barragens B1, B4 e B4-A e do extravasamento de rejeito. O arraste e a deposição de rejei-
tos ocasionaram impactos como paralisação da captação de água do rio Paraopeba, alteração 
das características naturais do solo e, ainda, contaminação e consequente restrição de uso da 
água subterrânea, que resultam na restrição do acesso a água para a indústria. O carreamento 
de sedimentos, rejeitos, resíduos e/ou efluentes líquidos, por sua vez, é responsável pela re-
dução da qualidade da água e consequente restrição de acesso a água. Este aspecto também 
foi o indutor do assoreamento de corpos hídricos, consequente alteração da produtividade 
primária e do potencial/capacidade de autodepuração do rio Paraopeba.
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Pode ser considerado como reversível, pois se entende que as ações em curso têm a capa-
cidade de atenuar o impacto e que as atividades industriais poderão retomar seus níveis de 
produção. É temporário, pois tem fim após o cessamento das ações que o causaram.

Quadro 2.9.2.9-1 – Atributos do impacto Prejuízos ao setor industrial de uso intensivo de água.
Atributos de descrição do impacto

Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Indireto Reversibilidade Reversível

Escala Espacial Regional Duração Temporário

Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.2.9.2. Avaliação do impacto
Sua magnitude foi avaliada como grande, face à importância dos setores industriais alimen-
tício e de bebidas e têxtil para a economia da região e de Minas Gerais, sendo considerada 
importante atividade para o desenvolvimento econômico do estado, conforme a Federação das 
Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG, 2019), situação apresentada no diagnóstico 
pós-rompimento.

Conforme descrito, o impacto afeta o componente indústria, que possui sensibilidade avaliada 
como média.

O grau de importância deste impacto é elevado, resultando da combinação de magnitude 
grande e sensibilidade média.

Quadro 2.9.2.9-2 – Grau de importância do impacto Prejuízos ao setor industrial de uso intensivo 
de água.

Avaliação do grau de importância do impacto
Magnitude Grande

Sensibilidade ou valor do 
componente

Média

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

No âmbito do processo de reparação e ações emergenciais que estão sendo realizadas, des-
taca-se a construção do novo sistema de captação no rio Pará, que beneficiará o município 
de Pará de Minas. Com a conclusão da construção da nova adutora, o município dobrará 
sua capacidade de abastecimento assim que retornar também a captação paralisada no rio 
Paraopeba. Até setembro de 2020, a obra estava com 80% de conclusão (Vale S/A, 2020). 

Não obstante a importância das ações de caráter emergencial para o restabelecimento das 
atividades do setor, faz-se necessária a implementação de programas de maior complexidade. 
Para este impacto, está previsto um programa que visa fomentar o reestabelecimento dos ní-
veis de emprego e renda e da atividade econômica nos municípios da área de estudo, por meio 
da execução de ações que contemplem as principais cadeias produtivas impactadas pelo rom-
pimento das barragens B1, B4 e B4-A, buscando alternativas para o desenvolvimento dessas 
cadeias produtivas e de outros segmentos econômicos e a diminuição da dependência econô-
mica da mineração, por meio da promoção da diversificação da economia e de investimentos 
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sustentáveis. Dentre as ações previstas, cita-se identificação e cadastro das atividades indus-
triais com significativa dependência da qualidade da água ao longo da área de estudo.

Este impacto também está relacionado a um programa que visa monitorar a dinâmica eco-
nômica da área atingida pela lama de rejeitos e dos municípios da bacia hidrográfica do rio 
Paraopeba, por meio de um Sistema de Monitoramento de Indicadores relacionados às prin-
cipais atividades econômicas atingidas. Dentre as ações previstas, citam-se: monitoramento, 
partindo do levantamento pretérito, de valores e níveis de produção das indústrias; e levan-
tamento do número de estabelecimentos e empregos nas atividades do setor e do valor de 
salário médio mensal no setor.

Por fim, também tem relação com este impacto um programa que tem como objetivos monitorar 
os efeitos do rompimento na qualidade da água superficial e de sedimentos em parte da bacia 
do rio Paraopeba, acompanhar o avanço da pluma e acompanhar se haverá alguma influência 
sobre o rio São Francisco, a partir do entorno da UHE Três Marias. Neste sentido, o grau de 
resolução é considerado forte.

Quadro 2.9.2.9-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Prejuízos ao setor industrial de 
uso intensivo de água.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas
Identificar e cadastrar atividades industriais com significativa 
dependência da qualidade da água ao longo da área de estudo

Programa de Desenvolvimento Econômico Regional

Monitorar, partindo do levantamento pretérito, valores e níveis de 
produção das indústrias

Programa de Monitoramento da Dinâmica EconômicaLevantar o número de estabelecimentos e empregos nas atividades 
do setor

Levantar o valor do salário médio mensal no setor

Monitorar a qualidade da água e sedimentos
Plano de Monitoramento da Qualidade da Água 
Superficial e Sedimento

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Forte

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Moderado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

O mapa 2.9.2.9-1 apresenta a área de influência do impacto potencial intitulado Prejuízos ao 
setor industrial de uso intensivo de água. Foram considerados os municípios que tiveram o 
número de demissões maior que o número de admissões (indicador de atividade econômica) 
na indústria têxtil, nas indústrias alimentícias e de bebidas e nas atividades industriais de infra-
estrutura básica no ano de 2019.



Mapa 2.9.2.9-1 – Área de influência do impacto Prejuízos ao setor industrial de uso intensivo de água.
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2.9.2.10. Alterações no setor de comércio e serviços
Relação de causa e efeito
Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspectos indutores

• Arraste e deposição de rejeito;

• Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos;

• Mudança repentina nas condições de vida;e 

• Chuvas extremas 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba.

Componente afetado Comércio e serviços

Ocorrência do impacto Potencial

Elaboração: Arcadis, 2020.

O impacto Alterações no setor de comércio e serviços é potencial, uma vez que não estão dis-
poníveis dados e indicadores econômicos de bases oficiais atualizados para sua confirmação.

Com o rompimento das barragens do Complexo Paraopeba II da Mina Córrego do Feijão e 
consequente arraste e deposição de rejeitos e carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/
ou efluentes líquidos a interrupção de acessos e o aumento no fluxo de veículos e do tempo de 
trajeto nas vias remanescentes e os prejuízos à cadeia produtiva do turismo, houve alterações 
no setor de comércio e serviços, impactando na dinâmica econômica na área de estudo. 

Tendo em vista a demanda por ações emergenciais em diversos setores da sociedade e muni-
cípios da área de estudo, após o rompimento ocorreu a substituição dos turistas e, em partes, 
da demanda local por funcionários dos meios midiáticos, prestadores de serviços emergen-
ciais, desabrigados e funcionários da Vale S/A, que foram atendidos pelo comércio e serviços 
da região.

Apesar da falta de dados e indicadores econômicos atualizados, os dados do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados (2020) apontaram saldo positivo na geração de empregos 
para o comércio em 2019, na área de estudo, contabilizando 962 admissões a mais que demis-
sões, com destaque para as atividades de comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas 
e fumo (saldo de 211), comércio varejista de material de construção (197) e manutenção e 
reparação de veículos automotores (113). No setor de serviços ocorreu também saldo positivo 
de empregos em 2019, totalizando 950 admissões a mais que demissões.

Em 2019, o município de Brumadinho registrou saldo positivo no setor de comércio e de servi-
ços, com 82 admissões a mais que demissões. Este dado reforça notícias divulgadas em meios 
de comunicação (Veja, 2019), que mencionam o pagamento de indenizações como elemento 
que contribuiu para movimentar a economia municipal, impactando principalmente o setor do 
comércio. Todavia, deve-se monitorar essas movimentações conjuntamente com outros indi-
cadores econômicos, para avaliar o impacto do rompimento e das indenizações neste setor da 
economia.

Conforme informações e dados da Vale S/A sobre as ações emergenciais e de reparação que 
estão sendo realizadas, foi efetivado o acordo de aporte de R$ 1.080.000,00 em 24 parcelas, 
durante os anos de 2020 e 2021, para a Câmara dos Dirigentes Lojistas, com o intuito do rees-
tabelecer o equilíbrio econômico dos comerciantes do município de Brumadinho e, com isso, 
viabilizar o consequente fomento à reestruturação dos negócios, de forma a gerar um efeito 
positivo no setor de comércio e de serviços local.
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2.9.2.10.1. Descrição do impacto
Avalia-se que alterações no setor de comércio e serviços são caracterizadas como um impacto 
negativo, sobretudo porque o pagamento de indenizações e as contratações de empresas, 
consultorias e prestadores de serviços para a execução de obras emergenciais e demais ati-
vidades relacionadas ao rompimento das barragens B1, B4 e B4-A são transitórias e forjadas 
pela situação vivenciada nesses municípios.

O impacto é indireto, causado pela contratação de trabalhadores para a execução de obras 
emergenciais e atividades relacionadas e pelo pagamento de indenizações realizados pela Vale 
S/A para os atingidos, instituições públicas e outros setores da sociedade. A manifestação de 
início do impacto foi de médio prazo, pois ocorreu em até doze meses após o início da ação im-
pactante, e a escala espacial é regional, por abranger, além de Brumadinho, outros municípios 
da área de estudo, porém sua distribuição é de difícil identificação, e não necessariamente o im-
pacto ocorre em todo esse espaço, mas, de forma conservadora, é compreendido por este limite.

É considerado temporário e reversível, pois o impacto cessará à medida que não ocorram 
mais o pagamento de indenizações e repasses financeiros e/ou quando as ações emergenciais 
sejam finalizadas. Contudo, ações de apoio ao setor de comércio e serviços, bem como à eco-
nomia em geral, poderão manter o nível de aquecimento do setor.

Quadro 2.9.2.10-1 – Atributos do impacto Alterações no setor de comércio e serviços.
Atributos de descrição do impacto

Natureza Negativo Prazo Médio

Ordem Indireto Reversibilidade Reversível

Escala Espacial Regional Duração Temporário

Elaboração: Arcadis, 2020.

Ressalta-se que as atividades do setor terciário relacionadas às cadeias produtivas da mine-
ração e indústria, do turismo, das atividades agrosilvopastoris e aquicultura são avaliadas em 
seus respectivos impactos.

2.9.2.10.2. Avaliação do impacto
Sua magnitude é grande, dada a importância do comércio e da prestação de serviços para a 
economia da região e do estado de Minas Gerais, devido à capacidade de absorção de mão de 
obra intensiva por esses setores, influenciando na dinâmica de oferta e demanda.

Como descrito, o impacto incide sobre o componente comércio e serviços e afeta o setor terciá-
rio da economia, constituído por atividades complementares aos setores primário e secundário, 
sendo o de maior importância para o PIB do Brasil e de Minas Gerais, conforme diagnósticos 
pretérito e pós-rompimento. Sua sensibilidade é avaliada como média.

O grau de importância deste impacto é elevado, resultado da combinação de magnitude gran-
de e sensibilidade média.
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Quadro 2.9.2.10-2 – Grau de importância do impacto Alterações no setor de comércio e serviços.
Avaliação do grau de importância do impacto

Magnitude Grande

Sensibilidade ou valor do componente Média

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

Para este impacto, além do pagamento de indenizações, de repasses financeiros e das ações 
emergenciais que já estão sendo realizadas pela Vale S/A, como o acordo efetivado para a do-
ação de R$ 1.080.000,00 em 24 parcelas durante os anos de 2020 e 2021 para a Câmara dos 
Dirigentes Lojistas, que tem o intuito de reestabelecer o equilíbrio econômico dos comerciantes 
do município de Brumadinho e, com isso, viabilizar o consequente fomento à reestruturação 
dos negócios, de forma a gerar um efeito positivo em toda a cadeia produtiva do comércio 
local. Também está prevista a execução de um programa com ações que visam o estímulo a 
curto prazo da economia, por meio de apoio aos setores prioritários e de fomento à articula-
ção entre os agentes públicos e privados. Neste sentido, o grau de resolução é considerado 
intermediário.

Está previsto também um programa para o monitoramento de indicadores, visando subsidiar a 
condução de avaliações quantitativas dos impactos econômicos e servindo de referência para 
a proposição de ações mitigadoras adicionais em situações de variações negativas inespera-
das ou de confirmação do impacto.

Quadro 2.9.2.10-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Alterações no setor de comércio 
e serviços.

Medidas de reparação*

Ações Planos ou Programas

Apoiar micro e pequenas empresas locais no setor de comércio e serviços
Programa de Retomada da Economia a Curto 
Prazo

Programa de Monitoramento da Dinâmica 
Econômica

Criar um centro de assistência especializada no fortalecimento de micro e 
pequenos negócios

Apoiar a comercialização da produção das micro e pequenas empresas

Avaliação quantitativa do impacto econômico

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)

Grau de resolução das medidas Intermediário

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

A área de influência do impacto abrange Brumadinho e outros municípios da área de estudo.  
Sua distribuição é de difícil identificação e não necessariamente o impacto ocorre em todo esse 
espaço. Optou-se, então, de forma conservadora, por considerar toda a área de estudo. 



Mapa 2.9.2.10-1 – Área de influência do impacto Alterações no setor de comércio e serviços.
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2.9.2.11. Arrefecimento da economia e alterações nos níveis de 
emprego e renda
Relação de causa e efeito
Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspectos indutores

• Arraste e deposição de rejeitos;

• Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos;

• Chuvas extremas 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba;

• Mudança repentina nas condições de vida; e

• Suspensão de material particulado na atmosfera.

Componente afetado Economia

Ocorrência do impacto Potencial

Elaboração: Arcadis, 2020.

Dada a importância da cadeia produtiva da mineração para Minas Gerais, faz-se necessária a 
compreensão dos efeitos econômicos associados ao rompimento das barragens B1, B4, B4-A 
potencialmente gerados à dinâmica da economia local, regional e até nacional. Estes efeitos 
advêm de interrupções de fluxos econômicos causados por possíveis consequências do rom-
pimento, como reduções da produção, diminuição de massa salarial, redução do volume de 
capital monetário circulante, queda da circulação de mercadoria e valores, aumento de custos, 
alterações de condições macroeconômicas, entre outros. É um impacto potencial, pois ainda 
não se tem confirmação de alteração dos indicadores por fontes oficiais.

Estruturas minerárias foram danificadas pelo rompimento das barragens, obrigando a paralisa-
ção da produção na área diretamente afetada. Decisões institucionais da Vale S/A ocasionaram 
a paralisação de outras unidades produtivas da empresa na região. Em diferentes magnitudes, 
outras atividades econômicas foram diretamente afetadas, conforme descrito no diagnóstico 
pós-rompimento. Entre elas, a agropecuária, a indústria dependente da qualidade dos recur-
sos hídricos e o setor de comércio e serviços – em especial, o turismo. Impactos em diferentes 
campos da economia podem gerar este efeito.

A redução ou paralisação das atividades econômicas afetadas geram efeitos indiretos às suas 
cadeias produtivas. O efeito indireto estende-se pela cadeia de suprimentos, de distribuição 
e mercado final (exemplo: diminuição da contratação de prestadores de serviços e fornece-
dores, como para a manutenção de equipamentos). Dada a interrelação entre os segmentos 
econômicos – fluxos de bens e serviços entre segmentos –, o efeito indireto é transfronteiriço 
e potencialmente perceptível além da área de estudo.

Com o choque econômico da redução dos níveis de produção e os efeitos indiretos, espera-
va-se uma redução do volume de capital monetário circulante, gerando redução da renda das 
famílias. Massas salariais e lucros menores resultam em alterações das preferências de consu-
mo e consequente diminuição da circulação de mercadorias e valores, alterações rapidamente 
percebidas nos setores de comércio e serviços.

Análise realizada pelo Núcleo de Estudos em Modelagem Econômica e Ambiental Aplicada da 
Universidade Federal de Minas Gerais (Domingues, 2019) mensurou os efeitos econômicos da 
paralisação da produção minerária decorrente do rompimento das barragens em Brumadinho 
e de suas consequências imediatas. Utilizou-se para a análise um modelo de equilíbrio geral 
computável denominado Imagem, sendo este o modelo econômico mais bem desenvolvido 
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para análises desse tipo e aplicado por diversos autores, inclusive por Simonato (2017) em 
avaliação do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG. 

Ainda que se trate de uma estimativa preliminar e que esteja limitada à produção minerária, 
sem considerar os efeitos dos impactos a outras atividades econômicas, a análise proporciona 
uma compreensão da magnitude do impacto de arrefecimento da economia e alterações nos 
níveis de emprego e renda.

O cenário considerado pela análise econômica considera as seguintes particularidades:

• Mensuração dos efeitos econômicos ao estado de Minas Gerais;
• Paralisação de 11 unidades operacionais da Vale S/A, localizadas em Brumadinho, 

Congonhas, Itabirito, Nova Lima, Ouro Preto e Sarzedo – não se considera a paralisação 
do sítio Brucutu;

• Paralisação da produção das 11 unidades operacionais por três anos, com posterior reto-
mada da produção;

• Redução da produção de 40 milhões de toneladas de minério de ferro e pelotas – não se 
considera a compensação da produção por outras unidades produtivas.

Obtiveram-se resultados para um período de dois a três anos (curto prazo) e para longo prazo. 
Aqui se apresentam apenas os resultados para curto prazo, uma vez que são menos subje-
tivos. A Tabela 2.9.2.11-1 apresenta os efeitos econômicos indiretos, com redução da produ-
ção de insumos produtivos, serviços de transporte, serviços de manutenção, eletricidade, etc., 
como também os efeitos-renda ocasionados pela redução dos lucros e da renda das famílias.

Tabela 2.9.2.11-1 – Impacto econômico estimado da paralisação parcial da mineração de ferro da 
Vale S/A em Minas Gerais, por setor de atividades econômicas.

Setor em Minas Gerais Variação percentual real na 
produção (curto prazo)

Armazenamento e serviços auxiliares aos transportes -0,81
Máquinas para extração mineral e construção -1,02
Obras de infraestrutura -0,54
Serviços jurídicos, contabilidade e consultoria -0,57
Edificações -0,43
Serviços especializados para construção -0,32
Transporte terrestre de carga -0,56
Outras máquinas e equipamentos mecânicos -0,53
Pesquisa e desenvolvimento -0,32
Eletricidade, gás e outras utilidades -0,13
Desenvolvimento de sistemas e outros serviços de informação -0,22
Intermediação financeira, seguros e previdência complementar -0,13
Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos -0,36
Educação privada -0,26
Diesel – biodiesel -0,32
Caminhões e ônibus, inclusive cabines, carrocerias e reboques -0,21
Telecomunicações, TV por assinatura e outros serviços relacionados -0,05
Transporte terrestre de passageiros -0,14
Aluguéis 0,00
Comércio por atacado e varejo -0,24

Fonte: Domingues et al. (2019).
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O impacto econômico ocasionado pela paralisação parcial da produção de minério de fer-
ro e pelotas em Minas Gerais, consequência do rompimento das barragens de rejeitos em 
Brumadinho, é quantificado por indicadores econômicos de produção, emprego, investimento, 
consumo/renda e comércio exterior, conforme Tabela 2.9.2.11-2.

Tabela 2.9.2.11-2 – Impacto econômico estimado da paralisação parcial da mineração de ferro da 
Vale S/A em Minas Gerais, por variável econômica.

Indicador em Minas Gerais Efeito econômico 
(curto prazo)

PIB (variação percentual real) -0,47

Emprego (variação percentual real) -0,33

Consumo das Famílias (variação percentual real) -0,26

Investimento (variação percentual real) -0,63

Exportações (variação percentual real) -1,00

Importações (variação percentual real) -0,55

Consumo público (variação percentual real) -0,25

Pessoal ocupado (ocupações) -15.414

Arrecadação de impostos (R$ milhões) -575

Fonte: Domingues et al. (2019).

O estudo ainda aponta que, em decorrência da paralisação parcial da produção de minério de 
ferro e pelotas pela Vale S/A em Minas Gerais, podem ser esperados prejuízos às economias 
locais e regionais. Estima-se que este impacto ocasionará:

• Arrefecimento econômico de curto prazo na proporção de 0,47% do Produto Interno Bruto 
do estado de Minas Gerais;

• Redução da geração de aproximadamente 15 mil postos de trabalho, ou seja, redução 
equivalente a 0,33% da população ocupada de Minas Gerais;

• Dada a redução da criação de postos de trabalho e da renda das famílias, diminuição do 
consumo proporcional a 0,26% do consumo por família em Minas Gerais.

Outros empreendimentos do setor de mineração, inclusive de outras empresas além da Vale 
S/A, possivelmente serão afetados em consequência do rompimento das barragens em 
Brumadinho. Assim, faz-se necessária a previsão de uma medida de levantamento dos proje-
tos de mineração que direta ou indiretamente sofreram impacto em razão do rompimento das 
barragens da mina Córrego do Feijão.

Apesar da insuficiência de dados e indicadores econômicos atualizados, os dados do Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados (Ministério da Economia, 2020) apontaram um saldo 
positivo na geração de empregos no total das atividades no estado de Minas Gerais no ano 
de 2019: 90.123 admissões a mais que demissões. Na Região Metropolitana da Grande Belo 
Horizonte, o saldo foi de 39.593 demissões a mais que admissões. Nos municípios da área em 
estudo, foram contabilizadas 6.019 admissões a mais que demissões, com destaque para os 
municípios de Betim (2.138), Pará de Minas (828) e Curvelo (606). O município de Brumadinho 
registrou um saldo positivo de 521 admissões a mais que demissões no ano. Os municípios 
de Mateus Leme e Cachoeira da Prata foram os únicos da área de estudo (AE) a apresentar 
mais demissões do que admissões no ano de 2019: 57 e 11, respectivamente. Ressalta-se 
que a quantidade de movimentações de empregos do mercado formal deve ser monitorada 
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conjuntamente com outros indicadores econômicos, para avaliar o impacto do rompimento e 
das indenizações na economia regional.

Com relação ao salário médio do trabalhador em 2019, verifica-se que na área de estudo como 
um todo o salário médio do trabalhador foi 14% inferior à média dos últimos três anos. Os mu-
nicípios que apresentaram maior aumento do salário médio do trabalhador no ano de 2019, 
em relação à média dos três anos anteriores, foram Paraopeba, Pequi e Fortuna de Minas, e o 
que apresentou a maior redução foi Betim. Em Brumadinho, o salário médio do trabalhador, em 
2019, foi 9% superior à média registrada nos anos de 2016 a 2018.

Tabela 2.9.2.11-4 – Salário médio mensal em todas as atividades, área de estudo, média 2016 a 
2018 e 2019.

Salário médio mensal em todas as atividades

Localidade 2016-2018 2019 Variação

Betim 2.290 1.701 -26%

Brumadinho 1.486 1.616 9%

Cachoeira da Prata 1.055 1.142 8%

Caetanópolis 1.144 1.248 9%

Curvelo 1.150 1.217 6%

Esmeraldas 1.244 1.303 5%

Felixlândia 1.192 1.272 7%

Florestal 1.089 1.162 7%

Fortuna de Minas 1.142 1.277 12%

Igarapé 1.239 1.326 7%

Inhaúma 1.288 1.379 7%

Juatuba 1.529 1.441 -6%

Maravilhas 1.118 1.221 9%

Mario Campos 1.333 1.356 2%

Mateus Leme 1.321 1.309 -1%

Papagaios 1.100 1.154 5%

Para de Minas 1.165 1.272 9%

Paraopeba 1.283 1.656 29%

Pequi 1.080 1.322 22%

Pompeu 1.229 1.281 4%

São Joaquim de Bicas 1.470 1.509 3%

São Jose da Varginha 1.032 1.095 6%

Área de Estudo 1.764 1.515 -14%

Fonte: Caged, Ministério da Economia (2020). Elaboração: Arcadis, 2020.

Os dados oficiais e atualizados apresentados ao longo do Capítulo 2, “Caracterização Pós-
Rompimento e Avaliação de Impactos”, apontam quedas não uniformes das atividades eco-
nômicas nas áreas de estudo, isto é, apesar do efeito negativo do rompimento da barragem, 
diversos setores apresentaram aumento no número de contratações. Este fator pode ser de-
corrente da transferência de auxílios emergenciais e indenizações que contribuíram para movi-
mentar a economia regional, uma vez que a introdução direta de moeda circulante gera aumen-
to da fronteira orçamentária, impulsionando a propensão ao consumo e, consequentemente, o 
aumento da produção, estimulando a dinâmica do fluxo circular da renda.
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2.9.2.11.1. Descrição do impacto
Trata-se de impacto negativo, que pode provocar a redução dos níveis de produção e do 
volume da moeda circulante, gerando efeito negativo sobre os níveis de emprego e renda. 
Manifesta-se no médio prazo, decorrente das alterações parciais nos setores da economia 
após a paralisação das atividades minerárias e de outras cadeias produtivas.

Este impacto é indireto, pois resulta das consequências do rompimento da barragem e extra-
vasamento de rejeito sobre a dinâmica econômica regional. Além da indústria extrativa mineral, 
outras atividades econômicas foram diretamente afetadas, como a agropecuária, a indústria 
dependente da qualidade dos recursos hídricos e o setor de comércio e serviços, em especial 
o turismo.

Ressalte-se que os efeitos desse impacto, sobretudo o componente ligado à atividade de mine-
ração, extrapolam os limites da área de estudo, devido à interligação dos setores econômicos. 
Dessa forma, o impacto é considerado difuso.

O impacto pode ser considerado reversível, pois se entende que, com as ações de fomento 
e diversificação da economia local e regional, estímulo à contratação de mão de obra local e 
atração de investimentos para a região, possa ser atenuado, e a economia local tende a reto-
mar os níveis de produção, emprego e renda. O impacto é permanente, pois os efeitos sobre 
a economia se estendem mesmo cessada a ação que o causou.

Quadro 2.9.2.11-1 – Atributos do impacto Arrefecimento da economia e alterações nos níveis de 
emprego e renda.

Atributos de descrição do impacto
Natureza Negativo Prazo Médio

Ordem Indireto Reversibilidade Reversível

Escala espacial Difuso Duração Permanente

Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.2.11.2. Avaliação do Impacto
A magnitude foi avaliada como grande, face à amplitude dos efeitos sobre a estrutura e os 
níveis de produção, emprego e renda de municípios e estado, alterando grande parte da eco-
nomia local e estadual em relação ao cenário pré-rompimento.

Conforme descrito, o impacto afeta o componente Economia, apresentado na caracterização 
pós-rompimento, e sua incidência sobre os níveis de produção, emprego e renda nos municí-
pios da área de estudo e do estado de Minas Gerais. Assim, sua sensibilidade é avaliada como 
alta, associada à suscetibilidade em sofrer mudanças decorrentes da ação impactante.

O grau de importância deste impacto é elevado, resultando da combinação de magnitude 
grande e sensibilidade alta.
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Quadro 2.9.2.11-2 – Grau de importância do impacto Arrefecimento da economia e alterações nos 
níveis de emprego e renda.

Avaliação do grau de importância do impacto
Magnitude Grande

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

Por se tratar de impacto decorrente de uma grande cadeia de impactos – diretos e indiretos –, 
uma série de programas previstos visando o restabelecimento direto das condições de outros 
impactos tem capacidade de contribuir para que a estrutura e os níveis de arrecadação possam 
voltar aos patamares anteriores. Mais especificamente para o impacto em questão, está previs-
to um programa que estabelece ações para a elaboração participativa de um Plano Estratégico 
para o Desenvolvimento Econômico Regional que busque o desenvolvimento econômico em 
médio e longo prazos, visando o reestabelecimento dos níveis de renda, emprego, arrecadação 
tributária e atividade econômica similares aos prévios ao rompimento das barragens. Dentre as 
ações previstas, citam-se: estímulo à contratação de pessoal local; fomento à economia local 
e regional; diversificação da economia local e regional para gerar sustentabilidade; atração de 
investimentos para a região, promovendo a diversificação de sua estrutura produtiva; e plane-
jamento da retomada econômica para médio e longo prazos.

Este impacto também está relacionado a um programa que visa monitorar a dinâmica eco-
nômica da área atingida pela lama de rejeitos e dos municípios da bacia hidrográfica do rio 
Paraopeba por meio de um Sistema de Monitoramento de Indicadores relacionados às prin-
cipais atividades econômicas afetadas. Dentre as ações previstas, cita-se o monitoramento, 
partindo do levantamento pretérito, dos indicadores econômicos, de produção, emprego e 
renda dos municípios da área de estudo. Neste sentido, o grau de resolução é considerado 
intermediário.

Quadro 2.9.2.11-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Arrefecimento da economia e 
alterações nos níveis de emprego e renda.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas
Fomentar a economia local e regional

Programa de Desenvolvimento Econômico 
Regional

Diversificar a economia local e regional para gerar sustentabilidade

Estimular contratação de pessoal local

Atrair investimentos para a região, promovendo a diversificação de sua 
estrutura produtiva

Planejar a retomada econômica para médio e longo prazo

Monitorar os indicadores econômicos, de emprego e de renda em fontes 
oficiais

Programa de Monitoramento da Dinâmica 
Econômica

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Intermediário

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Elevado
Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.
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2.9.2.12. Aumento na incidência de doenças respiratórias
Relação de causa e efeito
Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto indutor Suspensão de material particulado na atmosfera

Componente afetado Qualidade de vida

Ocorrência do impacto Potencial

Elaboração: Arcadis, 2020.

O impacto Aumento na incidência de doenças respiratórias é potencial, visto que (i) o aumento 
observado precisa ser mais detalhado e mais bem investigado (acesso a fichas de investiga-
ção, eliminação de fatores de confusão) para reduzir as incertezas ou confirmar se há ou não 
relação com o rompimento, (ii) são morbidades de detecção também a longo prazo, sugerindo 
monitoramento e estudos longitudinais específicos, (iii) há evidências na literatura que relacio-
nam exposição e doenças respiratórias e (iv) que relacionam aumento de contingente e fluxo 
populacional temporários com aumento de taxa de transmissão de doenças respiratórias infec-
ciosas, incluindo importação dessas doenças via mão de obra importada.

Segundo o Ministério da Saúde (Brasil, 2020), a poluição atmosférica deixou de ser uma carac-
terística associada exclusivamente às grandes metrópoles ou polos industriais. Seus impactos 
também podem ser identificados em situações de queima de biomassa, de atividades de mine-
ração e de uso de técnicas de pulverização de agrotóxicos, entre outras.

Em Brumadinho, município mineiro e minerário, imediatamente após o rompimento das bar-
ragens B1, B4 e B4-A, ocorreu suspensão de material particulado na atmosfera em razão do 
arraste de rejeitos. Posteriormente, em médio e longo prazos, o rejeito depositado no córrego 
Ferro-Carvão e às margens do Paraopeba secou e, junto com o arraste eólico, resultou na 
suspensão de material particulado na atmosfera e em alterações na qualidade do ar. Além da 
perturbação das atividades rotineiras e do aumento do incômodo à população, mesmo com as 
ações de reparação, alterações na qualidade do ar como um todo podem resultar em aumento 
da incidência de doenças respiratórias, que, por sua vez, causa pressão sobre os serviços 
públicos, aqui especificamente em relação à saúde, com consequente prejuízo de ações de 
vigilância da saúde respiratória e outros agravos e fatores de risco.

As chuvas extremas de 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba podem ter potencializado a 
deposição de rejeito e outros sedimentos finos ao longo das margens e planícies, provocando 
eventuais alterações na qualidade do ar em períodos de estiagem, atingindo novamente resi-
dentes e trabalhadores locais.

Tais alterações podem também ser resultado do aumento do fluxo de veículos e liberação de ga-
ses automotores, provenientes de áreas onde ainda há depósitos ou manejo de rejeitos, e onde 
há movimentação intensa relacionada a obras e outras ações de reparação, como distribuição de 
água em estradas rurais, estendendo-se desde a mina Córrego do Feijão até a UHE Retiro Baixo.

O risco de doenças respiratórias relacionados à qualidade do ar pode ser maior na região mais 
próxima ao Ferro-Carvão, em razão do volume de rejeito depositado, da maior intensidade das 
obras de reparação e de áreas de depósito e manejo do rejeito. O risco à saúde respiratória 
pode ser menor a jusante no rio Paraopeba em relação ao rejeito, mas o fluxo de veículos pode 
ter relevância.
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Tais morbimortalidades podem ocorrer por causas diretas (como intoxicação por excesso de 
particulados, contaminantes aéreos ou metais pesados) e por causas indiretas, por meio do 
agravamento do estado de doenças preexistentes (asma), aumento da suscetibilidade e facili-
tação a outras doenças e fatores de risco (toxicidade do rejeito, baixa imunidade em razão de 
saúde mental debilitada, tabagismo, infecções bacterianas/tuberculose e virais/Covid-19).

Em relação aos metais, especificamente ao rejeito, o excesso de ferro, manganês e outros 
metais pesados particulados no ar é reconhecido na literatura por causar danos à saúde respi-
ratória de seres humanos (Azevedo & Chasin, 2003).

Os alvos primários da ação do manganês são os pulmões e o sistema nervoso central. As 
propriedades inflamatórias do manganês levam ao aparecimento de tosse e bronquite em tra-
balhadores expostos a níveis que excedam os padrões. O risco de doenças pulmonares ori-
ginadas de exposição ambiental ao metal é pequeno, mas existem evidências de aumento de 
prevalência de sintomas respiratórios em moradores próximos a fontes de Mn, como indústrias 
de ligas de ferro-manganês, com aumento na incidência de mortalidade por pneumonia ou 
pneumoconiose ao óxido de Mn e de deterioração da função neurológica, levando a mal de 
Parkinson e distúrbios psiquiátricos (Azevedo & Chasin, 2003).

Há também evidência de que a exposição a óxidos de ferro pode resultar em pneumoconioses 
e câncer pulmonar; e a partículas de ferro, pode resultar em outras patologias respiratórias e 
escleroderma (Lima & Pedrozo, 2001). Tais evidências são baseadas em trabalhadores, mas 
como agora o rejeito rico em óxidos de ferro está próximo às áreas de ocupação humana, o 
risco à saúde na área de influência do impacto do rejeito particulado pode também ser atribuído 
aos residentes. No entanto, para a avaliação deste impacto, não foram considerados especifi-
camente os riscos e efeitos do rejeito/metais à saúde humana, objeto de estudo específico, até 
mesmo porque os dados que embasaram esta avaliação de impacto não permitem distinção de 
relação ou não com o rejeito do rompimento. Os dados do estudo dos efeitos do rejeito à saú-
de humana serão incorporados ao Plano de Reparação oportunamente (gestão adaptativa). 
Portanto, o impacto à saúde respiratória da população residente e trabalhadora aborda não es-
pecificamente o rejeito, mas sobretudo a suspensão de partículas pelo aumento do fluxo de ve-
ículos de distribuição de água e demais ações e obras de reparação onde o rejeito é ausente.

Em relação à pandemia da Covid-19, iniciada em Minas Gerais em março de 2020, não é des-
cartado o efeito potencializador (i) do aumento do fluxo populacional e importação de casos, 
evidenciado recentemente na referida pandemia, e (ii) da alteração na qualidade do ar facili-
tando a incidência de SRAG e SARS-COV2. No entanto, como os dados desse indicador ainda 
são preliminares e estão sujeitos constantemente a atualização e alteração metodológica, ain-
da não é possível avaliar seus possíveis efeitos em relação ao rompimento.

Quanto às doenças respiratórias em geral, o aumento do número de casos observados ante-
riormente à pandemia pode estar relacionado a diversas outras causas, como surtos de vírus 
recentes (influenza), além de outros fatores de risco (tabagismo, exposição a partículas sus-
pensas etc.), sugerindo estudos específicos.

A detecção de casos relacionados à saúde respiratória pode ocorrer oportunamente, quando 
a população é exposta a uma situação crítica (como material particulado excessivo ou infec-
ção viral), ou a longo prazo, quando a população acumula os efeitos do impacto, aumentando 
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a debilidade em razão da idade. Menores de 5 anos e maiores de 60 são mais suscetíveis 
(Brasil, 2020).

Outras morbimortalidades por doenças respiratórias podem ocorrer na população atingida, re-
sultado de outros impactos do rompimento e seus consequentes impactos em morbidades e 
fatores de risco em outros sistemas corporais humanos, cujas relações são mais complexas e 
incertas, exigindo dos serviços públicos melhor definição das causas dessas morbimortalida-
des e fatores de risco.

Em 2001, o Ministério da Saúde estruturou a Vigilância em Saúde de Populações Expostas a 
Poluição Atmosférica (Vigiar), cujo objetivo é desenvolver ações visando recomendar e instituir 
medidas de prevenção, de promoção da saúde e de atenção integral, conforme preconizado 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O campo de atuação do Vigiar prioriza regiões onde exis-
tam diferentes atividades de natureza econômica ou social que gerem poluição atmosférica de 
modo a caracterizar um fator de risco para as populações expostas (Brasil, 2020).

Considerando o Instrumento de Identificação de Municípios de Risco (IIMR – Brasil, 2020), 
Brumadinho e alguns municípios da área de estudo poderiam ser classificados como áreas de 
atenção ambiental atmosférica de interesse para a saúde, devido à relação direta com a mine-
ração e outros fatores de risco relacionados. Além disso, foram identificados potenciais efeitos 
agudos da exposição a poluentes atmosféricos na área de estudo, potenciais efeitos crônicos 
em expostos a poluentes atmosféricos provenientes de áreas de mineração descritos na litera-
tura e potencial risco de introdução de doenças respiratórias infecciosas.

2.9.2.12.1. Descrição do impacto
O aumento na incidência de doenças respiratórias é um impacto negativo, porque prejudica a 
saúde respiratória da população, podendo levar a óbito. Além disso, identificaram-se na área 
de estudo após o rompimento: (i) em 2019, o primeiro aumento de casos de síndrome respi-
ratória aguda grave desde 2016, em dez municípios; (ii) aumento na taxa de mortalidade por 
doenças do aparelho respiratório entre 2018 e 2019 em 13 municípios, variando de 0,014 a 
1,196 a cada 100 habitantes, sendo três municípios com elevadas taxas em menos da metade 
de 2020; e (iii) aumento no número de óbitos por diversas doenças do aparelho respiratório 
entre 2018 e 2019, além do surgimento de doenças nunca registradas em diversos municípios.

É um impacto indireto, pois decorre de alterações na qualidade do ar.

É um impacto em escala espacial regional, pois a abrangência ultrapassa os limites dos im-
pactos locais. Esse espaço corresponde à bacia do Ferro-Carvão (depósito e manejo de re-
jeitos, com obras e ações de reparação mais intensas) e à jusante do rio Paraopeba, às suas 
margens, correspondente às áreas de inundação potencialmente contaminadas pelo rejeito, 
além das áreas de distribuição de água por veículos. A área de influência deste impacto é apre-
sentada no Mapa 2.9.2.12-1. Os trabalhadores das obras são de difícil mapeamento, em razão 
de suas características migratórias e temporárias, exigindo estudo específico sobre saúde do 
trabalhador, para além dos dados livres do SUS.

É um impacto de manifestação no curto prazo, pois se observaram aumento da suspensão 
de partículas causado pelo deslocamento do rejeito e emissão de poluentes em razão do au-
mento do fluxo de veículos e de ações iniciais de reparação que podem causar danos à saúde 
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respiratória. No entanto, os efeitos à saúde respiratória poderão ser sentidos ao longo do tem-
po, em razão das obras e ações de reparação, da manutenção de rejeito exposto em áreas 
ainda não recuperadas e, principalmente, do dessecamento do rejeito ainda exposto. A longo 
prazo, os efeitos à saúde respiratória da população exposta também poderão ser sentidos, 
mesmo que cessem as fontes de poluição e melhore a qualidade do ar, em razão do efeito 
temporal acumulativo do impacto no corpo humano, resultado em detecções tardias de morbi-
mortalidades respiratórias.

É um impacto reversível, pois medidas de reparação podem contribuir para o restabelecimento 
da qualidade de vida dessas populações. O impacto é permanente, pois os danos causados 
pelas partículas retidas nos pulmões aumentam a suscetibilidade às morbidades respiratórias 
e a outras morbidades e fatores de risco.

Quadro 2.9.2.12-1 – Atributos do impacto Aumento na incidência de doenças respiratórias.
Atributos de descrição do impacto

Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Indireto Reversibilidade Reversível

Escala espacial Regional Duração Permanente

Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.2.12.2. Avaliação do impacto
A magnitude foi avaliada como grande, em razão da elevada possibilidade de ocorrência no 
Ferro-Carvão, da grande extensão territorial ao longo do rio Paraopeba e do risco à saúde res-
piratória da população exposta, relatado na literatura. A sensibilidade do componente foi ava-
liada como alta, porque os danos à saúde, se agudos e crônicos, comprometem a qualidade 
de vida das pessoas e podem causar morte.

O impacto foi classificado como de grau de importância elevada, pois a magnitude foi grande e 
a sensibilidade foi alta, principalmente em razão de se tratar de saúde humana.

Quadro 2.9.2.12-2 – Grau de importância do impacto Aumento na incidência de doenças 
respiratórias.

Avaliação do grau de importância do impacto
Magnitude Grande

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

Para este impacto foram, estão sendo e serão realizadas ações previstas nos programas rela-
cionados no Quadro 2.9.2.12-3. 

Estão sendo realizadas atividades do Plano de Monitoramento da Qualidade do Ar (PMQAr), 
que objetiva o monitoramento da qualidade do ar e o controle das emissões de poluentes 
atmosféricos: avaliação da qualidade do ar com base na Resolução Conama 491/2018; levan-
tamento das principais fontes de emissões atmosféricas; modelagem para avaliação da quali-
dade do ar na área impactada pelo rompimento, na determinação de pontos de monitoramento 
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da qualidade do ar, conforme resultados da modelagem atmosférica; e controle e mitigação dos 
impactos. Outros programas visam a redução do solo exposto à ação de ventos, para minimiza-
ção dos particulados com o aumento da cobertura vegetal e fortalecimento das vigilâncias em 
saúde pública nos territórios de influência do impacto, que podem beneficiar o Programa Vigiar. 

O impacto foi classificado como de grau de resolução intermediário, e grau de importância do 
impacto (pós-medidas) elevado, pois é possível reduzir a intensidade do impacto, cujas ações 
de reparação têm sido executadas e são reconhecidas como boas práticas.

Quadro 2.9.2.12-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Aumento na incidência de 
doenças respiratórias.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas
Umectação do solo nas áreas operacionais e de obras emergenciais 
(uso de caminhão-pipa ou outro dispositivo similar até que a emissão de 
materiais particulados seja cessada)

Plano de Monitoramento das Obras Emergenciais 
/ Plano de Monitoramento da Qualidade do Ar

Instalação de um lava-rodas, ou algum outro sistema de lavagem de 
equipamentos e veículos, que contará com caixas sifonadas para 
separação, para quando o caminho de acesso atingir áreas residenciais ou 
vias pavimentadas

Exigir que todas as caçambas dos caminhões de transporte de terra seca 
ou outros materiais secos em percursos externos sejam protegidos com 
lonas

Manutenção dos veículos e equipamentos

Os veículos/equipamentos empregados nas obras deverão ser 
periodicamente vistoriados para verificar seu atendimento à legislação

Delimitação das áreas de influência dos poluentes atmosféricos através de 
estudos de dispersão

Monitoramento da qualidade do ar na área de influência confirmada

Utilização de frota veicular ecológica (de baixa emissão, como biodiesel, 
álcool ou elétrica)

Redução do solo exposto à ação de ventos para minimização dos 
particulados com o aumento da cobertura vegetal

Plano de Recuperação de Áreas Degradadas 
(PRAD)

Fortalecimento das vigilâncias em saúde pública nos territórios de 
influência do impacto (Programa Vigiar)

Programa de Saúde Integral e Coletiva

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Intermediário

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

A área de influência do impacto abrange a bacia do ribeirão Ferro-Carvão e à jusante de 
Brumadinho, às suas margens no rio Paraopeba, as áreas de inundação potencialmente con-
taminadas pelo rejeito, além das áreas de distribuição de água por veículos.



Mapa 2.9.2.12-1 – Área de influência do impacto Aumento na incidência de doenças respiratórias.
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2.9.2.13. Aumento na incidência de doenças de veiculação hídrica
Relação de causa e efeito
Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspectos indutores

• Arraste e deposição de rejeitos;

• Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos;

• Mudança repentina nas condições de vida; e

• Chuvas extremas de 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba.

Componente afetado Qualidade de vida

Ocorrência do impacto Potencial

Elaboração: Arcadis, 2020.

O impacto Aumento na incidência de doenças de veiculação hídrica é potencial porque (i) o 
aumento observado precisa ser mais detalhado e mais bem investigado (acesso a fichas de 
investigação, eliminação de fatores de confusão) para reduzir as incertezas ou confirmar se 
há ou não relação com o rompimento, (ii) são morbidades de detecção também a longo prazo, 
sugerindo monitoramento e estudos longitudinais específicos, (iii) há evidências na literatura 
que relacionam contato e uso de água contaminada com doenças de veiculação hídrica e (iv) 
há evidências na literatura que relacionam mão de obra importada e aumento de contingente 
sem planejamento sanitário com aumento em doenças de veiculação hídrica e outras doenças 
e fatores de risco.

Segundo o Ministério da Saúde (Brasil, 2018, 2019), surtos de doenças e agravos de veicu-
lação hídrica podem ocorrer devido a diversos fatores, como condições deficientes de sanea-
mento e, em particular, consumo de água em quantidade insuficiente e qualidade inadequada 
para atender às necessidades individuais e coletivas da população. Isso ocorre porque a água 
pode veicular substâncias químicas e agentes biológicos nocivos à saúde. Tais substâncias e 
agentes podem adentrar no organismo humano por meio de ingestão, inalação ou contato da 
água contaminada com a pele ou mucosas, além de ingestão de alimentos irrigados ou lavados 
com água contaminada, causando danos à integridade física ou mental.

A água contaminada pode transmitir doenças provocadas por vírus (adenovírus, astrovírus, en-
terovírus, hepatite A, hepatite E, norovírus, rotavírus, sapovirus), bactérias (Campylobacter spp., 
Escherichia coli patogênica, Leptospira spp., Francisella tularensis, Salmonella spp. incluindo 
S. typhi, Shigella spp., Vibrio choleraes, Legionella pneumophila Mycobacteria não tuberculo-
sa), protozoários (Acanthamoeba spp., Cryptosporidium hominis/parvum, Cyclospora cayeta-
nensis, Entamoeba histolytica, Giardia intestinalis, Toxoplasma gondii), helmintos (Shistosoma 
mansoni, Dracunculus medinensis) e substâncias químicas (inorgânicas, orgânicas, cianotoxi-
nas, agrotóxicos, desinfetantes e produtos secundários da desinfecção) (Brasil, 2018, 2019).

Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos e arraste e deposição 
de rejeitos deflagraram redução da qualidade da água superficial, restrição do acesso a água, 
aumento da demanda de águas subterrâneas e restrição de uso da água subterrânea, com 
consequente risco sobre a qualidade e quantidade do recurso. Como consequência, risco de 
desabastecimento e aumento da demanda por água para consumo humano e animal, sem o 
devido controle de qualidade, podem resultar em aumento da incidência de doenças de veicu-
lação hídrica, mesmo com ações de reparação voltadas à segurança hídrica.
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Redução da qualidade da água e demais desequilíbrios ecológicos e tróficos no ambiente 
aquático podem resultar, além das letais cianotoxinas, na alteração das características organo-
lépticas (turbidez, cor, sabor, cheiro e aspecto visual), aumento da desconfiança da população 
em relação à qualidade e principalmente em relação à toxicidade, com consequentes aumento 
da rejeição, aumento da busca por fontes alternativas de água para consumo humano e animal 
de qualidade duvidosa e aumento da exposição e risco à saúde.

Aumento de bioacumulação e toxicidade na biota aquática, bioacumulação de metais e eco-
toxicidade em peixes e alteração das características naturais do solo também resultaram em 
redução da segurança alimentar e aumento da incidência de doenças de veiculação hídrica por 
substâncias químicas, mas também por aumentar a chance do consumo de alimentos alter-
nativos, em substituição aos alimentos tóxicos, aumentando o risco de transmissão de outras 
doenças infecciosas e parasitárias.

Alteração das características morfodinâmicas dos cursos d’água, assoreamento de corpos 
hídricos, retenção de sólidos em barramentos e redução da heterogeneidade ambiental po-
dem alterar a velocidade/vazão, a química, a turbidez e a sedimentologia, entre outras carac-
terísticas, do habitat aquático e criar ambientes propícios à instalação e proliferação não só 
dos hospedeiros intermediários (como esquistossomose), mas também de animais vetores de 
doenças (como larvas de culicídeos), com consequente aumento da incidência de doenças de 
veiculação hídrica e relacionadas à fauna sinantrópica. A reparação por meio da modificação 
do relevo e hidrodinâmica deve observar aspectos sanitários de modo a não criar esses tipos 
de habitats ou nichos ecológicos. As obras de reparação no Ferro-Carvão podem tanto inten-
sificar (se não observados os aspectos sanitários) quanto mitigar (pela massiva movimentação 
de solo e recuperação ambiental) o risco à saúde ambiental do recurso hídrico, incluindo suas 
margens.

A perda de indivíduos da ictiofauna pode promover a proliferação de hospedeiros e vetores 
pela ausência de alguns de seus predadores, que, junto com a alteração da estrutura das 
comunidades hidrobiológicas e a alteração das teias tróficas, pode resultar em desequilíbrio 
ecológico no meio aquático e perda de serviços ecossistêmicos, o que favoreceria espécies ge-
neralistas, invasoras e tolerantes a ambientes antropizados e hospedeiras de doenças, como 
Biomphalaria glabrata, Achatina fulica e Culex. Alteração do potencial/capacidade de autode-
puração do rio Paraopeba pode manter o rio em constante estado de desequilíbrio, favorecen-
do os agentes do ciclo de doenças de veiculação hídrica e relacionados à fauna sinantrópica.

Redução da qualidade da água resulta em prejuízos às cadeias produtivas, que, por sua vez, 
aumentam a pressão pela demanda de água, principalmente a aquicultura e o agrosilvopasto-
ril, crescendo a demanda por fontes alternativas de risco à saúde humana e animal. O Médio 
Paraopeba é parte importante do cinturão agrícola da RMBH. O risco de contaminação desses 
produtos já vem causando desconfiança nos consumidores, principalmente ligado aos metais 
pesados, e resulta em impactos negativos, como perda de renda dos produtores rurais na área 
afetada na bacia.

A paralisação da captação de água do rio Paraopeba para abastecimento público, além de re-
sultar em danos ao sistema e risco de desabastecimento, também poderia resultar no aumento 
da demanda por fontes alternativas inseguras e com risco à saúde humana dos residentes. 
Algumas fontes de água potável foram rapidamente reestabelecidas, por distribuição de água 
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(galão e pipa) e mudança do ponto e tipo de captação, permanente ou temporária, e remanejo 
no sistema regional de abastecimento público de água para consumo humano.

No entanto, até a conclusão das obras ligadas ao abastecimento, pode haver risco, mesmo 
que baixo, de desabastecimento, não apenas nas comunidades diretamente afetadas, mas 
também em toda a RMBH, em virtude de o rio Paraopeba ser importante manancial do siste-
ma da região. Tudo isso resulta no aumento da demanda por fontes alternativas inseguras e 
do risco à saúde humana. Porém o reestabelecimento do fornecimento de água de qualidade, 
com frequência e suficiência, por fornecedores, seja Copasa, autônomo ou Vale S/A, tende a 
diminuir a probabilidade de infecções por doenças de veiculação hídrica.

Além disso, o risco de desabastecimento de água, ao causar redução da segurança alimentar, 
pode resultar também na manutenção pelos moradores em áreas urbanas de reservatórios 
temporários de água propícios à proliferação de larvas de Aedes aegypti, transmissor da den-
gue, chikungunya e zika, e dependendo das condições, até mesmo de Biomphalaria glabrata, 
hospedeiro da esquistossomose, e outras doenças de veiculação hídrica (Brasil, 2019).

Mudança repentina nas condições de vida e suas consequências, incluindo aumento de proble-
mas psicológicos e psicossociais, podem gerar passividade e incapacidade de profilaxia, pre-
venção e detecção oportuna de doenças, resultando no aumento da incidência de morbimor-
talidade por doenças de veiculação hídrica. As pessoas afetadas podem perder a capacidade 
de reação e mobilização para o combate de doenças, como relaxamento do comportamento 
higiênico pessoal e sanitário, facilitando a entrada, a permanência, a reprodução e a transmis-
são de agentes de doenças em suas residências e comunidades. Ações de educação em saú-
de voltadas para a higiene pessoal e coletiva e educação ambiental participativa e comunitária 
estimulam as relações sociais, fazendo bem não somente para a saúde mental dos afetados, 
mas também para a saúde ambiental, reduzindo o risco à saúde humana.

As chuvas extremas de 2019/2020 e as inundações do rio Paraopeba, que ocorreram porque 
o rejeito depositado elevou o nível da calha, podem ter aumentado a área contaminada por 
rejeito da barragem B1 e por efluentes domésticos e industriais. Isso pode aumentar as áreas e 
os níveis de contaminantes no solo, aumentando a incidência de morbimortalidade por exposi-
ção a contaminantes e por doenças infecciosas e parasitárias. Potencial contaminação do solo 
também pode ser passada adiante através de verduras e legumes que têm contato direto com 
solo e água, resultando no aumento da incidência de doenças de veiculação hídrica, inclusive 
em longas distâncias, no consumidor final desses produtos agrícolas.

A mortandade de animais e plantas ocorrida no curto prazo poderia gerar ambientes para a 
proliferação de agentes etiológicos, hospedeiros e vetores de doenças de veiculação hídrica 
também em curto prazo, cuja ação emergencial reduziu significativamente o impacto.

O Ministério da Saúde (Brasil, 2020) apontou risco de doenças de veiculação hídrica, princi-
palmente doenças diarreicas agudas em razão do rompimento. Segundo a Nota Técnica da 
Fiocruz (Romeu, 2019, n.p.), corroborando o estudo, a bacia se encontra em uma área de 
transmissão de esquistossomose. Segundo a Nota,

[…] as alterações ecológicas provocadas pelo desastre podem promover a transmissão de es-
quistossomose, principalmente se levado em consideração que grande parte do município de 
Brumadinho e municípios ao longo do rio Paraopeba não é coberta por sistemas de coleta e 
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tratamento de esgotos. A transmissão de esquistossomose é facilitada pelo contato com rios con-
taminados por esgotos domésticos e com presença de caramujos infectados.

Apesar de a ocorrência da esquistossomose estar mais vinculada ao saneamento (Brasil, 2014, 
2019), não pode ser descartado o relacionamento com o rompimento, pois aspectos diferentes 
do rompimento podem resultar em feedback positivo e negativo e favorecer ou não a ocorrência, 
proliferação e dispersão dessa doença: saneamento inadequado, presença de esgoto domésti-
co, presença do caramujo ou da cercaria, alteração no habitat (qualidade da água, dos sedimen-
tos) e desequilíbrio ecológico (mudanças nas populações de predadores-presas-parasitas).

Apesar dos poucos registros de caramujo na bacia, os casos autóctones identificam sua pre-
sença em todas as regiões, aumentando o risco de dispersão passiva e ativa. Áreas sem regis-
tro entre 2013 e 2018 apresentaram casos novos de esquistossomose grave após o rompimen-
to, corroborando o potencial de dispersão da doença, mesmo que os dados não considerem 
casos leves.

Falta de saneamento, principalmente nas zonas rurais do Paraopeba, aumenta o risco de ado-
ecimento da população. Com o rompimento e restrição de acesso a água, o risco pode ter di-
minuído, mas permanece nas residências com saneamento precário e com consumo de água 
de fontes alternativas inadequadas.

O aumento no fluxo populacional faz crescer a probabilidade da dispersão de helmintos vindos 
de outras regiões endêmicas por meio da contaminação das águas com fezes e com presença 
de ovos, cistos e formas patogênicas em localidades com saneamento precário. As localidades 
com obras de reparação têm grande potencial para receber trabalhadores de diversas regiões 
do país, que podem trazer consigo esses parasitos e dispersá-los na ausência de saneamento 
adequado.

O rompimento também resultou na perda de arrecadação dos municípios, o que aumenta a 
pressão sobre os serviços públicos e pode resultar na perda de capacidade de atendimento 
público voltado ao saneamento, enfraquecimento da vigilância e atenção básica, nas condi-
ções de saúde das famílias e comunidades, e aumento na incidência de doenças de veiculação 
hídrica e outras doenças.

A perspectiva de recuperação econômica por meio da promoção de práticas de turismo deve 
olhar atentamente para o saneamento para evitar o risco de infecção de usuários e praticantes 
de esportes vinculados à água.

Apesar da tendência geral de redução do número de casos de esquistossomose e algumas 
doenças de veiculação hídrica, foram registrados pontualmente em alguns municípios: (i) ma-
nutenção do ciclo de algumas doenças, (ii) aumento do número de casos; e (iii) expansão de 
doenças com o registro de casos autóctones em novas áreas.

Os diversos aspectos ligados ao ciclo das doenças de veiculação hídrica e à dinâmica socio-
ambiental, sejam positivos ou negativos, interagem, podendo resultar numa combinação que 
favoreça a dinâmica de algumas doenças, sugerindo monitoramento delas a longo prazo, mes-
mo com a tendência de melhoria das condições sanitárias na região do Paraopeba.

É baixa a probabilidade de aumento de casos de esquistossomose e outras doenças de veicu-
lação hídrica na bacia em razão do rompimento, da distribuição regular de água pela Vale S/A 
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e do índice de saneamento nas zonas urbanas. A probabilidade cresce na zona rural em razão 
do baixo índice de saneamento, da demanda e busca por fontes alternativas de água para 
consumo humano e dos complexos e imprevisíveis resultados de desequilíbrios ambientais.

Em relação aos metais, especificamente ao rejeito, o excesso de ferro, manganês e outros 
metais pesados na água é reconhecido na literatura por causar dados à saúde em seres hu-
manos. Apesar das toxicidades oral e dérmica do manganês serem reduzidas devido à baixa 
solubilidade do metal, um dos alvos primários da ação crônica do manganês é o sistema ner-
voso central, podendo resultar em doenças neurológicas e mentais (Azevedo & Chasin, 2003; 
Lima & Pedrozo, 2001). No entanto, para a avaliação deste impacto, não foram considerados 
especificamente os riscos e efeitos do rejeito/metais à saúde humana, objeto de estudo espe-
cífico, até mesmo porque os dados que embasaram esta avaliação não permitem distinguir a 
relação ou não com o rejeito do rompimento. Os dados do estudo dos efeitos do rejeito à saúde 
humana serão, oportunamente, incorporados neste Plano (gestão adaptativa). Portanto, o im-
pacto à saúde da população residente aborda não especificamente o impacto das substâncias 
químicas na água, mas, sim, todas as causas de doenças de veiculação hídrica, sejam quími-
cas ou biológicas.

Em relação às doenças de veiculação hídrica em geral, os aumentos do número de casos ob-
servados, anteriores e posteriores ao rompimento, podem estar relacionados a diversas outras 
causas, como surtos e outros fatores de risco, sugerindo avaliação mais detalhada e estudos 
específicos.

A detecção de casos relacionados à saúde humana pode ocorrer oportunamente, quando a po-
pulação é exposta a condições de risco sanitário (água não tratada, desabastecimento e falta 
de saneamento), ou a longo prazo, resultado de efeitos crônicos, como na esquistossomose. 
Menores de 5 anos são mais suscetíveis, principalmente a doenças diarreicas agudas (Brasil, 
2014, 2018, 2019).

Outras morbimortalidades por doenças de veiculação hídrica podem ocorrer na população atin-
gida, resultado de outros impactos do rompimento e seus consequentes impactos em mor-
bidades e fatores de risco em outros sistemas corporais humanos, cujas relações são mais 
complexas e incertas, exigindo dos serviços públicos melhor definição das causas dessas mor-
bimortalidades e fatores de risco.

O diagnóstico deste Plano identificou aumento da incidência de algumas doenças de veicula-
ção hídrica, que pode ser resultado de diversos impactos do rompimento, além do potencial 
risco de introdução e reintrodução de doenças infecciosas e parasitoses.

2.9.2.13. Descrição do impacto
O aumento da incidência de doenças de veiculação hídrica é um impacto negativo, porque 
prejudica a saúde geral da população, podendo levar a óbito. Além disso, o diagnóstico revelou 
(i) aumento de casos de toxoplasmose a partir de 2015, com manutenção e aumento de ca-
sos na área de estudo, (ii) aumento no número de casos de leptospirose em 2018 e 2019, (iii) 
ressurgimento da difteria, com um caso isolado, (iv) aumento no número de casos de doenças 
causadas por protozoários, complicando a gravidez, o parto e o puerpério, com incrementos 
pontuais em 2019 que podem estar relacionados ao saneamento em virtude do rompimento, 



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba
Capítulo 2 – Caracterização socioambiental pós-rompimento e avaliação de impactos  

Volume 4 – Avaliação de Impactos

 665

(v) aumento da frequência de óbito por doenças diarreicas agudas em menores de 5 anos, com 
registros a partir de 2014, (vi) manutenção da ocorrência de óbitos por doenças infecciosas 
intestinais e novas ocorrências após o rompimento, (vii) ocorrência isolada e aumento pon tual 
de óbitos por helmintíases após o rompimento e (viii) registro de doenças não registradas pré-
-rompimento em diversos municípios.

É um impacto indireto, porque os efeitos são deflagrados por outros impactos de diversas 
ordens, relacionados a segurança hídrica, alterações ambientais e desequilíbrios ecológicos 
e socioeconômicos: redução da qualidade da água superficial, restrição do acesso a água, 
aumento da demanda de águas subterrâneas, com consequente risco sobre a qualidade e 
quantidade do recurso, aumento da demanda por água para consumo humano e animal, dese-
quilíbrios ecológicos e tróficos no ambiente aquático, alteração das características naturais do 
solo, redução da segurança alimentar, alteração das características morfodinâmicas dos cur-
sos d’água, assoreamento de corpos hídricos, retenção de sólidos em barramentos, redução 
da heterogeneidade ambiental, perda de indivíduos da ictiofauna, alteração da estrutura das 
comunidades hidrobiológicas, alteração das teias tróficas, perda de serviços ecossistêmicos, 
alteração do potencial/capacidade de autodepuração do rio Paraopeba, paralisação da capta-
ção de água do rio Paraopeba e alteração da estrutura demográfica.

É um impacto regional, com abrangência circunscrita à área de estudo, na bacia do rio 
Paraopeba. A área corresponde (i) à bacia do Ferro-Carvão, onde o desequilíbrio ambiental foi 
mais intenso (item 2.5.14, “Serviços ecossistêmicos”), (ii) os estabelecimentos agropecuários 
e agrupamentos sociais lindeiros ao rio Paraopeba que receberam entregas de água pela Vale 
S/A como medida de mitigação e (iii) à área dos municípios com problemas de abastecimento 
público de água (Paraopeba, Caetanópolis e Pará de Minas). A área de influência deste impac-
to é apresentada no Mapa 2.9.2.13-1.

É um impacto que se manifesta no curto prazo, pois os efeitos à saúde da população pode-
riam ser sentidos imediatamente ao rompimento, com a restrição do acesso a água. O impacto 
pode permanecer por longo prazo e ser detectado tardiamente, inclusive após a conclusão das 
ações de reparação voltadas a saneamento, recuperação ambiental e melhoria das condições 
de saúde da população, em razão do efeito de exposição a longo prazo a substâncias químicas 
e parasitoses, além de desequilíbrios ecológicos complexos e imprevisíveis.

É um impacto irreversível, pois a qualidade de vida das populações acometidas pode não 
retornar à situação anterior. Intoxicação por substâncias químicas e parasitoses têm efeitos 
graves à saúde, podendo deixar sequelas em vários órgãos vitais humanos e levar a óbito. Há 
possibilidade de danos irreversíveis à saúde. É um impacto permanente, porque são desequi-
líbrios ecológicos complexos, que podem ser imprevisíveis e contribuir para que doenças se 
tornem endêmicas.

Quadro 2.9.2.13-1 – Atributos do impacto Aumento na incidência de doenças de veiculação hídrica.
Atributos de descrição do impacto

Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Indireto Reversibilidade Irreversível

Escala espacial Regional Duração Permanente

Elaboração: Arcadis, 2020.
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2.9.2.13.2. Avaliação do impacto
A magnitude foi avaliada como grande, em razão da maior possibilidade de ocorrência no 
Ferro-Carvão, da grande extensão territorial ao longo da área de restrição de acesso a água e 
municípios com problemas de abastecimento e do elevado risco à saúde da população expos-
ta, relatado na literatura. A sensibilidade do receptor do impacto foi avaliada como alta, porque 
os danos à saúde comprometem a qualidade de vida. O impacto foi classificado como de grau 
de importância elevado, resultado da combinação magnitude grande e sensibilidade alta.

Quadro 2.9.2.13-2 – Grau de importância do impacto Aumento na incidência de doenças de 
veiculação hídrica.

Avaliação do grau de importância do impacto
Magnitude Grande

Sensibilidade ou valor do componente Alta

Grau de importância do impacto Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.

Para este impacto, foram, estão sendo e serão realizadas ações previstas nos programas re-
lacionados no Quadros 2.9.2.13-3. Dentre as ações e programas em andamento, destacam-se 
o fortalecimento das vigilâncias em saúde pública nos territórios de influência do impacto, o 
Programa de Segurança Hídrica para Comunidades Rurais, o Programa de Recuperação das 
Infraestruturas Públicas, voltado para o saneamento, e o Plano de Recuperação de Áreas 
Degradadas.

O grau de resolução das medidas foi considerado intermediário, pois é possível reduzir a in-
tensidade do impacto, com ações de reparação que têm sido executadas e são reconhecidas 
como boas práticas.

Quadro 2.9.2.13-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Aumento na incidência de 
doenças de veiculação hídrica.

Medidas de reparação*
Ações Planos ou Programas
Formação continuada e adequação dos equipamentos

Programa de Saúde Integral e 
Coletiva

Cuidando do cuidador

Controle social e gestão participativa

Saúde integral e protagonismo infanto-juvenil

Saúde integral no meio rural e de populações tradicionais

Produção e sistematização permanente de conhecimento

Fortalecimento das vigilâncias em saúde pública nos territórios de influência do impacto

Estudo longitudinal e monitoramento das condições de saúde relacionadas a água para 
consumo humano nos territórios de influência do impacto

Classificação da vulnerabilidade hídrica do público-alvo

Programa de Segurança Hídrica 
para Comunidades Rurais

Identificação da demanda específica e diagnóstico da propriedade

Mobilização e conscientização socioambiental

Proposição e fomento de tecnologias socioambientais redundantes para o 
abastecimento autônomo e tratamento de efluentes

Formação de coletivos jovens e de coletivos municipais, cujas temáticas do cardápio de 
formação podem contemplar a área da saúde

Programa de Educação Ambiental 
de Brumadinho e Bacia do Rio 
Paraopeba (PEABP)Interface entre os planos e programas da reparação
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Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Intermediário

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Elevado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

A área de influência do impacto aumento na incidência de doenças de veiculação hídrica com-
preende uma faixa que engloba bacia do ribeirão Ferro-Carvão, os estabelecimentos agrope-
cuários e agrupamentos sociais lindeiros ao rio Paraopeba e os municípios de Pará de minas, 
Caetanópolis e Paraopeba.



Mapa 2.9.2.13-1 – Área de influência do impacto Aumento na incidência de doenças de veiculação hídrica.
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2.9.2.14. Alteração da dinâmica demográfica 
Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspectos indutores

• Arraste e deposição de rejeitos;

• Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos; 

• Chuvas extremas 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba; e

• Mudança repentina nas condições de vida.

Componente afetado Demografia

Ocorrência do impacto Potencial
Elaboração: Arcadis, 2020.

Trata-se de um impacto potencial, pois, embora eventos da dimensão do rompimento da bar-
ragem possam suscitar movimentos de expulsão e de atração de população, a alteração da 
dinâmica demográfica é necessariamente verificável por meio de série histórica.

O pós-rompimento das barragens B1, B4 e B4-A provocou mudanças socioeconômicas nos 
territórios dos municípios da área de estudo, as quais podem gerar um movimento de deslo-
camento de população em sentidos opostos: um de evasão (emigração) e outro de atração 
populacional (imigração). A hipótese, especificamente em Brumadinho, é que o pagamento de 
indenizações aos familiares de vítimas e aos atingidos pelo desastre, associado a sentimentos 
negativos em relação ao lugar e aos incômodos decorrentes das obras e demais ações para a 
reparação, possam gerar o desejo de saída de lugar. No outro sentido, pode haver atração em 
direção a Brumadinho e a outros municípios da calha do Paraopeba, sobretudo no primeiro, em 
razão do pagamento de indenizações e de oportunidades de emprego.

Potencialmente, esse impacto decorre de uma série de impactos ocasionados pelo rompimento 
das barragens B1, B4 e B4-A, como perda de moradia, desalojamento e desabrigo da popula-
ção; esgarçamento das relações topofílicas; perturbação das atividades rotineiras e aumento 
do incômodo à população; e, se confirmado, pode ocasionar entre outros, a pressão sobre os 
serviços públicos e interferência/interrupção no patrimônio cultural imaterial.

Sobre o tema, a Fundação João Pinheiro (FJP), considera que:

“Os movimentos migratórios estão associados ao ciclo de vida dos indivíduos, aos processos de 
urbanização, desempenho econômico e reestruturação produtiva de cada região. Fatores como 
elevada demanda por trabalho, disponibilidade de terras e boas oportunidades econômicas, por 
exemplo, funcionam como atrativos para determinado contingente populacional, ao passo que 
elevadas taxas de desemprego, falta de oportunidades econômicas, violência e pobreza funcio-
nam como fatores de expulsão.” (Disponível em: http://migracao.fjp.mg.gov.br/. Acesso em: 18 
set. 2020.)

Avalia-se que o movimento de evasão (emigração) ocorreu/ocorre em menor escala, quando 
comparado ao movimento de imigração para os municípios da área de estudo (ou mesmo entre 
os municípios), e que se restringe na região inundada pelo rejeito, ou seja, no município de 
Brumadinho, devido à perda de moradia, desalojamento e desabrigo da população. No muni-
cípio de Brumadinho, a área inundada pelo rejeito interceptou total ou parcialmente moradias 
onde viviam 266 pessoas, correspondentes a 81 famílias. Dessas 266 pessoas (142 são mu-
lheres e 124 são homens), 170 são adultos entre 18 e 65 anos, 14 adultos entre 66 anos a 90 
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anos ou mais, 22 adolescentes entre 12 e 17 anos e 60 crianças entre 0 e 11 anos (Volume 3 
do Capítulo 2). 

Infere-se que tenha ocorrido ou que ocorra fluxo de moradores que, afetados por perdas de 
familiares, de amigos ou conhecidos, possam ter desenvolvido aversão ao lugar conhecido. 
Completa o quadro de evasão de população aqueles que perderam patrimônio e sentiram-se 
(ou sentem-se) impelidos a deixar a localidade, outros que estão em processo de distancia-
mento do ocorrido, vendendo suas propriedades à Vale S/A, e há também a possível saída de 
moradores que perderam o emprego ou sua fonte de renda em decorrência da paralisação das 
atividades minerárias. 

Em sentido contrário, é potencial o movimento de população em direção à área de estudo 
(ou mesmo dentro dela), em especial aos municípios cujos moradores têm direito a indeniza-
ções emergenciais e aos que oferecem oportunidades de emprego e serviços, especialmente 
Brumadinho.

Ressalta-se que um possível movimento de imigração pode ocorrer tanto com a população 
residente nos municípios de fora dos limites da área de estudo como entre a população desses 
municípios. A compreensão dessa dinâmica é fundamental para o planejamento e gestão ter-
ritorial de competência dos entes públicos, e para subsidiar as ações do Plano de Reparação 
Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba.

Entende-se que a atração da população para a área de estudo pode ser estimulada por dois 
fatores principais: i) oportunidades de empregos e serviços geradas pelas medidas emergen-
ciais de reparação, somadas a um possível aquecimento econômico na área, mesmo que efê-
mero, decorrente de outros aportes promovidos pela Vale S/A em razão de compensações e/
ou acordos com prefeituras, governo do estado, ministérios públicos e defensorias públicas; e 
ii) indenizações emergenciais pagas pela Vale S/A, responsável pela mitigação e compensação 
dos danos decorrentes do rompimento de suas barragens em Brumadinho. 

Associado a tais fatores, o contexto atual de crise econômica no país, com desemprego (de-
socupação) alcançando taxa de 11,8% no segundo trimestre de 2020 (IBGE)1, e o volume de 
notícias nas diversas mídias e redes sociais a respeito das medidas emergenciais em curso 
podem gerar expectativas de atração para os municípios da área de estudo. 

Da relação dos trabalhadores de origem mineira contratados, 1.084 profissionais, ou seja, cer-
ca de 38% do total de contratados, residem em 17 dos municípios da área de estudo: Betim, 
Brumadinho, Caetanópolis, Curvelo, Esmeraldas, Felixlândia, Florestal, Igarapé, Inhaúma, 
Juatuba, Maravilhas, Mário Campos, Mateus Leme, Pará de Minas, Paraopeba, Pompéu e São 
Joaquim de Bicas (Vale S/A).

Há um contingente significativo de trabalhadores que residem na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte (RMBH) e, assim, podem se deslocar para realizar o trajeto casa-trabalho diariamen-
te, considerando-se aqui que a maior parte das atividades ocorre em Brumadinho e municípios 
vizinhos. Caracteriza-se, assim, o deslocamento pendular deste grupo, que implica o deslo-
camento diário, mas não resulta, de modo geral, em transferência de residência ou fixação 
definitiva para o território no qual se trabalha. 

1 Disponível em: https://www.ibge.gov.br/explica/desemprego.php. Acesso em: 19 set. 2020.
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Com relação às indenizações emergenciais, tem-se o acordo firmado entre a Vale S/A e os 
Ministérios Públicos federal e estadual, as Defensorias Públicas da União e do estado e as 
Advocacias-Gerais do estado e da União, que determinou o pagamento para os moradores de 
Brumadinho e da faixa de 1 km das margens do rio Paraopeba entre Brumadinho e Pompéu. 
Segundo informações da Vale S/A2, tais indenizações contemplam moradores elegíveis dos 
municípios: Brumadinho Juatuba, Mário Campos, Esmeraldas, Felixlândia, Betim, Inhaúma, 
Maravilhas, Florestal, Fortuna de Minas, Papagaios, Pequi, Paraopeba, Pará de Minas, 
Pompéu, Igarapé, Curvelo, São José da Varginha e São Joaquim de Bicas. Os valores são 
de 1 salário-mínimo por adulto, ½ salário-mínimo por adolescente e ¼ de salário-mínimo para 
criança.

Além disso, até 16 de abril de 2020, quase 5 mil acordos por danos materiais ou morais foram 
firmados, com previsão de conclusão em dezembro de 2020. Houve doações para 466 famí-
lias: de R$ 100 mil para 276 famílias de vítimas do rompimento; R$ de 50 mil para 100 famílias 
que residiam na Zona de Autossalvamento (ZAS) da Barragem I; e de R$ 15 mil para 91 produ-
tores rurais e comerciantes com atividades produtivas na ZAS.

Pode-se supor que a divulgação dessas indenizações gere expectativa. na população em ge-
ral, sobre a possibilidade de receber tais indenizações e, assim, estimule o movimento de mu-
dança para essas localidades.

Até o momento não há dados censitários que comprovem aumento ou diminuição de popula-
ção na área de estudo. Informações que poderiam contextualizar o cenário atual, como número 
de títulos de eleitores, não apresentaram variações significativas para a maioria dos municí-
pios. Contudo, chama atenção o crescimento no número de títulos de eleitores em Brumadinho 
e em Mário Campos. Em Brumadinho, a variação foi de 9% entre dezembro de 2018 e junho 
de 2020, mesmo percentual verificado em Mário Campos. No período eleitoral anterior a este 
– 2015-2016 – o aumento no número de títulos eleitorais representou 4% em Brumadinho e 
11% em Mário Campos. Compreende-se que esse é um indicador que não pode ser analisado 
isoladamente, sendo a estrutura etária importante variável para sua avaliação, além de outros 
indicadores e de contextos políticos locais.

Tabela 2.9.2.14-1 – Quantitativo de títulos de eleitor, Brumadinho e Mário Campos.
Município dez/18 jun/20 Crescimento
Brumadinho 28.136 30.689 2.553 9%

Mário Campos 11.139 12.155 1.016 9%
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Disponível em: http://www.tse.jus.br/eleitor/estatisticas-de-eleitorado/consulta-quantitativo. 
Acesso em: 23 jul. 2020. 

2.9.2.14.1. Descrição do impacto
A alteração da dinâmica demográfica é um impacto negativo, induzido por um conjunto de 
fatores advindos do rompimento das barragens. 

O impacto é indireto, causado por perda de moradia, desalojamento e desabrigo da população 
e seus aspectos indutores, como arraste e deposição de rejeitos e a mudança repentina nas 

2 Disponível em: https://bit.ly/36yR4Km. Acesso em: 2 set. 2020.
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condições de vida da população, além da execução das medidas emergenciais e de reparação, 
considerando-se a abertura de postos de trabalho e serviços, e do pagamento de indenizações 
emergenciais, sob responsabilidade da Vale S/A. Ocorre em médio prazo, pois está relaciona-
do a decisões institucionais (Ministério Público, Justiça, Vale S/A), que, por sua vez, promove-
rão decisões individuais e familiares, como as que implicam mudanças por vezes profundas, 
quando se deslocam do lugar onde vivem.

É um impacto regional, podendo ocorrer em Brumadinho e municípios a jusante, ao longo da 
calha do rio Paraopeba, na faixa de 1 km de cada margem, todos pertencentes à bacia do rio 
Paraopeba, conforme Mapa 2.9.2.14-1.

Caso venha a ser confirmado, será um impacto temporário, pois há a tendência de estabili-
zação dos fluxos de saída e entrada após o término do pagamento de indenizações e o final 
de obras. Também, caso confirmado, há a tendência de ser irreversível, dado que os fluxos 
migratórios estarão estabilizados em patamar diferente daquele do ponto inicial. 

Quadro 2.9.2.14-1 – Atributos do impacto Alteração da dinâmica demográfica.
Atributos de descrição do impacto

Natureza Negativo Prazo Médio 

Ordem Indireto Reversibilidade Irreversível

Escala espacial Regional Duração Temporário

Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.2.14.2. Avaliação do impacto
A magnitude do impacto foi avaliada como média, por potencialmente mobilizar demandas 
para as quais os municípios não estejam preparados, ainda que dados secundários não apre-
sentem crescimento populacional dos municípios em relação à situação pretérita (Diagnóstico 
Pretérito do Meio Socioeconômico, Capítulo 1), pois a estimativa populacional de 2020 baseia-
-se na tendência de crescimento dos últimos censos demográficos, não sendo, atualmente, 
referência para afirmações certeiras.

O impacto incide sobre o componente demografia em um cenário caracterizado, em sua maio-
ria, por municípios de pequeno porte populacional, incluindo o município de Brumadinho, com 
alta densidade demográfica e taxas de crescimento populacional maiores que as do estado e 
dos municípios da bacia hidrográfica do rio Paraopeba. É uma região que apresenta vulnerabi-
lidade social média e baixa na maioria dos municípios (Ipea, 2016), o que classifica a sensibili-
dade deste componente como média.

O grau de importância deste impacto é moderado, resultado da combinação de magnitude 
média e sensibilidade média.

Quadro 2.9.2.14-2 – Grau de importância do impacto Alteração da dinâmica demográfica.
Avaliação do grau de importância do impacto

Magnitude Média

Sensibilidade ou valor do componente Média 

Grau de importância do impacto Moderado

Elaboração: Arcadis, 2020.
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Para este impacto estão em andamento ações contidas no Plano de Comunicação para o Plano 
de Reparação Ambiental da Bacia do Rio Paraopeba, no Programa de Assistência Integral aos 
Atingidos, que visa contribuir para aumentar as perspectivas de futuro das famílias atingidas, 
e no Programa de Ressignificação do Território, cujo objetivo é prover a área com novas estru-
turas e novo significado a fim de minimizar a evasão, sobretudo nas localidades atingidas, em 
Brumadinho. Adicionalmente, está previsto o Programa de Monitoramento Sociodemográfico, 
o qual acompanhará indicadores que podem confirmar sua ocorrência e avaliar as ações de 
mitigações em desenvolvimento. 

A complexidade dos movimentos migratórios demanda monitoramento, avaliação, revisão 
e, se couber, outras ações de minimização de impactos específicos. O grau de resolução é 
intermediário.

Quadro 2.9.2.14-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Alteração da dinâmica 
demográfica.

Medidas de reparação*
Ações Planos ou Programas
Estruturação de indicadores para monitoramento no banco de dados do 
Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba

Análise comparativa do mapa de uso e ocupação da terra
Programa de Monitoramento 
Sociodemográfico 

Monitorar e avaliar as alterações na dinâmica demográfica

Pesquisa qualitativa com representantes do governo municipal

Acompanhamento individualizado e continuado por profissionais de 
referência

Atendimento a todas as famílias e pessoas que receberam e receberão 
indenização

Programa de Assistência Integral aos 
Atingidos 

Apoio às ações existentes nos locais visando perspectiva de futuro e 
desenvolvimento local

Programa de Ressignificação do Território

Canais e instrumentos de comunicação com as comunidades, com 
informações sobre critérios e orientações a todas as pessoas que têm direito 
ao pagamento de indenização emergencial

Orientação aos moradores que ainda não se registraram para receber a 
indenização emergencial, munidos dos documentos necessários, com local e 
horário de atendimento nos Postos de Registro para Indenização (PRI)

Plano de Comunicação para o “Plano de 
Reparação Ambiental da Bacia do Rio 
Paraopeba”.

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Intermediário

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Moderado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

O impacto pode ocorrer em Brumadinho e nos municípios com territórios ao longo da calha do 
rio Paraopeba, em faixa de 1 Km de cada margem do rio, em razão do pagamento de indeni-
zações às famílias  localizadas nessa área.
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Mapa 2.9.2.14-1 – Área de influência do impacto Alteração da dinâmica demográfica.
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2.9.2.15. Redução da polinização e dispersão de sementes 

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto(s) indutor(es) Arraste e deposição de rejeitos

Componente afetado Serviço ecossistêmico de regulação 

Ocorrência do impacto Potencial
Elaboração: Arcadis, 2020.

A polinização e a dispersão de sementes são consideradas um serviço ecossistêmico de regu-
lação, na medida em que estes processos garantem à manutenção e a variabilidade genética 
de populações de plantas nativas que sustentam a biodiversidade e as funções ecossistêmi-
cas. O serviço resulta da interação entre a fauna e a flora e sua importância se dá tanto pela 
manutenção da qualidade ambiental e das espécies nativas, participando da recuperação de 
áreas degradadas, quanto na produção de alimentos (BPBES, 2019). 

A redução da polinização e dispersão de sementes é um impacto que pode ocorrer em função 
dos impactos de redução da cobertura vegetal, aumento do efeito de borda, da perda de ha-
bitat terrestres, redução da permeabilidade da fauna silvestre e da alteração da composição e 
estrutura das comunidades terrestre. Trata-se de impacto potencial pois ainda não se sabe se 
alterações induzidas pelos impactos supracitados são suficientes para reduzir a polinização e 
dispersão de sementes, sendo necessário programas de monitoramento para compreender os 
efeitos adversos do rompimento das barragens sobre as espécies chaves de polinizadores e 
dispersores da área de estudo em detalhe. 

A polinização é a transferência de grãos de pólen entre órgãos masculinos e femininos das 
flores. Este processo é realizado principalmente por animais que se alimentam de néctar e pó-
len, como os insetos e algumas espécies de aves e morcegos. Os polinizadores e dispersores 
de sementes são importantes em 35% da produção agrícola global (Klein et al. 2007). Sendo 
que 70 a 80% das espécies de plantas requerem polinizadores animais, enquanto um número 
muito maior pode se beneficiar da visitação animal (Husband & Schemske, 1996; Kearns et al. 
1998; Ashman et al. 2004). Os animais polinizadores são em sua maioria insetos, na qual as 
abelhas (Hymenoptera, Apoidae) têm um papel de destaque por serem o grupo de polinizado-
res predominante e economicamente mais importante de polinizadores na maioria das regiões 
geográficas (Klein et al. 2007). 

Conforme demonstrou a comparação do cenário pré e pós-rompimento do potencial de forne-
cimento de serviços ecossistêmicos, na área de estudo de detalhe observou-se a ocorrência 
de óbitos e injúrias de indivíduos dispersores, sendo eles representantes de 9 espécies da 
mastofauna (Cuniculus paca, Hydrochoerus hydrochaeris, Mazama americana, Nasua nasua, 
Nectomys squamipes, Guerlinguetus brasiliensis, Procyon cancrivorus, Callithrix penicilla-
te e Akodon cursor), sete da avifauna (Leptotila verreauxi, Ramphastos toco, Ilicura militaris, 
Patagioenas picazuro, Penelope superciliaris, Turdus leucomelas e Tangara cayana) e uma de 
réptil (Salvator merianae).

Destaca-se a melipofauna, que formam o maior grupo de polinizadores e, portanto, apre-
sentam espécies chave para manutenção do serviço. Ao longo do monitoramento das obras 
emergenciais, por meio do Programa de Prospecção, Resgate e Monitoramento de Abelhas 
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Nativa, observou-se o óbito de colmeias relacionadas a duas espécies (Melipona quinque-
fasciata, Tetragonisca angustula) e realocação de colmeias de 10 espécies (Paratrigona sp., 
Scaptotrigona xanthotricha, Tetragonisca angustula, Trigona spinipes, Apis melífera, Melipona 
rufiventris, Scaptotrigona depilis, Tetragonisca angustula, Trigona sp., e Trigona spinipes),

Ressalta-se, que os habitat dos polinizadores e dispersores são formados não somente pelas 
espécies de plantas que esses visitam, mas esses são formados principalmente, pela paisa-
gem natural do entorno (BPBES, 2019). Embora, as espécies prestem o serviço ecossistêmico 
de polinização localmente, o comportamento individual, biologia populacional e dinâmica da co-
munidade das espécies polinizadoras são frequentemente afetados pela distribuição espacial 
de recursos em uma escala maior de paisagem. A mudança no uso do solo altera a distribuição 
de recursos florestais e de nidificação (Tscharntke et al. 2005), afetando o comportamento indi-
vidual, a dinâmica populacional e a composição da comunidade de abelhas.

O rompimento das barragens provocou o arraste e deposição do rejeito na área estudo de de-
talhe, que ocasionou a redução da vegetação nativa (132,60 ha), aumentando o efeito de bor-
da e a fragmentação da paisagem, conforme item 2.5.10.1 – Flora. As áreas ocupadas pelos 
rejeitos e também pelas obras emergenciais, incluindo aquelas de uso antrópico e vegetação 
nativa, desempenhavam função estruturadora de habitat para a fauna silvestre e sua redução 
implicou na perda de habitat terrestre e consequente redução da permeabilidade fauna silves-
tre. Conforme demonstrou o diagnóstico do item 2.5.10.2 - Fauna Silvestre, a perda de habitat 
se deu em 428,47 hectares, o que representa 7% dos habitat disponíveis na área de estudo 
em detalhe. Essa perda de habitat inclui, portanto, importantes áreas de abrigo, alimentação e 
propícias à reprodução de polinizadores e dispersores. 

A redução da polinização e dispersão de sementes se referem, portanto, na transferência ina-
dequada ou insuficiente de pólen, e/ou de frutos, podendo implicar em perdas na produção 
de alimentos e/ou manutenção da qualidade da paisagem. As mudanças no uso e ocupação 
do solo, especialmente a perda e fragmentação de habitat ocasionam a redução da disponi-
bilidade de alimentos e de locais para nidificação dos polinizadores (BPBES, 2019). Estudos 
(Ramalho et al., 2009; Ferreira et al., 2015; Jaffé et al., 2019) demonstram que a sensibilidade 
dos polinizadores em relação à perda e fragmentação de habitat que podem causar um declí-
nio na abundância e na diversidade das espécies implicando efeitos adversos na produção de 
alimentos e manutenção da flora silvestre. 

2.9.2.15.1. Descrição do impacto
O impacto é considerado negativo, pois afetam o processo natural de dispersão de sementes 
e polinização, causando diminuição da resiliência ecológica do ambiente, bem como, afetando 
o processo de recuperação ambiental da paisagem. 

Também é classificado como de Curto prazo, já que começou a ocorrer impactos sobre as 
espécies polinizadoras e dispersoras imediatamente após arraste e deposição de rejeitos.

Conforme demonstra a cadeia de causa e efeito, este impacto se caracteriza como de segunda 
ordem, portanto indireto, sendo que esse decorre da perda de habitat terrestres, alteração da 
composição e estrutura das comunidades terrestres, da perda de indivíduos da fauna silvestre 
e da redução permeabilidade faunística.
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O impacto é permanente, ainda que o impacto seja potencial, avalia-se que caso ele ocorra, 
mesmo cessando os aspectos indutores do impacto, o impacto não tende a cessar, sendo ne-
cessário medidas de reparação. 

O reestabelecimento do fornecimento deste serviço depende das ações de reparação que irão 
promover a recuperação dos habitat e consequente a recolonização da fauna polinizadora e 
dispersora. E dessa forma, o impacto é considerado reversível, na medida que programas de 
reparação dos habitat terrestres sejam implementadas, como a recuperação áreas degradadas.

O potencial de redução da polinização e dispersão de sementes é um impacto Local, porque 
os impactos sobre paisagem que fornecem os habitat para os polinizadores e dispersores, 
se deram em escala local e não ultrapassaram os limites da área estudo de detalhe estando 
restritos a sub-bacia do ribeirão Ferro Carvão e do ribeirão Casa Branca onde houve arraste e 
deposição de rejeito, bem como implementação de obras emergenciais.

Quadro 2.9.2.15-1 – Atributos do impacto Redução da polinização e dispersão de sementes.
Atributos de descrição do impacto

Natureza Negativo Prazo Curto

Ordem Indireto Reversibilidade Reversível

Escala espacial Local Duração Permanente
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.2.15.2. Avaliação do impacto
A magnitude do impacto foi avaliada como média porque quando comparados o cenário pré 
e pós rompimento, observa-se que houve impacto sobre poucas espécies polinizadoras e/ou 
dispersoras de todos os grupos de fauna, e se observa a presença de espécies de hábito ge-
neralista. Ademais, deve-se considerar a perda de habitat e vegetação nativa reduz o potencial 
de fornecimento de serviço, mas se deu em poucas áreas da área de estudo de detalhe. 

O componente afetado aqui tratado como serviços de regulação foi considerado de média sen-
sibilidade considerando o potencial de fornecimento do serviço, conforme demonstrado pelo 
diagnóstico sendo fornecido por espécies de todos os grupos faunístico. 

Pela combinação dos atributos de magnitude e sensibilidade, segundo a metodologia deste 
estudo o grau de importância do impacto resulta em moderada.

Quadro 2.9.2.15-1 – Grau de importância do impacto Redução da polinização e dispersão de 
sementes.

Avaliação do grau de importância do impacto
Magnitude Média

Sensibilidade ou valor do componente Média

Grau de importância do impacto Moderado

Elaboração: Arcadis, 2020.

Já está em andamento medidas de minimização deste impacto como o Programa de 
Prospecção, Resgate e Monitoramento de Abelhas Nativa. A reparação do impacto está asso-
ciada ao Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, que visa reestabelecer os 
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ambientes afetados, com ações amplamente conhecidas na área de conhecimento da recupe-
ração ambiental. 

Dentre as práticas previstas no PRAD, destaca-se a utilização de espécies vegetais com o 
objetivo de atrair animais polinizadores e dispersores conforme recomendam as boas práti-
cas (BPBES, 2019). Por outro lado, a recuperação das áreas atingidas pelo rejeito acarreta 
incerteza sobre a restauração plena da vegetação, fazendo com que o grau de resolução seja 
considerado intermediário. 

Quadro 2.9.2.15-3 – Medidas de reparação associadas ao impacto Redução da polinização e 
dispersão de sementes.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas
Recuperação das áreas degradadas, promovendo o aumento da cobertura 
vegetal

Plano de Restauração da Biodiversidade e 
Ecossistemas Terrestres impactados

Ações de proteção, regaste e monitoramento de abelhas. Plano de Ação para Proteção à Fauna

Apoio as cadeias produtivas, a exemplo de fornecimento de insumos ou 
assistência técnica.

Plano de Dinamização de território rurais
Análise de medidas para melhoria do fornecimento dos serviços com os 
agrupamentos sociais.

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Intermediário

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Moderado

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.

O impacto foi classificado como Local, e sua área de influência não ultrapassa os limites da 
área estudo em detalhe estando restritos a sub-bacia do ribeirão Ferro Carvão e do ribeirão 
Casa Branca, conforme Mapa 2.9.2.15-1. Essa área de influência vai ao encontro dos impactos 
bióticos que o deflagram. 
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2.9.2.16. Aumento da incidência de doenças relacionadas à fauna 
sinantrópica

Relação de causa e efeito

Ação causal Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A

Aspecto(s) indutor(es)
• Arraste e deposição de rejeitos; e

• Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos.

Componente afetado Serviço ecossistêmico de regulação

Ocorrência do impacto Potencial
Elaboração: Arcadis, 2020.

A vigilância em saúde ambiental do SUS, dos riscos associados aos desastres estabelece es-
tratégias para a atuação em desastres de origem natural (inundações, enxurradas e alagamen-
tos; deslizamentos e erosão; ciclones, tornados e ondas de calor; seca e estiagem e incêndio 
florestal; epidemias, infestações e pragas; dentre outros) e tecnológica (de acidentes com pro-
dutos químicos a nucleares), baseada na gestão do risco, cujas respostas incluem atendimento 
a casos e vigilância de doenças transmissíveis e não transmissíveis (Brasil, 2017). 

O rompimento das barragens B1, B4 e B4-A pode ser caracterizado como um desastre em 
detrimento do arraste, carreamento e deposição dos rejeitos, somado às inundações ocorridas 
no período chuvoso de 2019/2020. O aumento da incidência de doenças relacionadas à fauna 
sinantrópica foi avaliado como impacto potencial porque não se sabe se aumentos observa-
dos podem ou não estar relacionados ao rompimento das barragens e podem ser decorrentes 
de relações complexas e incertas dos desequilíbrios ecológicos, fazendo-se necessário a rea-
lização de estudos específicos a longo prazo.

Algumas doenças transmissíveis são classificadas como zoonoses, e estão relacionadas à fau-
na sinantrópica, seja ela vetor ou hospedeira de agentes etiológicos zoonóticos, que podem se 
proliferar, se dispersar e comprometer as condições de saúde da população. A fauna sinantró-
pica é constituída por “animais de espécies silvestre nativas ou exóticas, que utilizam recursos 
de áreas antrópicas, de forma transitória em seu deslocamento, como via de passagem ou 
local de descanso; ou permanente, utilizando-as como área de vida”. Dentre esses há aqueles 
que causam efeitos adversos na população humana, de ordem econômica, ambiental ou riscos 
à saúde pública (Instrução Normativa Ibama 141, de 19 de dezembro de 2006; Brasil, 2016).

Segundo o Ministério da Saúde (Brasil, 2016), zoonose é infecção ou doença infecciosa trans-
missível, sob condições naturais, de homens a animais e vice-versa. Animais invertebrados 
e vertebrados, domésticos, domesticados, silvestre e sinantrópicos, participam de ciclos de 
doenças como vetores biológicos e mecânicos, e como reservatórios/hospedeiros definitivos, 
intermediários, acidentais, preferenciais e/ou amplificadores.

Vetor é um organismo capaz de veicular (transportar) e transmitir (a um outro organismo) 
um determinado agente etiológico infeccioso, no qual este se multiplica ou se desenvolve. 
Hospedeiro (ou reservatório) é um organismo que alberga o agente etiológico (causador da 
doença, ex.: vírus da dengue, bactéria da leptospirose, protozoário das leishmanioses e hel-
mintos da esquistossomoses) e o elimina para o meio exterior com capacidade infectante, ou 
seja, é o animal que aloja algum tipo de parasita, podendo ou não ser prejudicado pela doença. 
Por exemplo, o gênero Aedes é reservatório e vetor da dengue; capivaras são reservatórios 
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e carrapatos são vetores de febre maculosa, primatas não humanos e o gênero Haemagogus 
são reservatórios da febre amarela, cujo vetor silvestre também é o Haemagogus; cães domés-
ticos e silvestre são reservatórios, e insetos do gênero Lutzomyia são vetores de leishmanio-
ses; o gênero Rattus é reservatório de leptospirose; e o gênero Biomphalaria é hospedeiro de 
esquistossomose (Brasil, 2016, 2019).

A conservação de habitat naturais auxilia a manutenção do controle biológico de doenças e 
pragas transmitidas pela fauna sinantrópica. O controle biológico é um fenômeno natural ou 
induzido, o qual consiste no controle de pragas agrícolas de transmissores e hospedeiros de 
doenças a partir do uso de seus inimigos naturais, sejam nativos ou introduzidos, sejam natu-
rais ou modificados. Tal fenômeno envolve o mecanismo de densidade recíproca, onde uma 
população é controlada por outra população por meio de relações ecológicas que mantém um 
equilíbrio entre elas. Os inimigos naturais das doenças e seus transmissores podem ser outros 
insetos benéficos, predadores, parasitas, fungos, vírus e bactérias (Embrapa, 2020; Moreira, 
2009).

Tem relação com o fenômeno do controle biológico os animais como peixes, sapos, rãs, taman-
duás, saguis, morcegos e pássaros que se alimentam de insetos vetores e moluscos hospe-
deiros na fase larval ou adulta. Em particular, doenças como esquistossomose, leishmaniose 
tegumentar e febre amarela são influenciadas pelas mudanças nos habitat naturais, e dengue 
e leishmaniose visceral nos habitats antrópicos, em razão de sua intrínseca relação com o meio 
ambiente e características inerentes a cada espécie. Tais mudanças diminuem ou aumentam a 
capacidade do ecossistema em realizar o controle biológico, conceituado como serviço ecos-
sistêmico de “regulação de doenças e pragas” (Hassan et al., 2005).

No Brasil, o principal grupo de insetos vetores pertence à família Culicidae (destacam-se os gê-
neros Anopheles, Aedes e Culex), e à família Psychodidae (destaca-se o gênero Lutzomyia), os 
quais são responsáveis por vários problemas de saúde pública (item 2.5.12 – Socioeconomia). 
O diagnóstico de condições de saúde apresentado no item 2.5.12 – Socioeconomia abordou 
as seguintes doenças e agravos relacionadas à fauna sinantrópica: dengue, zika, chikungunya, 
febre amarela silvestre, febre maculosa, leishmaniose tegumentar, leishmaniose visceral, rai-
va e atendimento antirrábico, acidentes por animais peçonhentos, esquistossomose, leptos-
pirose, malária, esporotricose humana, toxoplasmose, tétano acidental, doença de chagas e 
hantaviroses. 

A seleção dessas doenças foi baseada na análise das recomendações dadas pela Força-
Tarefa instituída no âmbito do rompimento da barragem de Fundão em Mariana/MG em 2015 
(Grupo Força-Tarefa, 2016), das recomendações dos pesquisadores da Fundação Osvaldo 
Cruz – Fiocruz por meio de Nota Técnica (Fiocruz, 2019), da Ação Civil Pública (Auto 5000053-
16.2019.8.13.0090), e conforme revisão da literatura. Considerando o conceito de gestão 
adaptativa, ao ser verificada proliferação de outros vetores e hospedeiros, ou alteração dos 
padrões epidemiológicos de doenças e fatores de risco, medidas de controle e monitoramento 
serão tomadas.

O Quadro 2.9.2.16-1 resume as tendências dos principais aspectos em saúde avaliados de 
forma generalizada para os 22 municípios da área de estudo do item 2.5.12 – Socioeconomia, 
cujas pontualidades e excepcionalidades foram abordadas ao longo do diagnóstico.
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Quadro 2.9.2.16-1 – Resumo das tendências de séries históricas dos principais indicadores de 
recursos, morbidades e fatores de risco e mortalidade de algumas doenças relacionadas a fauna 
sinantrópica avaliadas para os municípios da área de estudo. Obs.: Tendências generalizadas, 
com especificidades locais. Tendência: Aumento (); Estável (); Decréscimo ().
Aspecto em Saúde Tendência Considerações

Arboviroses transmitidas pelo Aedes 
(dengue, chikungunya e Zika) 

Novo vírus DENV-2  pode aumentar a incidência nos próximos 
ciclos naturais (±3 anos), inclusive epidemias extemporâneas 
locais.

Chikungunya  Risco de incidência nos próximos ciclos naturais (±3 anos).

Zika  Baixa incidência desde epidemia em 2016.

Febre amarela 
Coberturas vacinais atuais insatisfatórias, com risco nos próximos 
ciclos naturais (±6 anos).

Febre maculosa 
Risco de continuidade de disseminação e manutenção regional 
originada em 2017, com maior risco no período sazonal.

Leishmaniose tegumentar 
Aumento natural (±5 anos), com risco de pico epidêmico nos 
próximos ciclos.

Leishmaniose visceral 
Redução natural após pico em 2017 (período interepidêmico), com 
manutenção de regiões com transmissão intensa.

Esquistossomose grave  Redução a partir de 2017.

Raiva humana e atendimento antirrábico  Aumento forte a partir de 2016.

Acidentes com animais peçonhentos 
Aumento forte a partir de 2016, (lagartas e escorpiões nos 
prioritários).

Toxoplasmose  Aumento forte a partir de 2015.

Malária  Redução a partir de 2009 e aumento forte em 2018 e 2019.

Leptospirose  Redução a partir de 2011 e aumento forte em 2018 e 2019.

Esporotricose (Caso Humano)  Aumento desde 2018.

Doença de Chagas (Crônica e Aguda)  Ressurgimento de casos em 2019 e 2020.

Toxoplasmose Congênita  Redução a partir de 2014.

Doenças causadas por protozoários 
complicando a gravidez, o parto e o 
puerpério


Oscilações grandes no histórico, com aumento forte em 2019. 
Aumento pontuais podem estar relacionados ao saneamento em 
virtude do rompimento.

Mortalidade por algumas doenças 
infecciosas e parasitárias  Aumento desde 2013. Picos tem forte relação com ciclos naturais.

Elaboração: Arcadis, 2020.

Segundo o item 2.5.12 – Socioeconomia doenças sazonais como dengue, chikungunya e Zika, 
tenderam nos últimos ciclos a expandir as áreas de ocorrência na bacia do rio Paraopeba e a 
aumentar seus picos de coeficiente de incidências. Essas doenças vêm aumentando no estado 
de Minas Gerais e no Brasil, principalmente a dengue desde sua reintrodução na década de 
1980. A epidemia de doenças transmitidas pelo Aedes em 2019 era esperada em função do 
ciclo trienal da doença (última epidemia foi em 2015-2016). Porém, a recente circulação do so-
rotipo 2 da dengue, que resultou na maior epidemia da América Latina em 2019 (Opas, 2019), 
pode aumentar a incidência nos próximos ciclos naturais, inclusive gerar epidemias extempo-
râneas locais, em razão da maioria da população não estar imune ao referido sorotipo, que há 
anos não predominava na região.

Conforme demonstrou o item 2.5.12 – Socioeconomia, não foram identificadas alterações de 
tendência em Brumadinho e demais municípios da bacia do rio Paraopeba quando comparados 
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ao Estado, macrorregiões de saúde e municípios definidos como controle, sugerindo “ausência 
de plausibilidade biológica e ausência de relação entre o rompimento das barragens B1, B4 e 
B4-A na Mina de Córrego do Feijão com o aumento da proliferação do Aedes aegypti e com 
o aumento da incidência das três arboviroses em Brumadinho e demais municípios da bacia 
do Rio Paraopeba”. Sugeriu também que “por se tratar de doença multifatorial e de elevada 
complexidade, por se tratar de impacto cujos efeitos do rompimento sobre os ecossistemas 
ainda são incertos, os dados dessas arboviroses são alvo de monitoramento, por cautela e 
conservadorismo”.

No contexto do rompimento das barragens, a Fiocruz e a Ação Civil Pública recomendaram 
que “medidas de prevenção contra surtos de doenças transmitidas por vetores, como a den-
gue, Zika, chikungunya e febre amarela, devem ser adotadas, como a vacinação contra a febre 
amarela e o controle de vetores como o mosquito Aedes” (ACP, 2019 p. 73). O Aedes aegypti é 
um mosquito antropofílico (Carvalho & Moreira, 2017), com preferência por criadouros artificiais 
(80% dos focos de reprodução estão dentro das residências em áreas urbanas), muito bem 
adaptado, e endêmico em todo o país, cuja expansão e estabelecimento possuem causas mul-
tifatoriais, tornando seu controle complexo (Brasil, 2019). Diversas ações de prevenção e con-
trole da dengue foram tomadas pelo SUS com o apoio da Vale (item 2.5.12 – Socioeconomia) 
nas áreas atingidas pelo rompimento das barragens. 

O Ministério da Saúde (Brasil, 2020), em seu Boletim Epidemiológico Especial sobre o rompi-
mento em Brumadinho, ressaltou que a transmissão de arboviroses envolve diversos fatores, 
e que desastres dessa magnitude potencializam as causas de transmissibilidade, tais como a 
susceptibilidade dos indivíduos às arboviroses, a disponibilidade de um ou mais dos quatros 
sorotipos no ambiente (como o início da predominância do sorotipo 2), pelo aumento de locais 
que favoreçam o desenvolvimento dos vetores, alterações do clima que propiciam manutenção 
e proliferação de vetores, o saneamento inadequado, e o alto trânsito de pessoas.

Ainda segundo o diagnóstico, apesar das quedas desde 2009, a leishmaniose visceral regis-
trou aumento de casos até 2017 em Minas Gerais e nos municípios da área de estudo item 
2.5.12 – Socioeconomia, resultantes do ciclo natural, com redução a partir de então, porém, 
mantendo importantes localidades dentro da área de estudo com elevadas médias de trans-
missão, tanto esporádicas quanto intensas. Já a leishmaniose tegumentar, também cíclica e 
sazonal, apresentou tendência de aumento desde 2013. Em ambas as leishmanioses, até o 
momento não foram encontradas evidências de mudança nos padrões epidemiológicos em 
relação aos municípios caso-controle e em relação ao rompimento.

Os acidentes por animais peçonhentos também cresceram nos últimos anos e podem estar 
associados à grandes intervenções ambientais e ao aumento da cobertura pelos serviços de 
saúde, com consequente correção das notificações (item 2.5.12 – Socioeconomia). Apesar 
dos raros casos de raiva humana em Minas Gerais, o número de atendimentos antirrábicos 
tem aumentado nos últimos anos, principalmente em 2019, após as ações de bloqueio da 
Vigilância em Saúde nos municípios afetados pelo rompimento. Em abril de 2019, o Instituto 
Mineiro de Agropecuária – IMA realizou uma força tarefa no controle de morcegos hematófagos 
na região de Brumadinho – MG, com o apoio logístico e financeiro da Vale. Essa força tarefa 
incluiu a vacinação dos bovinos equídeos como medidas preventivas à disseminação da raiva, 
e vistorias e inspeção dos abrigos dos morcegos hematófagos. Durante a intervenção o IMA 



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba
Capítulo 2 – Caracterização socioambiental pós-rompimento e avaliação de impactos  

Volume 4 – Avaliação de Impactos

 684

realizou a coleta de 19 amostras de morcegos, que foram enviadas ao Laboratório de Saúde 
Animal (LSA) para análise de presença do vírus da raiva, os quais deram negativos (Silva e 
Pereira, 2020). Essa força tarefa concluiu, por meio do artigo de Silva e Pereira (2020), “que a 
falta de relatos pelos produtores e a ausência de abrigos de morcegos hematófagos registrado 
no curso da lama e até mesmo anteriormente ao rompimento da barragem é um indicativo que 
na região os indivíduos da subfamília Desmodontinae não eram abundantes, sendo assim o 
rompimento não acarretaria na dispersão desta espécie (...)” (p. 56). 

Mudanças ecológicas e o desequilíbrio do ecossistema podem afetar as populações de vetores 
e hospedeiros de doenças relacionadas à fauna sinantrópica na bacia do Paraopeba (Freitas 
& Silva, 2019; Freitas et al., 2019, Parekh et al., 2020), desde aqueles pré existentes (Aedes, 
Anopheles, Culex, Luztomyia, Haemagogus, Triatoma, Biomphalaria, Melanoides, Desmodus, 
Rodentia; item 2.5.9 – Biota aquática e 2.5.10.2 – Fauna), até facilitar a introdução ou reintrodu-
ção de novas e antigas doenças, além de potencializar o aumento da incidência das doenças 
sinantrópicas, em razão de suas características intrinsecamente ambientais. Segundo Parekh 
et al. (2020), “aumentos na transmissão de doenças infecciosas e transmitidas por mosquitos 
são geralmente os efeitos colaterais secundários que ocorrem meses após o desastre inicial; 
no entanto, essa transmissão aumentada pode ter um longo período de impacto que pode du-
rar anos”.

Mudanças no cotidiano das pessoas e suas consequências, como aumento de problemas psi-
cológicos e psicossociais, podem gerar passividade e incapacidade de profilaxia, prevenção, 
detecção oportuna de doenças, resultando em aumento na incidência dessas doenças em resi-
dências e comunidades. Ações de educação ambiental participativas e coletivas estimulam as 
relações sociais, fazendo bem não somente para a saúde mental dos afetados, mas também 
para a saúde ambiental, reduzindo o risco de doenças sinantrópicas. Alteração da estrutura 
demográfica, principalmente aquela temporária em razão das obras, quando relacionado ao au-
mento do fluxo populacional, pode introduzir e reintroduzir doenças nas regiões, como cepas de 
febre amarela amazônicas, malária e esquistossomose. Ressalta-se que as obras emergenciais 
contam com Programas de Controle Ambiental – PCA, que dentre outras, apresentam ações 
de fortalecimento da atenção básica e vigilância em saúde, medidas para o manejo e controle 
de Aedes (CallClean e Andrones), monitoramento de insetos vetores no ribeirão Ferro-Carvão 
(Amplo), bem como ações educativas com vistas a prevenção da proliferação dessas doenças. 

Segundo Parekh et al. (2020), “o efeito dos desastres ambientais é sentido em vários setores, 
prejudicando ecossistemas na agricultura e pecuária, na vida selvagem e nas comunidades 
humanas; a intersecção desses setores costuma ser pontos críticos para a emergência/ree-
mergência e surtos de doenças”. Algumas localidades na bacia do rio Paraopeba ainda apre-
sentam precárias condições socioeconômicas e de saneamento, cujos efeitos podem ser agu-
çados pelo impacto “Pressão sobre os serviços públicos”, que enfraquece a atenção básica e 
vigilância em saúde, e por outras emergências públicas, como inundações, epidemias e a atual 
pandemia, que resultam no maior risco à saúde da população. A sobrecarga nos sistemas de 
saúde nessas situações, ao lidar com as várias condições de saúde, pode resultar na detecção 
tardia do surgimento ou surto de doenças infecciosas (Parekh et al., 2020). Há de se considerar 
as outras questões relacionadas à saúde da população local e à proliferação dessas doenças, 
uma vez que a proliferação e dispersão da fauna sinantrópica, por si só, não pode ser conside-
rado o único fator de influência na ocorrência de doenças relacionadas a esses animais. 
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Desastres como o rompimento de uma barragem podem causar mudanças ambientais e 
ecológicas que podem contribuir para aumentar o risco de surgimento e transmissão e surto 
de doenças infecciosas (Kouadio et al., 2012; Parekh et al., 2020). Mudanças ecossistêmicas 
podem ocorrer de curto a longo prazo, necessitando tempo de acompanhamento para veri-
ficar essas mudanças e seus efeitos. Freitas et al. (2019), ao discutirem os efeitos do rom-
pimento das barragens B1, B4 e B4-A sobre a saúde, afirmaram que “os efeitos complexos 
indiretos e de longo prazo são difíceis de identificar e quantificar, mas serão sentidos pela 
população nos próximos anos em uma escala ainda maior do que a área do vale enterrado 
na lama”.

Conforme demonstrado no diagnóstico pretérito de Socioeconomia (Capítulo 1), as taxas de 
incidência para essas doenças e fatores de risco tem seguido padrões esperados, cíclicos ou 
não, não sendo possível até o momento relacionar o aumento da incidência das doenças rela-
cionadas à fauna sinantrópica com o rompimento das barragens. Como os efeitos das mudan-
ças ambientais e dos padrões epidemiológicos podem ser percebidos a longo prazo, como as 
relações são complexas e os resultados são imprevisíveis, faz-se necessário o monitoramento 
dessas doenças para oportuna detecção da mudança desses padrões e tomada de decisão em 
saúde, sejam a curto, médio e longo prazo. 

2.9.2.16.1. Descrição do impacto
O impacto “aumento da incidência de doenças relacionadas à fauna sinantrópica” foi avaliado 
como negativo porque pode prejudicar a saúde geral da população, com diferentes poten-
ciais de ocorrências em relação às doenças avaliadas. Em particular, as arboviroses urbanas 
apresentam menor probabilidade de aumento em função do rompimento, já que os efeitos do 
rompimento se deram em sua maioria em ambiente rural.

O impacto foi avaliado como indireto porque, conforme demonstrou a cadeia de causa e efeito, 
esse decorre de outros impactos como a perda de habitat terrestres e aquáticos, da redução e 
fragmentação da cobertura vegetal, aumento do efeito de borda, isolamento de populações da 
fauna silvestre, injúria e/ou perda de indivíduos da fauna silvestre, e da alteração da compo-
sição das comunidades de fauna silvestre. Essa cadeia de impactos resulta em desequilíbrio 
ecológico e redução do serviço “controle de doenças e pragas”. 

O impacto foi avaliado como de médio prazo considerando que o aumento na incidência pode 
ter certa defasagem em relação ao distúrbio que ocorreu simultaneamente ao rompimento 
sobre o meio ambiente e à fauna sinantrópica. O potencial aumento de incidência dessas 
doenças geralmente só pode ser observada a longo prazo, sendo comprovado por meio de 
programas de monitoramento e estudos epidemiológicos de longa duração.

O impacto foi avaliado como permanente, porque o impacto não cessa quando os aspectos 
indutores que causam distúrbios ambientas cessam, sendo que caso este impacto potencial se 
confirme, sua duração será indefinida, necessitando programas de monitoramento epidemioló-
gico para verificar a incidência dessas doenças. Por outro lado, tratando-se de um impacto po-
tencial, entende-se que ao se reestabelecer equilíbrio ambiental em que a fauna sinantrópica 
está inserida, e não observada a efetivação do impacto, a potencialidade do impacto vinculado 
ao rompimento deixa de existir.
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O impacto foi avaliado como reversível, uma vez que pode ocorrer redução da incidência 
dessas doenças por meio de fortalecimento da atenção e da vigilância em saúde, medidas de 
prevenção e controle, e de recuperação ambiental.

A escala espacial do impacto foi avaliada como difusa porque não é possível mapear sua área 
de influência. A fauna sinantrópica pode se deslocar por grandes extensões, e por tratar-se de 
várias doenças, não seria possível delimitar uma área geográfica. A fauna sinantrópica pode se 
deslocar tanto por pequenas distâncias (Aedes pode se deslocar até 500 metros) quanto por 
grandes extensões (Haemagogus pode de deslocar por até 3 quilômetros por dia; a área de 
vida de primatas não humanos pode atingir dezenas de quilômetros, caramujos são transpor-
tados passivamente em recursos hídricos por até centenas de quilômetros), levando consigo 
os agentes etiológicos para regiões distantes via corredores ecológicos, sejam eles florestais 
ou hídricos, disseminando doenças relacionadas à fauna sinantrópica inclusive para além da 
bacia do Paraopeba.

Quadro 2.9.2.16-2 – Atributos do impacto Aumento da incidência de doenças relacionadas à fauna 
sinantrópica.

Atributos de descrição do impacto
Natureza Negativo Prazo Médio

Ordem Indireto Reversibilidade Reversível

Escala espacial Difusa Duração Permanente
Elaboração: Arcadis, 2020.

2.9.2.16.2. Avaliação do Impacto
O componente afetado aqui tratado como serviço de regulação foi considerado de média sen-
sibilidade. Comparando o cenário pré e pós-rompimento percebe-se em sua maioria de baixo a 
médio potencial de fornecimento de serviços de regulação, em particular a regulação de pragas 
e doenças é influenciada pela preservação da vegetação nativa e da fauna silvestre que sofreu 
diversas pressões ao longo dos últimos anos. Ademais, a população ao longo do rio Paraopeba 
já convivia com as com doenças relacionadas à fauna sinantrópica conforme demonstrou o 
diagnóstico pré-rompimento.

A magnitude do impacto foi avaliada como de média sensibilidade, de forma conservadora, 
mesmo considerando que as doenças aqui tratadas apresentam baixa potencialidade de au-
mento incidência, conforme demonstrado pelo diagnóstico. Essa magnitude deverá será re-
avaliada a partir dos resultados dos programas de monitoramento que irão acompanhar os 
indicadores das doenças.

Conforme descrito na metodologia de avaliação de impactos, a combinação da magnitude e 
sensibilidade resulta em moderado grau de importância desse impacto.
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Quadro 2.9.2.16-3 – Grau de importância do impacto Aumento da incidência de doenças 
relacionadas à fauna sinantrópica.

Avaliação do grau de importância do impacto
Magnitude Média

Sensibilidade ou valor do componente Média

Grau de importância do impacto Moderado

Elaboração: Arcadis, 2020.

Dentre as ações de reparação e medidas preventivas que foram e estão sendo tomadas rela-
tivas a este impacto, destacam-se o fortalecimento da atenção básica e vigilância em saúde, 
medidas para o manejo e controle de Aedes (CalClean e Andrones), monitoramento de insetos 
vetores no ribeirão Ferro-Carvão (AMPLO), em função das obras emergenciais. Também estão 
previstas medidas de acompanhamento da estrutura e composição da fauna aquática e ter-
restres, e a restauração dos ecossistemas e melhoria no controle biológico natural que esses 
promovem

O grau de resolução de medidas é considerado forte, uma vez que as ações de reparação 
executadas, em execução e previstas são reconhecidas como boas práticas (como medidas 
de controle da fauna sinantrópica, fortalecimento da atenção e vigilância em saúde), bem como 
as medidas de restauração dos ecossistemas, apresentando potencial de reduzir a intensidade 
do impacto.

Quadro 2.9.2.16-4 – Medidas de reparação associadas ao impacto Aumento da incidência de 
doenças relacionadas à fauna sinantrópica.

Medidas de reparação
Ações Planos ou Programas

Restauração dos ecossistemas e melhoria no controle biológico natural 
que esses promovem.

Plano de Restauração da Biodiversidade e 
Ecossistemas Terrestres impactados

Plano de Restauração da Biodiversidade e 
Ecossistemas Aquáticos impactados

Medidas para o manejo, controle de vetores e monitoramento de insetos 
vetores (AMPLO, CalClean; Andrones).

Programas de Controle Ambiental – PCA (Obras 
emergenciais)

Fortalecimento da atenção básica e vigilância em saúde Programa de Saúde Integral e coletiva

Validação do impacto identificado e análise de medidas para melhoria do 
fornecimento dos serviços com as comunidades locais.

Plano de dinamização de territórios rurais

Ações de educação ambiental em parceria com a equipe de vigilância 
epidemiológica,

Programa de Educação Ambiental de 
Brumadinho e Bacia do rio Paraopeba (PEABP)

Acompanhamento da estrutura e composição da fauna aquática e 
terrestres.

Plano de Monitoramento da Biodiversidade 
Terrestre e Aquática

Grau de importância do impacto (após implementação de medidas)
Grau de resolução das medidas Forte

Grau de importância do impacto (pós-medidas) Reduzido

Elaboração: Arcadis, 2020.
* As ações e planos/programas aqui apresentados têm caráter essencialmente qualitativo para demonstrar medidas e boas 
práticas comumente adotadas e conhecidas nos processos de mitigação dos impactos avaliados, uma vez que sua definição 
depende da discussão do Capítulo 3, “Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos”, junto aos 
órgãos competentes.
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2.10. Matriz de Impactos 
Para sintetizar os impactos efetivos e potenciais identificados e descritos no item 2.9, foi cons-
truída uma matriz de impactos (Quadro 2.10-1). Essa matriz consolida todos os impactos iden-
tificados nesta versão do Plano de Reparação provenientes do rompimento das barragens e 
do período chuvoso 2019/2020. 

A matriz relaciona os impactos aos aspectos que os induziram com os componentes afetados, 
bem como a avaliação do grau de importância. A coluna à esquerda apresenta os aspectos 
indutores de cada um dos impactos. A parte superior da matriz apresenta os componentes im-
pactados, onde as cores indicam a sensibilidade de cada um (Alta em azul escuro, Média em 
azul e Baixa em azul claro). 

Ao centro da matriz são apresentadas duas informações: (i) a magnitude dos impactos, indica-
das pelas letras P – Pequena, M – Média e G – Grande; (ii) o grau de importância dos impac-
tos, indicados pelas cores das células (Reduzido em verde, Moderado em amarelo, e Elevado 
em vermelho). O grau de importância é um resultado da combinação de Magnitude versus 
Sensibilidade, conforme apresentado no item 2.7 – Metodologia de avaliação de impactos. 
Cabe ressaltar que a matriz apresenta o grau de importância dos impactos sem considerar o 
grau de resolução das medidas de reparação. 

O Anexo 96 apresenta uma tabela com todos impactos, respectivos atributos de descrição e 
critérios de avaliação do grau de importância, bem como de resolução de medidas.



Quadro 2.10-1 – Matriz de impactos do rompimento das barragens B1, B4 e B4-A.
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Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos;Arraste e deposição de rejeitos Mudança das características do relevo M

Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos;Arraste e deposição de rejeitos Alteração das características morfodinâmicas dos 
cursos d’água G

Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos;Arraste e deposição de rejeitos Intensificação dos processos erosivos P

Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos;Arraste e deposição de rejeitos Perda de camadas superficiais e alteração das 
características físicas do solo G

Chuvas extremas 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba Alteração das características do solo nas áreas 
inundadas P

Arraste e deposição de rejeitos;Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos Interrupção das Atividades Minerárias P

Arraste e deposição de rejeitos;Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos Aumento da demanda de águas subterrâneas P

Arraste e deposição de rejeitos;Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos;Chuvas extremas 
2019/2020 e inundações do rio Paraopeba Redução da Qualidade da Água Superficial G

Arraste e deposição de rejeitos;Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos Alteração do balanço hídrico superficial da bacia 
do rio Paraopeba G

Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos;Arraste e deposição de rejeitos Assoreamento de Corpos Hídricos G

Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos;Arraste e deposição de rejeitos Alteração na Qualidade dos Sedimentos G

Suspensão de material particulado na atmosfera Alterações na Qualidade do Ar M

Arraste e deposição de rejeitos Perda de Habitats Aquáticos G

Arraste e deposição de rejeitos;Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos Perda de Indivíduos da Ictiofauna G

Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos;Arraste e deposição de rejeitos;Chuvas extremas 
2019/2020 e inundações do rio Paraopeba Redução da Heterogeneidade Ambiental G

Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos;Arraste e deposição de rejeitos;Chuvas extremas 
2019/2020 e inundações do rio Paraopeba

Redução da Capacidade de Autodepuração dos 
cursos d'água G

Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos;Arraste e deposição de rejeitos;Chuvas extremas 
2019/2020 e inundações do rio Paraopeba

Aumento de Efeitos de Toxicidade e 
Bioacumulação na Biota Aquática G

Arraste e deposição de rejeitos;Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos;Chuvas extremas 
2019/2020 e inundações do rio Paraopeba

Alteração da Composição e Estrutura das 
Comunidades Hidrobiológicas G

Arraste e deposição de rejeitos Redução da cobertura vegetal G

Arraste e deposição de rejeitos Perda de áreas úmidas G

Arraste e deposição de rejeitos Perda de indivíduos da flora G

Arraste e deposição de rejeitos Perda de indivíduos da flora de espécies 
ameaçadas e protegidas por lei G

Arraste e deposição de rejeitos Perda de banco de sementes G

Arraste e deposição de rejeitos Fragmentação da cobertura vegetal M

Arraste e deposição de rejeitos Redução do fluxo gênico em espécies vegetais M

Arraste e deposição de rejeitos Aumento do efeito de borda P

Suspensão de material particulado na atmosfera;Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes 
líquidos;Arraste e deposição de rejeitos Desregulação fisiológica de indivíduos da flora M

Arraste e deposição de rejeitos Perda de indivíduos da fauna silvestre G

Arraste e deposição de rejeitos Injúria de indivíduos da fauna silvestre G

Arraste e deposição de rejeitos Perda de Habitat Terrestre M

Arraste e deposição de rejeitos Redução da permeabilidade faunística G

Arraste e deposição de rejeitos;Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos;Chuvas extremas 
2019/2020 e inundações do rio Paraopeba

Interferência em Áreas de Preservação Permanente 
(APP) G

Arraste e deposição de rejeitos;Chuvas extremas 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba Interferência em Unidade de Conservação (UC) P

Arraste e deposição de rejeitos;Chuvas extremas 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba Interferência em áreas de Reserva Legal P

Arraste e deposição de rejeitos;Chuvas extremas 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba;Carreamento de 
sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos

Interferência em áreas de interesse para a 
conservação P

Arraste e deposição de rejeitos Perda de moradia, desalojamento e desabrigo da 
população G

Mudança repentina nas condições de vida Ocorrência de sofrimento social e aumento de 
problemas psicológicos e psicossociais G

Arraste e deposição de rejeitos;Mudança repentina nas condições de vida
Interrupção de acessos e aumento no fluxo de 
veículos e do tempo de trajeto nas vias 
remanescentes

M

Arraste e deposição de rejeitos Interferência no serviço de transmissão de energia 
elétrica M

Arraste e deposição de rejeitos Destruição de dois poços profundos no Parque da 
Cachoeira M

Arraste e deposição de rejeitos;Mudança repentina nas condições de vida;Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos 
e/ou efluentes líquidos Prejuízos ao setor industrial mineral G

Arraste e deposição de rejeitos Perda de áreas produtivas e de animais de 
produção G

Arraste e deposição de rejeitos Perda de indivíduos da fauna doméstica M

Arraste e deposição de rejeitos Perda de patrimônio particular G

Arraste e deposição de rejeitos Interrupção da captação de água da empresa 
Mineral do Brasil no córrego Ferro-Carvão M

Suspensão de material particulado na atmosfera;Arraste e deposição de rejeitos;Mudança repentina nas condições de 
vida;Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos;Chuvas extremas 2019/2020 e inundações do 
rio Paraopeba

Perturbação das atividades rotineiras e aumento do 
incômodo à população G

Arraste e deposição de rejeitos;Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos;Chuvas extremas 
2019/2020 e inundações do rio Paraopeba;Mudança repentina nas condições de vida Esgarçamento das relações topofílicas G

Arraste e deposição de rejeitos;Mudança repentina nas condições de vida;Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos 
e/ou efluentes líquidos;Chuvas extremas 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba;Suspensão de material particulado 
na atmosfera

Pressão sobre serviços públicos G

Arraste e deposição de rejeitos;Mudança repentina nas condições de vida;Suspensão de material particulado na 
atmosfera;Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos;Chuvas extremas 2019/2020 e 
inundações do rio Paraopeba

Comprometimento da qualidade e da garantia do 
direito à educação M

Arraste e deposição de rejeitos;Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos;Chuvas extremas 
2019/2020 e inundações do rio Paraopeba

Paralisação da captação de água no rio Paraopeba 
para abastecimento público G

Arraste e deposição de rejeitos;Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos;Chuvas extremas 
2019/2020 e inundações do rio Paraopeba Restrição do acesso à água G

Chuvas extremas 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba;Arraste e deposição de rejeitos;Carreamento de 
sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos

Indisponibilidade de uso da terra nas áreas 
lindeiras ao rio Paraopeba G

Chuvas extremas 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba;Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes 
líquidos;Arraste e deposição de rejeitos Restrição do uso de áreas produtivas G

Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos;Arraste e deposição de rejeitos;Mudança repentina 
nas condições de vida;Chuvas extremas 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba Prejuízos à cadeia produtiva do turismo G
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Aspectos indutores ImpactosAção 
Causadora

Alta Média
Componentes e sua sensibilidade

Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos;Arraste e deposição de rejeitos;Mudança repentina 
nas condições de vida;Chuvas extremas 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba Alteração nos níveis de arrecadação fiscal G

Arraste e deposição de rejeitos;Mudança repentina nas condições de vida;Suspensão de material particulado na 
atmosfera;Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos;Chuvas extremas 2019/2020 e 
inundações do rio Paraopeba

Alteração nas despesas públicas G

Arraste e deposição de rejeitos;Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos;Chuvas extremas 
2019/2020 e inundações do rio Paraopeba Desabrigo e injúria de animais domésticos M

Arraste e deposição de rejeitos;Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos Perda de Patrimônio Arqueológico G

Arraste e deposição de rejeitos;Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos Perda de patrimônio cultural material (histórico, 
arquitetônico e pessoal) G

Arraste e deposição de rejeitos;Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos Interferência/interrupção do patrimônio cultural 
imaterial G

Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos;Arraste e deposição de rejeitos Descaracterização da paisagem G

Arraste e deposição de rejeitos;Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos;Chuvas extremas 
2019/2020 e inundações do rio Paraopeba Redução da segurança alimentar G

Arraste e deposição de rejeitos;Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos;Chuvas extremas 
2019/2020 e inundações do rio Paraopeba Redução dos estoques pesqueiros G

Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos;Arraste e deposição de rejeitos;Chuvas extremas 
2019/2020 e inundações do rio Paraopeba Insegurança relacionada às inundações G

Arraste e deposição de rejeitos;Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos;Chuvas extremas 
2019/2020 e inundações do rio Paraopeba;Mudança repentina nas condições de vida Alteração da Identidade cultural G

Chuvas extremas 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba Aumento das áreas inundáveis M

Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos;Arraste e deposição de rejeitos Alteração das características químicas do solo M

Arraste e deposição de rejeitos;Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos Alteração da qualidade das águas subterrâneas P

Arraste e deposição de rejeitos;Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos;Chuvas extremas 
2019/2020 e inundações do rio Paraopeba Alteração da Composição e Estrutura da Ictiofauna M

Arraste e deposição de rejeitos;Chuvas extremas 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba;Suspensão de material 
particulado na atmosfera;Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos

Redução da qualidade do habitat de espécies 
terrestres e semiaquáticas G

Arraste e deposição de rejeitos Alteração da composição e estrutura das 
comunidades terrestres M

Arraste e deposição de rejeitos;Chuvas extremas 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba;Carreamento de 
sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos

Efeitos de toxicidade e bioacumulação em 
indivíduos de Fauna Silvestre G

Arraste e deposição de rejeitos;Chuvas extremas 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba;Carreamento de 
sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos Prejuízos ao setor agrosilvopastoril e aquicultura G

Arraste e deposição de rejeitos;Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos;Chuvas extremas 
2019/2020 e inundações do rio Paraopeba

Prejuízos ao setor industrial de uso intensivo de 
água G

Arraste e deposição de rejeitos;Mudança repentina nas condições de vida;Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos 
e/ou efluentes líquidos;Chuvas extremas 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba Alterações no setor de comércio e serviços G

Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos;Arraste e deposição de rejeitos;Mudança repentina 
nas condições de vida;Chuvas extremas 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba;Suspensão de material particulado 
na atmosfera

Arrefecimento da economia e alterações nos níveis 
de emprego e renda G

Suspensão de material particulado na atmosfera Aumento na incidência de doenças respiratórias G

Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos;Arraste e deposição de rejeitos;Chuvas extremas 
2019/2020 e inundações do rio Paraopeba;Mudança repentina nas condições de vida

Aumento na incidência de doenças de veiculação 
hídrica G

Arraste e deposição de rejeitos;Mudança repentina nas condições de vida;Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos 
e/ou efluentes líquidos;Chuvas extremas 2019/2020 e inundações do rio Paraopeba Alteração da Dinâmica Demográfica M

Arraste e deposição de rejeitos Redução da polinização e dispersão de sementes M

Arraste e deposição de rejeitos;Carreamento de sedimentos, rejeito, resíduos e/ou efluentes líquidos Aumento da incidência de doenças relacionadas à 
fauna sinantrópica M

Legenda
Sensibilidade: Importância:



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba
Capítulo 2 – Caracterização socioambiental pós-rompimento e avaliação de impactos  

Volume 4 – Avaliação de Impactos

 691

2.11. Área de Influência por Meio
A área de influência dos impactos é conceituada como a área geográfica ou física, definida 
após a avaliação dos impactos, que permite estabelecer a área na qual os impactos são detec-
táveis ou sobre a qual se fazem sentir os impactos, conforme descrito no item 2.7. Metodologia 
de avaliação de impactos. Deste modo, inclui-se não só a superfície terrestre, mas também 
o funcionamento de quaisquer ecossistemas; zonas atmosféricas e bacias hidrográficas e to-
dos os grupos sociais, incluindo indivíduos, comunidades, empresas, organizações e agências 
governamentais. 

O presente item apresenta as áreas de influência dos meios físico, biótico e socioeconômico 
cultural. As referidas áreas foram delimitadas por meio da sobreposição das áreas de influên-
cia de cada impacto. Dessa forma é possível compreender abrangência espacial dos impactos 
agrupados de acordo com o meio físico, biótico e socioeconômico cultural. As áreas de influ-
ência dos impactos sobre os serviços ecossistêmicos não foram consideradas nessa sobrepo-
sição já que se trata de temática transversal que permeia todos os meios. Importante destacar 
que as áreas individualizadas são apresentadas no âmbito da descrição de cada impacto e não 
ultrapassam os limites da área de influência por meio, aqui apresentadas.

Cabe ressaltar que as áreas de influência agrupadas por meio, não representam a exata abran-
gência espacial de cada impacto, uma vez que estes possuem área de influência individualiza-
da. Áreas de influência agrupadas são apresentadas para permitir a visualização e compreen-
são da abrangência dos impactos sobre todos os componentes de um determinado meio em 
um único mapa.

2.11.1. Área de influência do Meio Físico
Foram identificados e avaliados 15 impactos sobre componentes do meio físico, sendo 12 efe-
tivos e 3 potenciais. Os componentes ambientais afetados são: o relevo, o solo, os recursos 
minerais, a água superficial, a água subterrânea, os sedimentos e o ar.

A escala espacial de ocorrência desses impactos sobre o meio físico é bastante variável, mas 
se enquadrando, em geral, como local ou regional. Os impactos de abrangência regional cor-
respondem à 53% do total de impactos do meio físico e em sua maior parte estão relacionados 
aos processos alterados ao longo do rio Paraopeba entre a confluência do ribeirão Ferro-
Carvão e o reservatório da UHE Retiro Baixo. Os impactos de abrangência local, restritos à 
sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão e/ou sub-bacia do ribeirão Casa Branca ou no município do 
Brumadinho, correspondem à 40% total de impactos do meio físico e sua ocorrência está con-
centrada principalmente na área da mancha de rejeitos. O único impacto com escala espacial 
difusa se refere ao componente de água subterrânea e foi assim classificado em decorrência 
de poços perfurados fora da bacia do rio Paraopeba para atendimento de áreas urbanas dos 
municípios afetados.

Os impactos sobre o relevo cujas áreas de influência ocorrem em escala local são Mudança 
das características do relevo (item 2.9.1.1), Alteração das características morfodinâmicas dos 
cursos d’água (item 2.9.1.2) e Intensificação dos processos erosivos (item 2.9.1.3), de modo 
que abrangência destes impactos está contida nos limites da sub-bacia hidrográfica do ribeirão 
Ferro-Carvão e/ou sub-bacia do ribeirão Casa Branca ou no município do Brumadinho. Já o 
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impacto sobre o relevo com área de influência em escala regional é denominado Aumento das 
áreas inundáveis (item 2.9.2.1).

Do mesmo modo, as áreas de influência dos impactos sobre o solo, denominados Perda de 
camadas superficiais e alteração das características físicas do solo (item 2.9.1.4) e Alteração 
das características químicas do solo (item 2.9.2.2), ocorrem dentro dos limites da sub-bacia 
hidrográfica do ribeirão Ferro-Carvão, sendo de escala local. Ao contrário do impacto Alteração 
das características do solo nas áreas inundadas (item 2.9.1.5), ocorreu nas áreas inundadas 
pelas cheias do rio Paraopeba no período chuvoso 2019/2020, sendo classificado como de 
escala regional.

O impacto sobre os recursos minerais tem como área de influência os próprios processos mi-
nerários situados na sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão e/ou interceptados pela calha do rio 
Paraopeba, entre o trecho da confluência do ribeirão até a UTE Igarapé. Deste modo, o impac-
to Interrupção das atividades minerárias (item 2.9.1.6) ocorre em escala regional.

A área de influência do impacto sobre os recursos hídricos subterrâneos Alteração da qualida-
de das águas subterrâneas (item 2.9.2.3) ocorre em escala espacial regional, pois sua abran-
gência vai além dos limites dos impactos locais mas se restringe a bacia do rio Paraopeba, 
no trecho entre a confluência com o ribeirão Ferro-Carvão até a confluência do ribeirão Pedro 
Moreira, pouco antes da UHE Retiro Baixo. Já o impacto Aumento da demanda de águas 
subterrâneas (item 2.9.1.7), conforme dito anteriormente, foi classificado como de ocorrência 
difusa, em decorrência de poços perfurados fora da bacia do rio Paraopeba para atendimento 
de áreas urbanas dos municípios afetados.

Os impactos sobre a água superficial e sedimentos, são eles, Redução da Qualidade da Água 
Superficial (item 2.9.1.8), Alteração do balanço hídrico superficial da bacia do rio Paraopeba 
(item 2.9.1.9), Assoreamento de Corpos Hídricos (item 2.9.1.10), Alteração na Qualidade dos 
Sedimentos (item 2.9.1.11), ocorrem em escala regional.

Especificamente sobre a Redução da Qualidade da Água Superficial, o impacto apresenta 
abrangência regional, pois foi mais evidente até o barramento da UHE Retiro Baixo e, após o 
período de chuva de 2019/2020, pode ter alcançado o trecho a jusante desta hidrelétrica, se 
restringindo ao braço do rio Paraopeba na entrada do reservatório da UHE Três Marias. Esta 
última alteração registrada na qualidade da água, no entanto, foi decorrente de um conjunto 
de fatores associados às condições hidrológicas e uso e ocupação da bacia do rio Paraopeba, 
bem como à presença de partículas de rejeitos ressuspendidos na água e não há clareza dos 
percentuais de contribuição de cada um deles.

O impacto de Alteração do Balanço Hídrico Superficial da Bacia do rio Paraopeba é consi-
derado regional, pois se restringe à bacia do rio Paraopeba, uma vez que a interrupção das 
captações ao longo do eixo do rio Paraopeba e, principalmente, a modificação da localização 
de algumas delas, interfere no balanço hídrico da bacia como um todo. Apesar da delimitação 
da área de influência do impacto ser a bacia do rio Paraopeba, não necessariamente o impacto 
ocorre em todo esse espaço, mas, de forma conservadora, é compreendido por esse limite.

O impacto de Assoreamento de Corpos Hídricos está sendo considerado até o barramento da 
UTE Igarapé pois este trecho concentra aproximadamente 95% do total de rejeitos extravasa-
dos, que chegou até o rio Paraopeba. Ou seja, no trecho a jusante, embora haja deposição de 
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rejeitos, esta é pontual e não influencia nos processos de transporte e deposição de sedimen-
tos naturais do rio Paraopeba. Já o impacto de Alteração na Qualidade dos Sedimentos tem 
sua ocorrência até o reservatório da UHE Retiro Baixo porque, ainda que em pequena quanti-
dade, o rejeito se associou aos sedimentos naturais do rio Paraopeba, provocando alterações 
nas concentrações de alguns elementos químicos e de óxidos.

Para o impacto de Alterações na Qualidade do Ar (item 2.9.1.12), a área de influência tem como 
delimitação a modelagem de dispersão atmosférica de poluentes, onde os modelos de disper-
são estimam que o aumento nas concentrações de poluentes atmosféricos está contido em 
uma escala local e delimitada, próximo e no entorno da mancha de rejeito e restrita aos limites 
das sub-bacias do ribeirão Ferro-Carvão e ribeirão Casa-Branca e município de Brumadinho.

Portanto, a área de influência do meio físico, que é composta pela sobreposição das áreas de 
influência dos impactos supramencionados, apesar de apresentar diversos impactos em escala 
local, em função da propagação dos impactos sobre a água superficial, subterrânea, recursos 
minerais, sedimentos e solo ao longo da bacia do rio Paraopeba, contempla também impactos 
em escala regional e, por isso, apresenta como delimitação a bacia do rio Paraopeba (Mapa 
2.11.1-1).



Mapa 2.11.1-1 – Área de influência combinada dos impactos do meio físico.
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2.11.2. Área de influência do Meio Biótico
Foram identificados 27 impactos sobre componentes relacionados ao meio biótico, sendo 23 
efetivos e 4 potenciais. Os componentes ambientais afetados são a biota aquática, a vegeta-
ção nativa, a fauna silvestre e as áreas protegidas e de interesse para conservação.

Quase metade dos impactos sobre o meio biótico (13 impactos) ocorre em uma escala espacial 
local, ou seja, as respectivas áreas de influência estão restritas a sub-bacia do ribeirão Ferro-
Carvão e áreas adjacentes, incluindo sua foz no rio Paraopeba e parte da sub-bacia do ribeirão 
Casa Branca. Por outro lado, 13 impactos foram considerados regionais, estendendo-se para 
além da escala local, mas ainda restritos à bacia do rio Paraopeba. Apenas um impacto sobre 
o meio biótico foi avaliado como difuso.

Quando se analisa as áreas de influência dos impactos sobre a biota aquática, verifica-se que 
a perda de habitat aquático (2.9.1.13) ocorreu de forma localizada nos cursos d’água onde 
houve arraste e deposição de rejeito, sendo esse o único impacto sobre esse componente que 
ficou restrito à sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão e à sua foz, em trecho do rio Paraopeba. Os 
outros impactos também ocorreram no ribeirão Ferro-Carvão, mas se estenderam para áreas 
mais a jusante, como descrito a seguir. 

A perda de indivíduos da ictiofauna (2.9.1.14) teve sua influência mapeada ao longo do rio 
Paraopeba até as proximidades da UTE Igarapé e a foz do rio Betim, que é o trecho onde as 
carcaças de peixes recolhidas foram relacionadas ao rompimento das barragens. A redução 
da capacidade de autodepuração dos cursos d’água (2.9.1.16) é um impacto que se estende 
ainda mais um pouco a jusante, até a região de Juatuba (região 2A). Esse foi o trecho até onde 
se conseguiu identificar mudança dos parâmetros da qualidade da água que indicam a redução 
na capacidade de depuração das águas do rio Paraopeba. 

Outros dois impactos se estendem pelo rio Paraopeba até o reservatório da UHE Retiro Baixo 
– a redução da heterogeneidade ambiental (2.9.1.15) e a alteração na composição e estrutura 
das comunidades hidrobiológicas (2.9.1.18). Os trechos onde houve alterações na qualidade 
da água e do sedimento tiveram os habitat simplificados levando a alterações nas comunida-
des biológicas desses locais. Esses impactos também ocorreram nas áreas úmidas e lagoas 
marginais do rio Paraopeba que foram inundadas em 2020.

Para a biota aquática, foram ainda mapeados outros dois impactos regionais, cujas influências 
se estendem para além das áreas dos impactos anteriores. São eles o aumento da toxicidade 
e bioacumulação na biota aquática (2.9.1.17) e a alteração da composição e estrutura da ictio-
fauna (2.9.2.4). Considerando-se que os peixes, em diferentes fases do desenvolvimento, po-
dem se movimentar por diferentes trechos e ambientes da bacia do rio Paraopeba, é possível 
que peixes oriundos de áreas sob influência de traços do rejeito alcancem outras áreas sem 
essa influência. Isso dependerá das possibilidades de acesso, colonização a esses ambientes 
e das características comportamentais e físicas de cada espécie. A barragem da PCH de Salto 
Paraopeba é o limite montante da área de influência desses impactos, e a UHE Retiro Baixo o 
limite a jusante.

Os nove impactos identificados sobre o componente vegetação nativa apresentam escala es-
pacial local e por isso se restringem à sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão e adjacências. A redu-
ção da cobertura vegetal (2.9.1.19), a perda de áreas úmidas (2.9.1.20), a perda de indivíduos 
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da flora (2.9.1.21), a perda de indivíduos da flora de espécies ameaçadas e protegidas por lei 
(2.9.1.22) e a perda de banco de sementes (2.9.1.22) são impactos que ocorreram nos locais 
onde a vegetação foi suprimida pelo arraste e deposição de rejeito e pelas obras emergenciais. 

O aumento do efeito de borda (2.9.1.26) e a desregulação fisiológica de indivíduos da flora 
(2.9.1.27), por sua vez, são impactos que ocorrem nos fragmentos adjacentes à mancha de 
rejeito, onde a perda da cobertura vegetal fragmentou e abriu novas bordas nas florestas, bem 
como nas áreas onde houve alteração do solo.

Ainda sobre a vegetação nativa, dois impactos abrangem uma área um pouco maior da paisa-
gem, mas ainda restrito à escala espacial local: fragmentação da cobertura vegetal (2.9.1.24) 
e redução do fluxo gênico em espécies vegetais (2.9.1.25). Esses impactos ocorrem em toda 
a rede de habitats naturais da sub-bacia do Ferro-Carvão e adjacências (denominada área de 
estudo de detalhe) da paisagem. A redução da conectividade da rede leva à redução do fluxo 
gênico nas populações que crescem nos habitats naturais da paisagem.

Quanto ao componente fauna silvestre, três impactos têm sua espacialidade classificada como 
local. A perda de habitats terrestres (2.9.1.30) é um impacto restrito aos habitat suprimidos 
em função do rompimento das barragens e das obras emergenciais. Já o impacto de redução 
da permeabilidade faunística (2.9.1.31) se estende por toda a paisagem da sub-bacia Ferro-
Carvão e áreas adjacentes, cuja perda de conectividade funcional foi estabelecida. O impacto 
de alteração da composição e estrutura das comunidades terrestres (2.9.2.6), no entanto, tem 
potencialidade restrita ao habitat remanescente à área de deposição de rejeitos, compreen-
dendo tanto fragmentos florestais adjacentes, quanto aqueles considerados de referência na 
sub-bacia do ribeirão Ferro Carvão e Casa Branca, que podem sofrer com efeitos de dispersão 
e aumento de competição entre populações da fauna.

Embora os efeitos dos impactos de perda de indivíduos da fauna silvestre (2.9.1.28) e de injúria 
de indivíduos da fauna silvestre (2.9.1.29) por soterramento sejam mais evidentes em escala 
espacial local, também foi detectado a ocorrência destes impactos, em trecho a jusante do ri-
beirão Ferro-Carvão. Há de se considerar que mesmo debilitados os animais silvestres podem 
ter dispersado, bem como, carcaças podem ter sido carreadas para jusante, conforme eviden-
ciado por meio das ações de prospecção e resgate emergencial. Neste sentido, a definição das 
respectivas áreas de influência dos impactos foi classificada como regional, e determinada por 
meio de um buffer no entorno do rio Paraopeba até o município de Fortuna de Minas. Portanto, 
esse buffer representa a espacialização das ocorrências realizadas por meio das ações de 
prospecção e resgate emergencial.

A redução da qualidade do habitat de espécies terrestres e semiaquáticas (2.9.2.5) é um im-
pacto potencial sobre a fauna silvestre cuja área de influência foi mapeada em âmbito regional, 
se estendendo ao longo do rio Paraopeba, entre a foz do ribeirão Ferro Carvão, até a UTE 
Igarapé, trecho com maior alteração na capacidade de transporte de sedimentos, capazes de 
promover importantes alterações na dinâmica de atividades reprodutivas e de forrageamento 
da fauna semi-aquática em função do soterramento de habitat. Ademais esse impacto alcança 
as áreas marginais do rio Paraopeba que sofreram inundação no período chuvoso 2019/2020. 
Por fim, o impacto de efeitos de toxicidade e bioacumulação em indivíduos da fauna silvestre 
(2.9.2.7) apresenta escala espacial difusa, pois mesmo que o contato de animais com metais-
-traço proveniente do rejeito e das inundações seja restrito a área de deslocamento da pluma 
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ao longo do curso do rio Paraopeba e suas margens, as reações químicas consequentes da 
bioacumulação tem caráter mutagênico ao longo das populações da fauna silvestre e podem 
perpetuar entre comunidades e gerações. 

Os últimos quatro impactos analisados do meio biótico ocorrem sobre o componente áreas 
protegidas e de interesse para a conservação e foram classificados como de espacialidade 
regional. São eles: interferência em área de preservação permanente (2.9.1.32), interferência 
em unidade de conservação (2.9.1.33), interferência em reserva legal (2.9.1.34) e interferência 
em áreas de interesse para conservação (2.9.1.35). 

A interferência sobre essas áreas foi mais marcante na sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão, 
nos locais onde o arraste deposição de rejeito descaracterizou o ambiente, especialmente 
das áreas de preservação permanente (APP) dos cursos d’água diretamente atingidos. A APA 
Estadual Sul RMBH e a zona de amortecimento do Parque Estadual Serra do Rola Moça, 
unidades de conservação de proteção integral e uso sustentável, respectivamente, tiveram 
porções de seus territórios interferidos pela deposição de rejeito. Em situação semelhante, as 
áreas das reservas legais localizadas ao longo da mancha de rejeito também sofreram inter-
ferência. E ainda nas áreas de deposição, os territórios das duas reservas da biosfera (Mata 
Atlântica e Serra do Espinhaço). 

Além das interferências decorrentes do arraste e deposição de rejeito, também foram consi-
deradas como área de influência, para todas as categorias de áreas protegidas e de interesse 
para conservação, os locais dentro dos respectivos territórios que sofreram interferências das 
inundações do rio Paraopeba em 2020. 

As áreas de influência dos 27 impactos do meio biótico foram sobrepostas para gerar a área de 
influência do meio biótico (Mapa 2.11.2-1). Observa-se que a área de influência do meio biótico 
está restrita à um trecho da bacia do rio Paraopeba. De acordo com o exposto, verifica-se que 
os impactos sobre os componentes dos ecossistemas terrestres se concentram no local do 
rompimento e adjacências, diminuindo em extensão no sentido de jusante e, posteriormente, 
restringindo às áreas marginais do rio Paraopeba que foram inundadas. Os impactos sobre a 
biota aquática definem os limites da área de influência do meio biótico pois se estendem pelos 
cursos d’água da bacia do rio Paraopeba entre as barragens da PCH Salto Paraopeba, a mon-
tante, e da UHE Retiro Baixo, barreiras físicas à dispersão da ictiofauna. 



Mapa 2.11.2-1 – Área de influência combinada dos impactos do meio biótico.
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2.11.3. Área de influência do Meio Socioeconômico e Cultural
No meio socioeconômico foram identificados 33 impactos, sendo 26 efetivos e 7 potenciais, 
afetando 14 diferentes componentes ambientais, a saber: qualidade de vida, abastecimento 
público de água, uso da terra, patrimônio privado, fauna doméstica, comércio e serviços, ca-
deia produtiva da mineração, indústria, economia, administração pública, demografia, patrimô-
nio cultural acautelado, patrimônio cultural não acautelado e paisagem natural.

Dos 33 impactos identificados, 9 referem-se à escala espacial local, ou seja, com abrangên-
cia restrita aos limites da região da sub-bacia Ferro-Carvão ou ao município de Brumadinho. 
Outros 18 impactos são de ocorrência regional, pois ultrapassam os limites dos impactos locais, 
ocorrendo nos territórios de alguns ou de todos os municípios da área de estudo previamente 
definida. Outros 6 impactos são difusos, pois as áreas de influência ultrapassam os limites da 
escala regional.

Sobre o qualidade de vida, o componente mais afetado, incidem ao todo dez impactos, dois 
deles efetivos e locais: Perda de moradia, desalojamento e desabrigo da população (2.9.1.36), 
cuja área de influência é o município de Brumadinho, inicialmente atingindo os moradores das 
localidades inseridas na Zona de Autossalvamento (ZAS), como Córrego do Feijão, Alberto 
Flores e Parque da Cachoeira e, fora da ZAS, a localidade de Pires, por estar na calha do rio 
Paraopeba; e Interferência no serviço de transmissão de energia elétrica (2.9.1.39), com área 
de influência restrita à zona rural de Brumadinho. 

Com escala espacial regional, foram identificados sete impactos, cinco efetivos e dois po-
tenciais. Um deles é o Esgarçamento das relações topofílicas (2.9.1.47) que ocorre em 
Brumadinho e ao longo do rio, uma vez que o Paraopeba, que reúne diferentes signos de iden-
tificação e relações simbólicas, também foi atingido. Indiscutivelmente, é mais significativo em 
Brumadinho, sobretudo nas comunidades da bacia do ribeirão Ferro-Carvão pela proximidade 
com os efeitos que tanto transformaram o lugar antes conhecido e vivido. Já o impacto efetivo 
regional de Interrupção de acessos e aumento no fluxo de veículos e do tempo de trajeto nas 
vias remanescentes (2.9.1.38) foi identificado nas vias interceptadas devido ao rompimento 
das barragens e nas vias que receberam o tráfego alternativo nos municípios de Brumadinho, 
Betim, Mário Campos e São Joaquim de Bicas, considerando a interrelação entre eles e sua 
conectividade com a Região Metropolitana de Belo Horizonte. Apesar das interferências terem 
ocorrido pontualmente em Brumadinho, as alterações nas dinâmicas de circulação podem ser 
sentidas, em diferentes intensidades, nos municípios supracitados. Além disso, a necessidade 
da execução de obras emergenciais ocasionou a maior circulação de pessoas, veículos e ma-
teriais, aumentando o fluxo nas vias remanescentes.

A Restrição do acesso à água (2.9.1.51) também foi identificada com escala regional ocorrendo 
ao longo do rio Paraopeba, do médio ao baixo curso. A faixa delimitada como área de influência 
baseou-se nos pontos georreferenciados de fornecimento de água aos produtores e comunida-
des rurais pela Vale S/A, desde Brumadinho até Pompéu. O impacto de Perturbação das ativi-
dades rotineiras e aumento do incômodo à população (2.9.1.46) tem como área de influência o 
município de Brumadinho e uma faixa ao longo da calha do rio Paraopeba, com 10 km a partir 
de suas margens, onde localizam-se agrupamentos sociais ,com destaque para as populações 
tradicionais, usuários das águas do rio em seu cotidiano. 
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O Comprometimento da qualidade e da garantia do direito à educação (2.9.1.49) foi identifica-
do como um impacto efetivo, de escala regional, restrito aos municípios de Brumadinho e Mário 
Campos, abrangendo sobretudo as escolas próximas ao local do rompimento e as comunida-
des escolares vinculadas a essas escolas.

A Ocorrência de sofrimento social e aumento de problemas psicológicos e psicossociais 
(2.9.1.37) é um impacto direto, efetivo e difuso, não mapeável, pois os sentimentos associados 
ao sofrimento social, bem como os transtornos decorrentes das perdas materiais e imateriais 
podem se manifestar nas áreas que não foram atingidas diretamente pela lama de rejeito, nas 
situações em que ocorreram restrição do acesso à água e/ou às áreas produtivas e, conse-
quentemente, pela modificação ou ameaça à manutenção do modo de vida e da subsistência. 
Sua abrangência extrapola bases físicas, afetando pessoas e grupos sociais independente-
mente de viverem no território.

Em relação aos impactos potenciais sobre a qualidade de vida foram identificados dois, ambos 
com escala espacial regional. A área de influência do impacto Aumento na incidência de doen-
ças respiratórias (2.9.2.12) corresponde à bacia do Ferro-Carvão (depósito e manejo de rejeitos, 
obras e ações de reparação mais intensas) e a jusante do rio Paraopeba, às suas margens, cor-
respondente às áreas de inundação potencialmente contaminadas pelo rejeito, além das áreas 
de distribuição de água por veículos. O impacto Aumento na incidência de doenças de veiculação 
hídrica (2.9.2.13) incide sobre a bacia do Ferro-Carvão, onde o desequilíbrio ambiental foi mais 
intenso, a área de influência dos impactos de restrição do acesso à água e a área aos municípios 
com problemas de abastecimento público de água (Paraopeba, Caetanópolis e Pará de Minas). 

Ainda relacionado à água, mas ao componente abastecimento público, lista-se o impacto 
Paralisação da captação de água no rio Paraopeba para abastecimento público (2.9.1.50), 
com área de influência abrangendo o rio Paraopeba a jusante de Brumadinho até o municí-
pio de Pompéu (as captações localizam-se nos municípios de Brumadinho, Pará de Minas, 
Paraopeba e Caetanópolis). Sobre o mesmo componente, há o impacto efetivo Destruição de 
dois poços profundos no Parque da Cachoeira (2.9.1.40), restrito à localidade de Parque da 
Cachoeira, Brumadinho, abastecida por esses poços, portanto de escala espacial local. 

No componente uso da terra verificou-se o impacto efetivo local de Perda de áreas produtivas 
e de animais de produção (2.9.1.42), com área de influência restrita às áreas produtivas soter-
radas na zona rural de Brumadinho, na sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão. No que se refere 
aos impactos efetivos de escala regional foram identificados dois. A Indisponibilidade de uso 
da terra nas áreas lindeiras ao rio Paraopeba (2.9.1.52), ocorre nas áreas que foram alagadas 
durante o período chuvoso 2019/2020, do médio ao baixo curso do rio Paraopeba. A Restrição 
do uso de áreas produtivas (2.9.1.53) tem área de influência delimitada às propriedades às 
margens do rio Paraopeba que foram total ou parcialmente inviabilizadas para produção (agri-
cultura ou criação animal) em razão do cerceamento, ação necessária para a proteção da pro-
dução em relação aos efeitos do carreamento de rejeitos e das chuvas do período 2019/2010.

O impacto potencial sobre o uso da terra, Prejuízos ao setor agrosilvopastoril e aquicultura 
(2.9.2.8), possui escala espacial regional. Dada a dificuldade de delimitar sua área, nesse 
momento, optou-se por, de forma conservadora, inserir todos os municípios da área de estudo 
do meio socioeconômico, considerando que o monitoramento dos indicadores relacionados ao 
tema propiciará, oportunamente, delimitação mais precisa. 
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Em relação ao componente patrimônio privado foi identificado o impacto efetivo Perda de patri-
mônio particular (2.9.1.44) de abrangência local por estar restrito à área inundada pelo rejeito.

A fauna doméstica foi atingida, sendo identificados dois impactos efetivos, com escala espacial 
regional: a Perda de indivíduos da fauna doméstica (2.9.1.43), dado que as ações de prospec-
ção e resgate de fauna permitiram detectar carcaças de animais domésticos ao longo do leito 
ou das margens do rio Paraopeba, e o Desabrigo e injúria de animais domésticos (2.9.1.57). 
Embora a perda tenha sido mais expressiva no local da mancha de rejeitos e adjacências, ela 
aconteceu na região mais a jusante, ainda que de forma mais branda. Considerando as ocor-
rências registradas no Programa de Prospecção e Resgate Emergencial de Fauna Terrestre, 
foi definida como área de influência uma faixa no entorno do rio Paraopeba até o município de 
Fortuna de Minas. O mesmo programa identificou indivíduos da fauna doméstica vivos, feridos 
e/ou debilitados na mesma área. Somando-se os animais sujeitos a situações de privação ali-
mentar e de dessedentação, ao longo do rio Paraopeba, considera-se como área de influência 
a mesma faixa até o município de Pompéu. 

Afetando o componente de comércio e serviços, foi identificado o impacto efetivo, de abrangên-
cia regional, Prejuízos à cadeia produtiva do turismo (2.9.1.54). Tal como o impacto Prejuízos 
ao setor agrosilvopastoril e aquicultura (2.9.2.8), optou-se para considerar a incidência sobre 
todos os municípios da área de estudo do meio socioeconômico. O impacto Alterações no setor 
de comércio e serviços (2.9.2.10), da mesma forma, tem distribuição de difícil identificação e, 
não necessariamente, ocorre em todo esse espaço mas, de forma conservadora, é compreen-
dido potencialmente, pelos municípios da área de estudo do meio socioeconômico, possuindo, 
então, escala espacial regional.

Sobre a cadeia produtiva da mineração incide o impacto efetivo, de escala espacial local, 
Interrupção da captação de água da empresa Mineral do Brasil no córrego Ferro-Carvão 
(2.9.1.45) que ocorreu na região do Tejuco, onde a empresa Mineral do Brasil desenvolve suas 
atividades. Sobre o mesmo componente, foi identificado o impacto Prejuízos ao setor indus-
trial mineral (2.9.1.41), efetivo e difuso, que não teve sua área de influência delimitada, pois 
comporta uma distribuição territorial abrangente e de difícil identificação espacial, afetando 
diversas atividades econômicas dependentes da cadeia produtiva da mineração, extrapolando 
os limites da área de estudo.

Sobre a indústria, o impacto Prejuízos ao setor industrial de uso intensivo de água (2.9.2.9), caso 
confirmado, incidirá nos municípios da área de estudo da socioeconomia cujos empreendimentos 
industriais demandantes de água de boa qualidade apresentarem decréscimos produtivos em 
decorrência do rompimento. Já os efeitos do impacto sobre a economia, Arrefecimento da econo-
mia e alterações nos níveis de emprego e renda (2.9.2.11) extrapolam os limites da área de estu-
do, devido à interligação dos vários setores econômicos, sendo assim de escala espacial difusa.

Sobre o componente administração pública incidem três impactos efetivos e difusos: Pressão 
sobre Serviços Públicos (2.9.1.48), que possui uma distribuição territorial abrangente e de di-
fícil identificação espacial; Alteração nos níveis de arrecadação fiscal (2.9.1.55) que abrange 
toda a área de estudo do meio socioeconômico e níveis estadual e até nacional; e Alteração 
nas despesas públicas (2.9.1.56) que estende por toda a área de estudo e o estado de Minas 
Gerais. Ou seja, são impactos de escala regional difusa por se referirem a fenômenos abran-
gentes e de mapeamento mais sensível.
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Sobre o componente demografia identificou-se um impacto potencial com escala espacial re-
gional. O impacto Alteração da Dinâmica Demográfica (2.9.2.14) pode ocorrer em Brumadinho 
e nos municípios com territórios ao longo da calha do rio Paraopeba. Delimitou-se como área 
de influência a faixa de 1 Km de cada margem do rio, pois considerou-se a hipótese de que a 
definição de pagamento de indenizações às famílias localizadas nesse trecho pode acarretar 
um fluxo de ocupação da área.

O impacto de Perda de Patrimônio Arqueológico (2.9.1.58) incide sobre o componente do patri-
mônio cultural acautelado, especificamente sobre os bens arqueológicos, sendo que os bens/
vestígios/sítios arqueológicos são acautelados pela legislação brasileira (artigos 20, 215 e 216 
da Constituição de 1988 e Lei Federal 3.924/1961). A área de influência deste impacto corres-
ponde às áreas dos sítios arqueológicos e ocorrências de interesse histórico que foram impac-
tados pelo rompimento e pelas obras emergenciais, localizados dentro dos limites da sub-bacia 
do ribeirão Ferro-Carvão. Entretanto, como os sítios arqueológicos e ocorrências de interesse 
histórico não foram previamente delimitados durante as pesquisas que os identificaram e com 
a atividade de levantamento do patrimônio arqueológico por empresa especializada contratada 
pela Vale S/A, realizada a partir de outubro de 2020, são indicados apenas pontos centrais de 
localização dessas estruturas (sítios arqueológicos e ocorrências de interesse histórico).

Sobre o componente do patrimônio cultural acautelado também incide o impacto de Interferência/
Interrupção do Patrimônio Cultural Imaterial (2.9.1.60), especificamente sobre os bens culturais 
imateriais reconhecidos de acordo com o Decreto Federal 3.551/2000. A área de influência do 
impacto engloba os municípios da bacia do rio Paraopeba à jusante do ribeirão Ferro-Carvão 
que tiveram comunidades afetadas pelo rompimento das barragens. Apesar de se podermos 
determinar ainda quais foram comunidades ou os bens imateriais que foram impactados pelo 
rompimento. Os levantamentos junto às comunidades afetadas pelo rompimento das barra-
gens e sobre os bens culturais imateriais conhecidos nos municípios foram ser iniciados em 
outubro de 2020, realizados por uma empresa contratada pela Vale.

O impacto de perda de patrimônio cultural material (histórico, arquitetônico e pessoal) (2.9.1.59), 
sobre o componente patrimônio cultural não acautelado, foi considerado como tendo sua área 
de influência dentro dos limites da área de dispersão de rejeitos na bacia do ribeirão Ferro-
Carvão, nas áreas residenciais que foram atingidas pelos rejeitos e sedimentos. Como coloca-
do anteriormente, serão realizados estudos de campo para verificar a ocorrência deste impacto 
e os locais em que pode ter ocorrido dentro da área do ribeirão Ferro-Carvão. O levantamento 
junto às populações atingidas nos municípios a jusante do ribeirão Ferro-Carvão será iniciado 
em outubro de 2020.

O impacto de Descaracterização da paisagem (2.9.1.61), que incidiu sobre o componente da 
paisagem natural, tem sua área de influência dentro dos limites do município de Brumadinho, 
principalmente na área da bacia do ribeirão Ferro-Carvão, ainda que a percepção da paisagem 
atingida pode abranger outras localidades do município próximas à bacia. 

O Anexo 65 traz a incidência dos impactos sobre o meio socioeconômico em cada um dos 
municípios da área de estudo.

As áreas de influência dos impactos supracitados foram sobrepostas, de modo a compor a área 
de influência do meio socioeconômico apresentada no Mapa 2.11.3-1. 



Mapa 2.11.3-1 – Área de influência combinada dos impactos do meio socioeconômico e cultural.

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O
!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O
!O

!O

%,d

%,d

Salto do
Paraopeba

Formiga

Moema

Mariana

Betim

Felixlândia

Itabirito

Araçaí

Nova Serrana

Morro da
Garça

Conselheiro
Lafaiete

Diamantina

Campo Belo

Santana
do Riacho

Brumadinho

Oliveira

Entre Rios
de Minas

Curvelo

Paraopeba

Sete Lagoas

Ouro Preto

Divinópolis

Pompéu

Pará de Minas

R ib eirão dosMacacos
Ri

be
irã

o
Se

r r
aAz u l

R
io

M
ac

aú

bas

Ri
be

ir ão
do

Peix e

R
io

Pardo

Ribeirão
Cana-brava

R
io

Cam
a puã

Ri
oMan so

R io
M

an

so

Rio Pr
et

o

R
i o

da
Prat

a

Rib eirãoSão João

Riac
ho

Fu
nd

o

Ri
o

Br
um

ad
o

Rio
Pequ

eri

Rio Verd
e

Rio

Vermelh
o

Rio Veloso

Rib e irão doCip

ó

Ribeirã o Caiu aba de

Cima

Rio Betim

Ribe i rã
o do

Chico

Ribeirão dasPedras

Rib eirão doL eitão

Ri
bei

r ã o
Pe

d
ro

M
or

ei
ra

Ri
be

irã
o

Ág
ua

s

C
lar

as

Hidrelétrica
Retiro Baixo

Belo
Horizonte

500.000

500.000

550.000

550.000

600.000

600.000

650.000

650.000

7.
70

0.
00

0

7.
70

0.
00

0

7.
75

0.
00

0

7.
75

0.
00

0

7.
80

0.
00

0

7.
80

0.
00

0

7.
85

0.
00

0

7.
85

0.
00

0

7.
90

0.
00

0

7.
90

0.
00

0

7.
95

0.
00

0

7.
95

0.
00

0

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO

ESCALA GRÁFICA

FONTES:
-LIMITE TERRITORIAL: IBGE, 2014;
-BASE HIDROGRÁFICA: ANA, 2018;
-ÁREA DE DEPOSIÇÃO DE REJEITO: VALE S/A, 2019;
-LOCALIZAÇÃO DO ROMPIMENTO: VALE S/A, 2019.
-ÁREA DE INFLUÊNCIA: ARCADIS, 2020

0 2010 Km
ESCALA:CÓDIGO PROJETO: DATA:FOLHA:

NOV /20201:837.438

TÍTULO:

RELATÓRIO:

CLIENTE: 

SOLICITANTE: RESP. CARTO.: VERSÃO:

W.H.O.S PRELIMINAR FINAL

%,d Hidreletricas

!O Sede municipal

Rede hidrográfica

Rio Paraopeba

Rio São Francisco

Massa d'água

Área de deposição de rejeito

Bacia hidrográfica do Rio Paraopeba

Limite municipal

Área de influência dos impactos relacionados
ao meio socioeconomico

Área de influência do Meio Socioeconomico

LEGENDA

52.268

ÁREA DE INFLUÊNCIA DO MEIO SOCIOECONOMICO

W.M; V.D; C.N

PLANO DE REPARAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA BACIA DO RIO PARAOPEBA

A3

Ri
o Sã o

Fr
an

ci
sc

o

Rio
Paraopeba

µ

DATUM HORIZONTAL: SIRGAS 2000 - 23S

C:\Users\wallison.silva\ARCADIS\Vale-Plano - 3-GIS\03_Projetos\Capitulo_2.2\0_Caract_Rompimento\1.03.01.52268-PR-GI-22004-Rev.0_AI_MEIO_SOCIOECONOMICO_A3.mxd          Alterado por:wallison.silva     Em:10/11/2020

!?

O
ce

an
o Atlâ

ntic
o

SE

MA

ES
GO

PI

SP

PE

RJMS

MT BA

MG

AL

CE RN

DF

PA

TO



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba
Capítulo 2 – Caracterização socioambiental pós-rompimento e avaliação de impactos  

Volume 4 – Avaliação de Impactos

 704

2.12. Impactos Cumulativos (Plano de Trabalho)
Impactos cumulativos podem ser definidos como mudanças no ambiente causadas por múlti-
plas interações entre atividades humanas e processos naturais que se acumulam no tempo e 
no espaço (CCME, 2014). 

Sendo assim, os impactos cumulativos podem resultar dos efeitos incrementais, sucessivos ou 
combinados de diversas ações (do passado, do presente, e das que são razoavelmente previ-
síveis no futuro) (IFC, 2013), que se acumulam no tempo ou no espaço (SÁNCHEZ, 2020), em 
determinados componentes ambientais. São exemplos de impactos cumulativos: (i) efeitos na 
condição ambiental devido à emissão incremental de poluentes em uma mesma bacia aérea; 
(ii) aumento na concentração de poluentes em um corpo d’água, no solo ou sua bioacumula-
ção; (iii) redução da vazão de um rio devido a sucessivas captações a montante; (iv) aumento 
no nível da carga de sedimentos em uma bacia hidrográfica devido ao aumento da erosão; (v) 
alteração na rota migratória de aves; (vi) perda de habitat causada por múltiplas atividades; 
(vii) diminuição do número de indivíduos causada pela caça e atropelamento; (viii) alteração 
no modo de vida de comunidades devido ao desenvolvimento de diversos projetos em uma 
mesma região, entre outros (Noble, 2015). 

No que tange à avaliação de impactos cumulativos (AIC), é importante a análise conjunta dos 
impactos de um projeto ou de um conjunto de projetos contemplando:

“(i) os impactos de outros empreendimentos em operação ou em construção,

(ii) os impactos acumulados de ações passadas (as ações podem ter cessado, mas os impactos 
perduram), e

(iii) os impactos de projetos que poderão vir a ser desenvolvidos no futuro.” (Sánchez, 2020, p. 
279).

Nesse sentido, a AIC pode ser considerada como um processo sistemático que visa compre-
ender as condições de componentes ambientais e sociais selecionados (CASS) e avaliar se os 
impactos provenientes das diversas atividades são aceitáveis, considerando a sustentabilidade 
dos componentes avaliados (Noble, 2015). Tal avaliação tem sido mais usualmente requerida 
no âmbito da aprovação de projetos (IFC, 2013), como também tem sido incorporada em ava-
liações ambientais em nível estratégico, como na Avaliação de Ambiental Estratégica (Cooper, 
2004). 

A AIC também tem relevância em casos de desastres como rompimento de barragens, prin-
cipalmente como garantia para mitigação efetiva dos impactos relacionados (Sánchez et al., 
2019). Desse modo, a AIC constitui mais uma importante ferramenta de comunicação e intera-
ção entre as partes interessadas nas ações de reparação dos impactos relacionados ao rompi-
mento, notadamente pelo potencial de possibilitar uma reorganização ou melhorias nos progra-
mas de gestão socioambiental previstos, bem como a identificação de lacunas e propositura de 
aprimoramentos das medidas de reparação, mitigação e compensação (Sánchez et al., 2019). 

No contexto do presente Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do rio Paraopeba – 
Rompimento das Barragens B1, B4 e B4-A do Complexo Paraopeba II da Mina de Córrego do 
Feijão, é destacada a necessidade de compreensão de impactos cumulativos, contemplando 
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a interação dos impactos do rompimento das barragens com outras atividades na região. 
Ademais, o Ofício IEF/GRAPE 65/2020 e a Nota Técnica Aecom 60612553-ACM-DM-ZZ-TN-
PM-0001-2020, explicitam solicitações para a consideração dos impactos das obras emergen-
ciais no âmbito da avaliação de impactos cumulativos a ser conduzida, visto o potencial dessas 
obras contribuírem para a formação de impactos cumulativos. 

Diante do exposto, e visto a necessidade de se estabelecer um escopo para a realização da 
AIC, será estruturado um item específico de avaliação de impactos cumulativos na qual 
serão avaliados os impactos decorrentes da implantação de um conjunto de ações de 
reparação de responsabilidade da Vale, contemplando também os impactos do rompimen-
to das barragens, além de impactos de outras atividades e ações. Sendo assim, serão 
consideradas ações e atividades do passado (antes do rompimento das barragens, em que os 
impactos se perduram), do presente (ações e impactos decorrentes do rompimento das barra-
gens) e do futuro razoavelmente previsível (considerando as ações de reparação em implan-
tação e as planejadas). A partir dessa avaliação, serão propostas diretrizes para evitar, reduzir 
ou compensar os impactos adversos. 

A execução da AIC terá grande interface com os dados e informações apresentados nos capí-
tulos que constituem o Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba, visto 
que a AIC se pautará somente na utilização de dados secundários. Sendo assim, os dados e 
informações a serem levantados considerarão majoritariamente o apresentado nos Capítulos 1 
(baseline), 2 (AIA do rompimento com dados das obras emergenciais finalizadas e em execu-
ção e enchente 2020) e 3 (planos e programas de mitigação) do Plano, com a complementa-
ção, caso necessária, por meio de busca em outras fontes. No tocante às ações de reparação 
serão consideradas aquelas implantadas e aquelas com razoável previsão até um determinado 
horizonte de tempo, a ser definido. No caso de identificação de novas obras e ações futuras de 
reparação, que não farão parte da presente avaliação, estas poderão ser integradas a atualiza-
ções futuras, dentro da perspectiva de gestão adaptativa do Plano de Reparação.

Vale ressaltar que, esse estudo, por demandar a avaliação de situações socioambientais com-
plexas em perspectiva de longo prazo e com base em informação, conhecimento, muitas vezes 
fragmentados e não sistemáticos, pode gerar incertezas. Incertezas nas tomadas de decisões 
podem resultar em ações de mitigação para impactos cumulativos ineficazes e/ou ineficientes, 
ou seja, que não alcancem os objetivos e/ou demandem vultuosos recursos financeiros e ou-
tros (Neri, 2013, Sánchez, Silva-Sánchez & Neri, 2013). 

Ainda que não direcionado para estudos de AIC, Neri (2013) identificou três grupos de causas 
principais de incertezas, as quais são de interesse para identificação ao longo da AIC e buscas 
de solução. São elas: i) insuficiência de conhecimento, o que envolve escassez ou ausência de 
informações; ii) variabilidade do comportamento dos componentes do processo, no tempo e no 
espaço, o que pode dificultar as análises de previsão de impactos e determinação de magnitu-
de e importância; e, iii) diferentes enfoques ou compreensões das situações analisadas. 

A identificação de ausência ou escassez de informações poderá, por exemplo, nortear a neces-
sidade de novos levantamentos de dados e revisões de análises de magnitude. Por sua vez, 
as dificuldades para a previsão de impactos, poderá nortear a necessidade de execução de 
modelagens de dados, ou ainda, de ajustes em programas de monitoramento, dentre outras 
tomadas de decisão. 
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Nesse sentido, as incertezas identificadas ao longo do desenvolvimento de todas as fases 
da AIC serão documentadas no relatório, de fácil exposição e compreensão. Como exemplo, 
cita-se a possibilidade de inserção em quadros de storylines (ferramenta indicada quando da 
estimativa da magnitude dos impactos cumulativos, conforme é apresentado na atividade 9), 
de colunas que permitam a indicação das incertezas associadas às análises de cada um dos 
impactos cumulativos. Para tal, poderá ser utilizada uma escala descritiva para o nível de 
incerteza de definição de magnitude de impactos, conforme apresentado por Sánchez et al. 
(2019), baseada nos tipos de dados disponíveis para a análise (dados primários quantitativos, 
modelagens, estimativas qualitativas ou inexistência de informações). Ou seja, quanto mais 
confiáveis e abrangentes forem os dados, mais baixo será o nível de incerteza dessa análise.

Ademais, haverá um item/capítulo específico dedicado à sumarização das incertezas identi-
ficadas, bem como às ações para lidar com as incertezas passíveis de redução, bem como 
aquelas não passíveis de redução. Dessa maneira, conforme os tipos de incertezas, formas 
de resolução poderão ser encaminhadas. Em caso de incertezas não sanáveis, medidas de 
maior precaução deverão ser tomadas e ajustes em programas de gestão ambiental deverão 
ser previstos.

De toda forma, a minimização ou resolução de incertezas serão também executadas futura-
mente, no âmbito da gestão adaptativa do Plano de Reparação.

A seguir, é apresentada a abordagem metodológica geral a ser empregada para a AIC no âm-
bito do Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do rio Paraopeba.

2.12.1. Abordagem metodológica geral para a Avaliação de Impactos Cumulativos 
A abordagem para a Avaliação de Impactos Cumulativos (AIC) a ser utilizada baseia-se prin-
cipalmente no apresentado por Sánchez (2020), em consonância com as boas práticas inter-
nacionais. De modo complementar, a abordagem também tem como referência as principais 
etapas metodológicas apresentadas pelo International Finance Compensation - IFC (2013), 
braço de investimento do Banco Mundial, para uma Rapid Cumulative Impact Assessment 
(RCIA) em nível de projeto, bem como por Hegmann et al. (1999). Ainda, há o embasamento 
no trabalho desenvolvido por Dibo (2018), além dos trabalhos de Neri, Dupin e Sánchez (2016) 
e Sánchez et al. (2014), que avaliaram os impactos cumulativos de um conjunto de projetos e 
empreendimentos dos setores de mineração e siderurgia em operação ou propostas, localiza-
dos no município de Congonhas, MG. 

Nesse contexto e baseado nessas referências, é exposta sinteticamente na Figura 2.12.1-1 a 
abordagem metodológica geral a ser empregada, composta de quatro etapas, e o sequencia-
mento das atividades propostas para o desenvolvimento da AIC. 

Embora a Figura 2.12.1-1 apresente as atividades como sequenciais, na prática elas serão 
conduzidas simultaneamente ou em interação. De todo modo, para fins de explicitação da me-
todologia de trabalho, convém separá-las e ordená-las, conforme descrição exposta a seguir.
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Figura 2.12.1-1 – Abordagem metodológica para a avaliação de impactos cumulativos das ações 
de reparação pós-rompimento das barragens B1, B4 e B4-A.

Elaboração: Arcadis, 2020. Com base e adaptado de Hegmann et al. (1999), IFC (2013), Neri, Dupin e Sánchez (2016), Dibo 
(2018) e Sánchez (2020).

2.12.1.1. Etapa 1: Definição do Escopo
A etapa de definição do escopo estabelece o contexto e a abrangência espacial e temporal da 
análise a ser conduzida. Para tal, serão executadas quatro atividades, descritas a seguir.

2.12.1.1.1. Atividade 1: Identificação das atividades de interesse para o estudo
Esta atividade tem como objetivo identificar e analisar empreendimentos e atividades que 
possam contribuir para a avaliação dos impactos cumulativos, conforme ilustrado na Figura 
2.12.1-2. O foco principal recairá sobre as ações de reparação finalizadas e em andamento 
(pós-rompimento) e futuras (considerando a implantação das ações de reparação planejadas), 
além da consideração do rompimento das barragens B1, B4 e B4-A. Também serão levantadas 
outras ações passadas (antes do rompimento) e presentes, sempre que pertinente.
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Figura 2.12.1-2 – Enfoque da AIC das ações de reparação.

Elaboração: Arcadis, 2020. Adaptado de IFC (2013).

Para tal, além das informações presentes nos documentos fornecidos pela Vale, serão levan-
tadas outras fontes de informações secundárias (Planos de Bacia, Planos Regionais e Locais, 
etc), dentre outras fontes.

Assim, a partir de elaboração de uma listagem prévia de atividades de interesse, será realizada 
uma reunião com o MP/MG, FEAM, IGAM e IEF para o alinhamento das ações de reparação 
que farão parte da análise final desta atividade. Além disso, após a análise inicial dos documen-
tos e georreferenciadas as atividades identificadas, uma visita técnica poderá ser realizada, se 
houver cenário que a permita1, para o reconhecimento de campo para observações de super-
fície na região e das atividades de interesse identificadas. 

2.12.1.1.2. Atividade 2: Definição de cenários para a avaliação de impactos 
cumulativos
Nesta atividade, serão definidos três cenários para a compreensão dos impactos cumulativos 
na região de interesse, com base nas informações obtidas na atividade anterior. Para tal, se-
rão considerados: (i) uma situação passada (antes do rompimento); (ii) uma situação presente 
(pós-rompimento); e (iii) uma situação futura (todas as ações de reparação implantadas). 

2.12.1.1.3. Atividade 3: Síntese da Caracterização socioambiental 
A partir das informações e mapas apresentados nos Capítulos 1 e 2 do Plano de Reparação 
Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba, bem como das informações compiladas para a 
elaboração do modelo conceitual dos impactos causados na água superficial e sedimentos na 
bacia do rio Paraopeba e na sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão, serão retomadas e destaca-
das as características socioambientais mais significativas da área de estudo relacionadas com 
a geologia, geomorfologia, biodiversidade, aspectos socioeconômicos, tendo como foco as 
atividades que se localizam na região. Ainda, outras fontes de dados secundários disponíveis 
poderão ser consultadas, quando pertinentes.

2.12.1.1.4. Atividade 4: Definição dos Componentes Ambientais e Sociais 
Selecionados (CASS)
Dada a complexidade para a identificação e avaliação de impactos cumulativos, será adotada 

1 A depender das determinações das autoridades locais em relação às permissões ou não decorrente da pande-
mia de Covid-19
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uma abordagem centrada em Componentes Ambientais e Sociais Selecionados (CASS). Tais 
componentes são definidos como “elementos receptores de impacto” e, portanto, os compo-
nentes do meio ambiente que foram, são e serão afetados pelas múltiplas atividades. É impor-
tante ressaltar que a boa prática enfatiza que “é irreal pensar que todos os aspectos ambientais 
e sociais que podem estar sujeitos a impactos cumulativos podem ser apropriadamente incluí-
dos na AIC” (IFC, 2013, p. 21). Sendo assim, a definição dos CASS focará naqueles realmente 
significativos (CEQ, 1997), com base nas análises descritas a seguir. 

A definição dos CASS que farão parte do estudo será feita com base na identificação de ques-
tões regionais prioritárias de interesse, a qual será fundamentada na: a) Análise da avaliação 
dos impactos do rompimento das barragens que foram considerados significantes, constante 
no Capítulo 2 do Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba; b) Análise 
das informações, projetos e estudos ambientais (quando existentes) referentes às ações de 
reparação da Vale (finalizadas, em execução e planejadas); c) Análise de questões relevantes 
apontadas nos resultados dos programas de comunicação social e nos canais de reclamação, 
ou ainda, análise das informações coletadas pelos Postos de Atendimento-PA, de gestão da 
Vale; d) Análise das características socioambientais da região, por meio da análise das infor-
mações dos Capítulos 1 e 2 do Plano de Reparação.; e) Experiência profissional da equipe 
técnica designada para este estudo.

Com a definição preliminar dos CASS por meio das análises realizadas e discussão entre 
a equipe técnica, será realizado um workshop para a apresentação dos CASS envolvendo 
a Vale, Ministério Público de Minas Gerais, FEAM – Fundação Estadual do Meio Ambiente, 
IGAM – Instituto Mineiro de Gestão das Águas e o IEF – Instituto Estadual de Florestas, para a 
apresentação dos CASS e possíveis ajustes.

2.12.1.1.5. Atividade 5: Definição das áreas de estudo
A área de estudo para a AIC será definida considerando o proposto por Hegmann, et al. (1999), 
tendo em vista que uma área de estudo muito ampla pode minimizar os efeitos dos impactos 
incrementais dos projetos e uma área muito pequena tende a maximizar as consequências dos 
efeitos causados pelos projetos.

Assim, a definição da área de estudo será feita segundo dois recortes: área de estudo regional 
e área de estudo detalhada. A área de estudo regional corresponderá ao recorte territorial es-
colhido para contextualizar a condição ambiental da região. Enquanto a área de estudo deta-
lhada será o recorte territorial escolhido para realização de levantamentos ou coleta de dados e 
informações direcionados para a compreensão dos impactos diretos e indiretos sobre o CASS.

2.12.1.2. Etapa 2: Análise da Situação Atual da Área 
Esta etapa tem o propósito de analisar a situação das áreas de estudo em escala regional e de 
detalhe. Para a área de estudo regional serão analisadas as mudanças de uso e cobertura do 
solo, visando identificar tendências que possam influenciar a situação atual dos CASS. Já para 
a área de estudo detalhada, serão reunidas informações sobre a situação atual dos CASS. 
Serão conduzidas duas atividades, apresentadas a seguir. Destaca-se que não será realizado 
um estudo exaustivo para essa etapa, visto que serão utilizadas as informações e análises, 
majoritariamente, apresentadas nos Capítulos que constituem o Plano. 
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2.12.1.2.1. Atividade 6: Análise das mudanças de uso e cobertura da terra
Nesta atividade será realizada uma análise do histórico do uso e cobertura da terra na área de 
estudo regional baseada nos mapas de uso e ocupação apresentados nos Capítulos 1 e 2 do 
Plano de Reparação, com destaque às sub-bacias do ribeirão Ferro-Carvão e do ribeirão Casa 
Branca, possibilitando a reconstituição das alterações da paisagem resultantes das pressões 
antrópicas ou processos naturais. O resultado desta análise ajudará a compreender as causas, 
“trajetórias” e alterações espaciais de componentes ambientais. Podem ser necessárias novas 
análises de imagens de sensoriamento remoto multitemporais para atualização do mapa de 
uso do solo e/ou novos mapeamentos a depender: (i) da área de estudo definida para a AIC; e, 
(ii) da necessidade de adequação da escala para a AIC.

2.12.1.2.2. Atividade 7: Caracterização dos componentes ambientais e sociais 
selecionados
Para a descrição das condições atuais de cada CASS serão utilizados os dados e informações 
apresentados no Capítulo 1 e Capítulo 2 do Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do 
Rio Paraopeba, bem como os resultados dos programas em execução previstos no Capítulo 
3, quando pertinentes. Outras fontes de informações secundárias (Planos de Bacia, Planos 
Regionais e Locais, dentre outras) também serão consideradas. 

2.12.1.3. Etapa 3: Avaliação dos Impactos Cumulativos das Ações de Reparação 
Sobre os CASS
Esta etapa envolve a identificação dos impactos cumulativos, evidenciando as relações de cau-
sa e efeito entre as pressões provenientes das atividades consideradas e as consequências 
sobre os CASS. De modo consequente, serão avaliadas as condições ambientais dos CASS 
resultantes do conjunto de pressões identificadas. Por fim, será avaliada a importância dos im-
pactos cumulativos avaliados. As atividades a serem conduzidas nesta etapa são sumarizadas 
a seguir.

2.12.1.3.1. Atividade 8: Identificação das relações de causalidade
Serão identificados os impactos cumulativos em cada CASS, provenientes da combinação 
dos impactos ocasionados pelo rompimento das barragens e das ações de reparação da Vale 
na região, com a consideração dos impactos provenientes das outras atividades de interesse 
selecionadas. Para tal, será utilizado o modelo Source-Pathway-Receptor (CEAA, 2018), em 
que são considerados: as fontes dos impactos (pressões, atividades); os pathways que levam 
à formação do impacto cumulativo; e, finalmente, o receptor desse impacto. Para a represen-
tação dessas relações de causalidade, pretende-se usar diagramas e/ou matrizes de interação 
para definir os principais impactos diretos e indiretos que possam alterar os CASS. O uso de 
diagramas é considerado um dos melhores métodos para identificar relações de causa e efeito 
que resultam em impactos cumulativos, pois auxilia na compreensão dos impactos cumulativos 
por meio de ilustrações (caminhos). Sendo assim, serão identificados os impactos cumulativos 
quando múltiplas fontes afetam um componente.

2.12.1.3.2. Atividade 9: Estimativa da magnitude dos impactos cumulativos
Nesta atividade será feita a descrição da intensidade dos impactos, ou seja, será estimada 
a magnitude dos impactos cumulativos identificados. Para tanto, será feita uma análise dos 
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dados secundários relacionados aos CASS (levantados na Etapa 2) incluindo as análises dos 
resultados de variáveis/índices de interesse obtidas em levantamentos de campo (por exem-
plo, de qualidade do ar, águas, sedimentos, etc.), resultados de modelagens matemáticas e/ou 
espaciais (por exemplo, de mudança cobertura de vegetação nativa, demanda de recursos hí-
dricos, alteração de qualidade do ar, afetação de sítios de relevância socioambiental, etc.), bem 
como informações descritivas qualitativas obtidas em relatos documentados (por exemplo, em 
relatórios de Programas de Comunicação Social, dentre outras fontes). 

Essas informações serão apresentadas em storylines, ou seja, quadros contendo textos nar-
rativos (SÁNCHEZ, 2020), onde serão registradas as análises de impactos cumulativos para 
cada um dos CASS. Storyline é um componente descritivo e qualitativo que tem sido aplicado à 
análise de cenários para a comunicação das consequências de mudanças no contexto de inte-
resse, com o entendimento das relações de causa e efeito (Rounsevell & Metzger, 2010). Não 
serão realizadas coleta de dados primários ou modelagens quantitativas. Desse modo, nesses 
quadros serão expostas as informações qualitativas e, quando disponíveis, quantitativas com-
piladas, contemplando os três cenários definidos na Etapa 1 (situação passada, presente e 
futura). Baseado nesses registros em storylines, será feita uma análise sintética de magnitude 
para cada um dos impactos cumulativos identificados, baseados em indicadores quantitativos 
e/ou qualitativos de magnitude de impacto (por exemplo, porcentagens de áreas de vegetação 
nativas degradadas, presença/ausência de organismos indicadores, níveis de qualidade da 
água) analisados, sempre priorizando aqueles com métricas confiáveis e com indicação das 
fontes de informações (Sánchez et al., 2019; Sánchez, 2020). 

2.12.1.3.3. Atividade 10: Avaliação da importância dos impactos cumulativos
A abordagem para a avaliação da importância será definida quando da obtenção dos resul-
tados das atividades anteriores, visto que diferentes critérios podem ser empregados para tal 
propósito, a partir dos resultados obtidos. 

A definição destes critérios terá como base as orientações presentes nos guias de boas práti-
cas de AIC já mencionados, como também considerará o que já vem sendo aplicado em estu-
dos de caso de AIC, tanto realizados em nível nacional como internacional. 

Ademais, será avaliada a pertinência dos critérios estabelecidos para a avaliação do grau de 
importância dos impactos do rompimento das barragens (magnitude x sensibilidade do compo-
nente), presentes no Capítulo 2 do Plano de Reparação, no que tange à avaliação da impor-
tância dos impactos cumulativos. Assim, tem-se como resultado deste passo a avaliação da 
importância dos impactos cumulativos, que poderá ser sintetizada em uma matriz, correlacio-
nando os impactos cumulativos e os componentes afetados. 

2.12.1.4. Etapa 4: Recomendações
Esta etapa visa a discussão de medidas mitigadoras aos impactos cumulativos residuais, e 
dos programas de monitoramento, de maneira integrada e complementar às medidas já esta-
belecidas no Plano de Reparação. Tal etapa será desenvolvida em atividade única, conforme 
apresentado a seguir.
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2.12.1.4.1. Atividade 11: Proposição de medidas de mitigação e monitoramento
A proposição das medidas de mitigação de impactos cumulativos seguirá o princípio fundamen-
tal de hierarquia de mitigação na AIA e o empregado no Capítulo 2 do Plano de Reparação: 
evitar, reparar, restaurar os ecossistemas impactados e compensar. Para tal, serão analisa-
das, em um primeiro momento, as medidas de mitigação já propostas no Capítulo 3 do Plano 
de Reparação, bem como aquelas que fazem parte das ações de reparação, no que tange à 
mitigação dos impactos cumulativos avaliados, com a posterior proposição de medidas de mi-
tigação adicionais. 

Também será proposto um programa para o acompanhamento dos Impactos Cumulativos que 
deverá fazer parte do Capítulo 3 do Plano de Reparação. 

Será verificada a interface com os Programas de Monitoramento em execução pela Vale S/A ou 
previstos no Capítulo 3, ou dos programas de monitoramento das demais obras. 

Assim, o Monitoramento de Impactos Cumulativos deverá ser realizado pelo desenvolvimento 
e acompanhamento de indicadores, que serão propostos, de forma a monitorar o estado e res-
posta da condição de cada CASS afetado (Sutherland et al., 2016). Será verificada a interface 
com os indicadores já estabelecidos nos outros Programas de Monitoramento do Plano de 
Reparação. 

Os indicadores tem sua relevância por: (i) auxiliar na comunicação e síntese das informações 
sobre as condições dos CASS; (ii) melhorar o entendimento acerca da resiliência e suscetibi-
lidade dos CASS frente às várias pressões; (iii) fornecer uma base para a consideração dos 
impactos de atividades futuras e suas influências sobre os indicadores estabelecidos; e (iv) 
para o planejamento e avaliação da efetividade de medidas de mitigação incrementais e para 
a definição de estratégias de gestão de impactos cumulativos em nível regional e local (Canter 
& Atkinson, 2011). 

Como resultados deste passo, tem-se a proposição de medidas de mitigação para os impactos 
cumulativos avaliados, verificação de como as medidas que se inserem nos Planos e Programas 
se mostram eficazes à proposta de mitigação, reparação, monitoramento e compensação dos 
impactos avaliados, bem como um programa de acompanhamento dos impactos cumulativos 
com o estabelecimento de indicadores, que será apresentado no Capítulo 3.
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