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Figura 1.3.12-163 – Participação das principais substâncias metálicas 
no valor da produção mineral comercializada, 2017.

Figura 1.3.12-164 – Quantidade comercializada das principais 
substâncias minerais, municípios da área de estudo, 2008 a 2018.

Figura 1.3.12-165 – Valor médio anual recolhido de CFEM pelos 
municípios da área de estudo, minerais ferrosos, 2016 a 2018.

Figura 1.3.12-166 – Valor médio anual recolhido de CFEM pelos 
municípios da área de estudo, minerais não ferrosos, 2016 a 2018.

Figura 1.3.12-167 – Número de estabelecimentos ligados à indústria 
têxtil na área de estudo e no estado de Minas Gerais, 2010 a 2017.
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Figura 1.3.12-168 – Número de vínculos empregatícios ligados à 
indústria têxtil na área de estudo, 2010 a 2017.

Figura 1.3.12-169 – Número de unidades locais de indústrias 
alimentícias e de bebidas, 2018.

Figura 1.3.12-170 – Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na 
semana de referência, por posição na ocupação no trabalho principal – 
Brasil.

Figura 1.3.12-171 – Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na 
semana de referência, por posição na ocupação no trabalho principal – 
Minas Gerais.

Figura 1.3.12-172 – Receitas e despesas orçamentárias municipais 
realizadas na área de estudo, 2008 a 2018 (em R$ milhões).

Figura 1.3.12-173 – Receitas correntes da área de estudo, 2008 a 2018 
(em R$ milhões).

Figura 1.3.12-174 – Transferências correntes da área de estudo, 2008 a 
2018 (em R$ milhões).

Figura 1.3.12-175 – Participação do FPM na receita total municipal de 
Betim e de Brumadinho, 2008 a 2018 (%)

Figura 1.3.12-176 – Arrecadação da Compensação Financeira pela 
Exploração Mineral – CFEM, Brumadinho, 2008 a 2018 (R$ milhões).

Figura 1.3.12-177 – Participação do ICMS na receita total municipal de 
Betim e de Brumadinho, 2008 a 2018 (%).

Figura 1.3.12-178 – Receitas tributárias da área de estudo, 2008 a 2018 
(em R$ milhões).

Figura 1.3.12-179 – Participação do ISS na receita total municipal de 
Brumadinho, 2008 a 2018 (%).

Figura 1.3.12-180 – Principais despesas realizadas pelo município de 
Brumadinho, 2008 a 2018 (R$ milhões).

Figura 1.3.12-181– Despesas com pessoal e encargos sociais, 
despesas de capital e CFEM, município de Brumadinho, 2008 a 2018 
(R$ milhões).

Figura 1.3.12-182 – Valor dos investimentos realizados pelos 
municípios da área de estudo, 2008 a 2018 (R$ milhões)

Figura 1.3.12-183 – Faixa de Desenvolvimento Humano Municipal – 
IDHM.

Figura 1.3.12-184 – IDHM geral dos municípios prioritários, 1991, 2000 
e 2010.

Figura 1.3.12-185 – Faixas do Índice de Vulnerabilidade Social.

Figura 1.3.12-186 – IFDM geral dos municípios prioritários, 2005, 2010 a 
2016.

Figura 1.3.12-187 – IDHM e IFDM dos municípios prioritários, 2010.

Figura 1.3.12-188 – IVS dos municípios prioritários, 2010.
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Figura 1.3.12-189 – Estimativas de cobertura pela AB e ESF em Betim, 
Brumadinho, Mário Campos e São Joaquim de Bicas, nos meses de 
dezembro dos anos de 2007 a 2018.

Figura 1.3.12-190 – Estimativas de cobertura pela AB e ESF em Betim, 
Brumadinho, Mário Campos e São Joaquim de Bicas, nos meses de 
dezembro dos anos de 2007 a 2018.

Figura 1.3.12-191 – Número de casos prováveis de dengue, por 
município de residência, por ciclo do início dos primeiros sintomas em 
Minas Gerais, macrorregiões de saúde, regiões da bacia do Paraopeba 
e alguns municípios da bacia e da área de estudo.

Figura 1.3.12-192 – Monitoramento viral da dengue, entre 2011 e 2020, 
em Minas Gerais.

Figura 1.3.12-193 – Número de casos prováveis de dengue, por 
município de residência, por mês do início dos primeiros sintomas 
(janeiro de 2007 a dezembro de 2018), em Minas Gerais e regiões da 
bacia do Paraopeba.

Figura 1.3.12-194 – Número de casos prováveis de dengue, por 
município de residência, acumulado por mês do início dos primeiros 
sintomas (entre janeiro de 2007 a dezembro de 2018), em Minas Gerais, 
regiões da bacia do Paraopeba e alguns municípios da bacia e da área 
de estudo.

Figura 1.3.12-195 – Número de casos prováveis de dengue, por 
município de residência, por mês do início dos primeiros sintomas, 
para ciclo epidêmicos (esquerda) em Brumadinho e municípios do 
meio socioeconômico e ciclo endêmicos (direita) para Brumadinho.

Figura 1.3.12-196 – Número de casos prováveis de chikungunya e 
zika, por município de residência, por ciclo do início dos primeiros 
sintomas em Minas Gerais, macrorregiões de saúde, regiões da bacia 
do Paraopeba e municípios prioritários.

Figura 1.3.12-197 – Número de casos prováveis de chikungunya e zika, 
por município de residência, por mês do início dos primeiros sintomas 
(maio de 2015 a dezembro de 2018), em Minas Gerais e regiões da 
bacia do Paraopeba.

Figura 1.3.12-198 – Número de casos prováveis de chikungunya e 
Zika, por município de residência, acumulado por mês do início dos 
primeiros sintomas (entre maio de 2015 a dezembro de 2018), em 
Minas Gerais, regiões da bacia do Paraopeba e alguns municípios da 
bacia e da área de estudo; Número de casos por ciclos acumulado 
para os 22 municípios do meio socioeconômico.

Figura 1.3.12-199 – Coeficiente de incidência de casos prováveis de 
arboviroses transmitidas por Aedes (dengue, chikungunya e Zika), por 
município de residência, por ciclo do início dos primeiros sintomas 
(setembro-agosto), em Minas Gerais, regiões da bacia do Paraopeba, 
municípios prioritários e da área de estudo.

Figura 1.3.12-200 – Coeficiente de incidência de casos prováveis de 
arboviroses transmitidas por Aedes (dengue, chikungunya e Zika), por 
município de residência, por mês do início dos primeiros sintomas 
(janeiro de 2007 a dezembro de 2018) em Minas Gerais e regiões da 
bacia do Paraopeba.
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Figura 1.3.12-201 – Diagrama de controle das arboviroses transmitidas 
por Aedes (dengue, chikungunya e zika), baseado em coeficiente de 
incidência de casos prováveis, por município de residência, por mês 
do início dos primeiros sintomas, entre os ciclos 2007-2008 e 2017-
2018 (setembro-agosto), para os municípios prioritários.

Figura 1.3.12-202 – Epizootias em primatas não humanos confirmadas, 
em investigação e rumores de epizootias em Minas Gerais nos ciclos 
2016/2017 e 2017/2018.

Figura 1.3.12-203 – Número de casos autóctones de febre amarela, por 
município de residência, entre dezembro de 2016 e dezembro de 2018, 
em Minas Gerais e nas regiões do Paraopeba.

Figura 1.3.12-204 – Número de casos autóctones de febre amarela 
silvestre, por município de residência, nos ciclos 2016-2017 e 2017-2018, 
dentre aqueles municípios com caso e que compõem a área de estudo.

Figura 1.3.12-205 – Número de casos confirmados de febre maculosa, 
por município de residência, por ano do início dos primeiros sintomas 
em Minas Gerais, regiões da bacia do Paraopeba e alguns municípios 
da bacia e da área de estudo.

Figura 1.3.12-206 – Número de casos confirmados de febre maculosa, 
por município de residência, por mês do início dos primeiros sintomas 
(janeiro de 2007 e 2018 a dezembro de 2018) em Minas Gerais, regiões da 
bacia do Paraopeba e alguns municípios da bacia e da área de estudo.

Figura 1.3.12-207 – Número e coeficiente de incidência de casos de 
leishmaniose tegumentar, por município de infecção, por ciclo do 
diagnóstico, em Minas Gerais, nas macrorregiões de saúde, nas 
regiões e municípios da bacia do Paraopeba.

Figura 1.3.12-208 – Número de casos de leishmaniose tegumentar, por 
município de infecção, por mês do diagnóstico, em Minas Gerais, nas 
regiões e municípios da bacia do Paraopeba.

Figura 1.3.12-209 – Número e coeficiente de incidência de casos de 
leishmaniose tegumentar, acumulado por mês para Minas Gerais, 
regiões da bacia do Paraopeba e alguns municípios; Sobreposição 
de ciclos epidêmicos (número de casos) e diagrama de coeficiente de 
incidência (2013-2018) de casos de LT, agregado para os 22 municípios 
do meio socioeconômico. Obs.: casos por município de infecção, por 
mês do diagnóstico.

Figura 1.3.12-210 – Número e coeficiente de incidência de casos 
de leishmaniose visceral, por município de infecção, por ciclo do 
diagnóstico, em Minas Gerais, nas macrorregiões de saúde, nas 
regiões e municípios da bacia do Paraopeba.

Figura 1.3.12-211 – Número de casos de leishmaniose visceral, por 
município de infecção, por mês do diagnóstico, em Minas Gerais, nas 
regiões da bacia do Paraopeba.

Figura 1.3.12-212 – Número e coeficiente de incidência de casos de 
leishmaniose visceral, acumulado por mês para Minas Gerais, regiões 
da bacia do Paraopeba e alguns municípios; Sobreposição de ciclos 
epidêmicos (número de casos) e diagrama de coeficiente de incidência 
(2013-2018) de casos de LV, agregado para os 22 municípios do meio 
socioeconômico. Obs.: casos por município de infecção, por mês do 
diagnóstico.
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Figura 1.3.12-213 – Número e coeficiente de incidência de casos 
autóctones de esquistossomose grave, por ano do início dos primeiros 
sintomas, de 2013 a 2018, em Minas Gerais, nas macrorregiões de 
saúde, nas regiões e municípios da bacia do Paraopeba e da área de 
estudo.

Figura 1.3.12-214 – Número de casos autóctones de esquistossomose 
grave, por mês do início dos primeiros sintomas, de 2013 a 2018, em 
Minas Gerais e nas regiões da bacia do Paraopeba.

Figura 1.3.12-215 – Número e coeficiente de incidência de casos de 
esquistossomose grave, acumulado por mês para Minas Gerais, 
regiões da bacia do Paraopeba e alguns municípios; Sobreposição 
de ciclos epidêmicos (número de casos) e diagrama de coeficiente 
de incidência (2013-2018) de casos de esquistossomose grave, 
agregado para os 22 municípios do meio socioeconômico. Obs.: casos 
autóctones, por mês do início dos primeiros sintomas.

Figura 1.3.12-216 – Número de atendimento antirrábicos, por município 
de residência, por ano na ocorrência (2007-2018), em Minas Gerais, 
regiões e alguns municípios da bacia do Paraopeba e da área de 
estudo.

Figura 1.3.12-217 – Número de acidentes por animais peçonhentos, por 
local do acidente, por ano do acidente (2007-2018), em Minas Gerais, 
regiões e alguns municípios da bacia do Paraopeba.

Figura 1.3.12-218 – Número de acidentes por animais peçonhentos, 
por tipo de acidente, por local do acidente, por ano do acidente (2007-
2018), nos municípios prioritários da bacia do Paraopeba.

Figura 1.3.12-219 – Número de adolescentes grávidas (10 a 19 anos), 
por ano de nascimento (2007 a 2018), por município de residência, em 
Minas Gerais, regiões e alguns municípios da bacia do Paraopeba e da 
área de estudo.

Figura 1.3.12-220 – Número de adolescentes grávidas (10 a 19 anos), 
por mês de nascimento (2007 a 2018), por município de residência, em 
Minas Gerais, regiões e alguns municípios da bacia do Paraopeba e da 
área de estudo.

Figura 1.3.12-221 – Proporção de adolescentes grávidas (10 a 19 anos), 
por mês de nascimento (2007 a 2018), por município de residência, em 
Minas Gerais e municípios prioritários da bacia do Paraopeba.

Figura 1.3.12-222 – Número de anomalias congênitas ao nascer, em 
Minas Gerais e nos municípios do meio socioeconômico, de 2007 a 
2018, por município de residência.

Figura 1.3.12-223 – Número de casos detectados de aids em adultos, 
por ano de diagnóstico, por município de residência, em Minas Gerais, 
macrorregiões de saúde, regiões e municípios da bacia do Paraopeba 
e da área de estudo.

Figura 1.3.12-224 – Número de casos de violência doméstica, sexual 
e/ou outras violências, por 100 mil habitantes, por mês e por ano 
da ocorrência (2011 a 2018), por município de residência, em Minas 
Gerais, regiões e alguns municípios da bacia do Paraopeba e da área 
de estudo.
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Figura 1.3.12-225 – Coeficiente de incidência de casos de violência 
doméstica, sexual e/ou outras violências, por 100 mil habitantes, por 
ano da ocorrência (2011 a 2018), por município de residência, em Minas 
Gerais, regiões e alguns municípios da bacia do Paraopeba e da área 
de estudo. 

Figura 1.3.12-226 – Número de casos por tipos de violência, em 
Brumadinho, por ano da ocorrência (2013 a 2018), por município de 
residência.

Figura 1.3.12-227 – Número de casos de intoxicação exógena na 
circunstância de tentativa de suicídio, por município de residência, de 
2013 a 2018, em Minas Gerais, nas regiões e municípios da bacia do 
Paraopeba e da área de estudo.

Figura 1.3.12-228 – Número de casos de intoxicação exógena na 
circunstância de tentativa de suicídio, por agente tóxico, por município 
de residência, de 2013 a 2018, em Brumadinho.

Figura 1.3.12-229 – Número de casos de intoxicação exógena, por tipos 
de circunstâncias, por município de residência, de 2013 a 2018, em 
Brumadinho.

Figura 1.3.12-230 – Número de procedimentos no RAAS (Registro 
das Ações Ambulatoriais de Saúde), registrados entre 2013 e 2018, 
considerando município de residência, sem distinção de CID.

Figura 1.3.12-231 – Número de procedimentos no RAAS (Registro das 
Ações Ambulatoriais de Saúde), considerando município de residência, 
para episódios depressivos (CID F32) e transtorno depressivo 
recorrente (CID F33).

Figura 1.3.12-232 – Número de procedimentos no RAAS (Registro das 
Ações Ambulatoriais de Saúde), considerando município de residência, 
para outros transtornos ansiosos (CID F41), transtorno misto ansioso 
e depressivo (CID F41.2) e reações ao estresse grave e transtornos de 
adaptação (CID F43).

Figura 1.3.12-233 – Número de procedimentos no RAAS (Registro das 
Ações Ambulatoriais de Saúde), considerando município de residência, 
para transtornos específicos da personalidade (CID F60) e outros 
transtornos da personalidade e do comportamento do adulto (CID F68).

Figura 1.3.12-234 – Número de procedimentos no RAAS (Registro das 
Ações Ambulatoriais de Saúde), considerando município de residência, 
para transtornos globais do desenvolvimento (CID F84) e transtorno do 
desenvolvimento psicológico não especificado (CID F89).

Figura 1.3.12-235 – Número de procedimentos no RAAS (Registro das 
Ações Ambulatoriais de Saúde), considerando município de residência, 
para transtornos hipercinéticos (CID F90) e distúrbios de conduta (CID 
F91).

Figura 1.3.12-236 – Número de procedimentos no RAAS (Registro das 
Ações Ambulatoriais de Saúde), considerando município de residência, 
para transtornos mistos de conduta e das emoções (CID F92) e 
transtornos emocionais com início especificamente na infância (CID 
F93).

Figura 1.3.12-237 – Número de procedimentos no RAAS (Registro das 
Ações Ambulatoriais de Saúde), considerando município de residência, 
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para outros transtornos comportamentais e emocionais com início 
habitualmente durante a infância ou a adolescência (CID F98) e 
transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool (CID 
F10).

Figura 1.3.12-238 – Número de óbitos por principais causas (Capítulo 
CID-10) entre 2007 e 2018, nos 22 municípios do meio socioeconômico 
e em Brumadinho.

Figura 1.3.12-239 – Número de óbitos por causas externas gerais, por 
agressão, por lesão autoprovocada intencionalmente e por exposição 
às forças da natureza, entre 2007 e 2018, em Minas Gerais, nas regiões 
da bacia do Paraopeba e nos municípios prioritários.

Figura 1.3.12-240 – Número de óbitos em menores de cinco anos, entre 
2007 e 2018, por ano do óbito, por município de residência, em Minas 
Gerais, em regiões da bacia do Paraopeba e municípios prioritários.

Figura 1.3.12-241 – Número de óbitos em menores de cinco anos por 
DDA e mortalidade proporcional por DDA na mesma faixa etária, entre 
2007 e 2018, por ano do óbito, por município de residência, em Minas 
Gerais e em regiões e municípios prioritários da bacia do Paraopeba.

Figura 1.3.12-242 – Total de registros de crimes violentos – Betim, 2012 
a 2018.

Figura 1.3.12-243 – Total de registros de crimes violentos – 
Brumadinho, 2012 a 2018,

Figura 1.3.12-244 – Total de registros de crimes violentos – Mário 
Campos, 2012 a 2018.

Figura 1.3.12-245 – Total de registros de crimes violentos – São 
Joaquim de Bicas, 2012 a 2018.

Figura 1.3.12-246 – Taxa de homicídios 100 mil hab. nos municípios 
prioritários e RISP 2 e Total, 2012 a 2018

Figura 1.3.12-247 – Fluxo para caracterização de déficit em saneamento 
(Plansab).

Figura 1.3.12-248 – Caracterização do atendimento e do déficit de 
acesso ao abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de 
resíduos sólidos (Plansab).

Figura 1.3.12-249 – Sistemas produtores de água da sede municipal de 
Brumadinho – situação pretérita.

Figura 1.3.12-250 – Precipitação média mensal da bacia do rio 
Paraopeba.

Figura 1.3.12-251 – Sistemas produtores de água da sede municipal de 
Pará de Minas – situação pretérita.

Figura 1.3.12-252 – Sistemas produtores de água das sedes municipais 
de Paraopeba e Caetanópolis – situação pretérita.

Figura 1.3.12-253 – Sistemas produtores de água da RMBH.

Figura 1.3.12-254 – Captação complementar do Sistema Produtor Rio 
Manso no rio Paraopeba.
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Figura 1.3.12-255 – Principais sistemas produtores de água da RMBH – 
situação pretérita.

Figura 1.3.12-256 – Malha ferroviária brasileira.

Figura 1.3.12-257 – Consumo de Combustíveis nos municípios da área 
de estudo

Figura 1.3.12-258 – Sistema Interligado Nacional de Transmissão

Figura 1.3.12-259 – Mapa da distribuição de empreendimentos de 
geração de energia na Bacia do Paraopeba – prevista e em operação

Figura 1.3.12-260 – Abastecimento de água no município de Betim, por 
situação de domicílio (%), 2010

Figura 1.3.12-261 – Tipo de esgotamento sanitário, por situação de 
domicílio particular permanente (DPP), em porcentagem, no município 
de Betim, 2010

Figura 1.3.12-262 – Destino do lixo por situação de domicílio (%) no 
município de Betim, 2010

Figura 1.3.12-263 – Abastecimento de água no município de 
Brumadinho, por situação de domicílio (%), 2010

Figura 1.3.12-264 – Tipo de esgotamento sanitário, por situação de 
domicílio (%), no município de Brumadinho, 2010

Figura 1.3.12-265 – Destino do lixo por situação de domicílio (%) no 
município de Brumadinho, 2010

Figura 1.3.12-266 – Abastecimento de água no município de Mário 
Campos, por situação de domicílio (%), 2010

Figura 1.3.12-267 – Tipo de esgotamento sanitário, por situação de 
domicílio (%), no município de Mário Campos, 2010

Figura 1.3.12-268 – Destino do lixo por situação de domicílio (%) no 
município de Mário Campos, 2010

Figura 1.3.12-269 – Abastecimento de água no município de São 
Joaquim de Bicas, por situação de domicílio (%), 2010

Figura 1.3.12-270 – Tipo de esgotamento sanitário, por situação de 
domicílio (%), no município de São Joaquim de Bicas, 2010

Figura 1.3.12-271 – Destino do lixo por situação de domicílio (%) no 
município de São Joaquim de Bicas, 2010

Figura 1.3.12-272 – Total de empreendimentos do PAC por município. 

Figura 1.3.12-273 – Estágio das obras do PAC.

Figura 1.3.12-274 – Territórios de desenvolvimento de Minas Gerais.

Figura 1.3.12-275 – Distribuição dos valores totais previstos para os 
territórios de desenvolvimento Central, Metropolitano e Oeste por setor.

Figura 1.3.13-1 – Beira-rio em São José [do Paraopeba].

Figura 1.3.13-2 – Igreja Matriz de Nossa Senhora da Piedade, em 
Piedade do Paraopeba, provavelmente no início do século XX.
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Figura 1.3.13-3 – Panorama de Piedade do Paraopeba, em meados do 
século XX.

Figura 1.3.13-4 – Respectivamente, fachadas lateral direita e lateral 
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Tabela 1.3.12-165 – Número de casos prováveis de chikungunya e Zika, 
por município de residência, por ciclo do início dos primeiros sintomas 
(2007-2018), em Minas Gerais, macrorregiões de saúde, regiões da 
bacia do Paraopeba e municípios da bacia e da área de estudo.

Tabela 1.3.12-166 – Coeficiente de incidência de casos prováveis 
de prováveis de arboviroses transmitidas por Aedes (dengue, 
chikungunya e Zika), por município de residência, por ciclo do início 
dos primeiros sintomas (2007-2018), em Minas Gerais, macrorregiões 
de saúde, regiões da bacia do Paraopeba e municípios da bacia e da 
área de estudo.

Tabela 1.3.12-167 – Estimativas de imunização (cobertura vacinal e 
número de não vacinados) contra febre amarela acumuladas de 2007 a 
2016, 2017 e 2018, por município de residência, em Minas Gerais, nas 
regiões e municípios da bacia do Paraopeba e da área de estudo.

Tabela 1.3.12-168 – Número de casos confirmados de febre maculosa, 
por município de residência, por ano do início dos primeiros sintomas 
em Minas Gerais, macrorregiões de saúde, regiões da bacia do 
Paraopeba e alguns municípios da bacia e da área de estudo.

Tabela 1.3.12-169 – Número de casos novos de leishmaniose 
tegumentar, por município de infecção, por ciclo do início dos 
primeiros sintomas em Minas Gerais (2007-2018), nas macrorregiões 
de saúde, as regiões e municípios da bacia do Paraopeba e da área de 
estudo.

Tabela 1.3.12-170 – Coeficiente de incidência de casos de leishmaniose 
tegumentar, por 100 mil habitantes, por município de infecção, por 
ciclo do início dos primeiros sintomas em Minas Gerais (2007-2018), 
nas macrorregiões de saúde, as regiões e municípios da bacia do 
Paraopeba e da área de estudo.

Tabela 1.3.12-171 – Número de casos novos de leishmaniose 
tegumentar em menores de 10 anos de idade, por município de 
infecção, por ciclo do início dos primeiros sintomas em Minas Gerais 
(2007-2018), nas macrorregiões de saúde, as regiões e municípios da 
bacia do Paraopeba e da área de estudo.

Tabela 1.3.12-172 – Número de casos novos de leishmaniose visceral, 
por município de infecção, por ciclo do início dos primeiros sintomas, 
em Minas Gerais, nas macrorregiões de saúde, nas regiões e 
municípios da bacia do Paraopeba.

Tabela 1.3.12-173 – Coeficiente de incidência de casos de leishmaniose 
visceral, por 100 mil habitantes, por município de infecção, por ciclo do 
início dos primeiros sintomas, em Minas Gerais, nas macrorregiões de 
saúde, nas regiões e municípios da bacia do Paraopeba.

Tabela 1.3.12-174 – Classificação de áreas para vigilância e controle 
da leishmaniose visceral, baseada na média dos últimos três anos 
(2016, 2017 e 2018) do número de casos confirmados por município de 
infecção, por mês do início dos primeiros sintomas para a região do 
Paraopeba.
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Tabela 1.3.12-175 – Número de casos confirmados de esquistossomose 
grave, por município de infecção, por ano do início dos primeiros 
sintomas, em Minas Gerais, nas macrorregiões de saúde, nas regiões e 
municípios da bacia do Paraopeba e da área de estudo.

Tabela 1.3.12-176 – Coeficiente de incidência de casos de 
esquistossomose grave/100 mil habitantes, por município de infecção, 
por ano do início dos primeiros sintomas (2013-2018), em Minas 
Gerais, nas macrorregiões de saúde, nas regiões e municípios da bacia 
do Paraopeba e da área de estudo.

Tabela 1.3.12-177 – Proporção de positivos para esquistossomose, 
ascaridíase, ancilostomíase e tricuríase, nos municípios da área de 
estudo que participaram do Inquérito Nacional de Prevalência da 
Esquistossomose mansoni e Geo-helmintoses (Inpeg 2010/2015).

Tabela 1.3.12-178 – Número de atendimentos antirrábicos, por 
município de residência, por ano na ocorrência (2007-2018), em Minas 
Gerais, macrorregiões de saúde, regiões e municípios da bacia do 
Paraopeba e da área de estudo.

Tabela 1.3.12-179 – Número de acidentes por animais peçonhentos, por 
local do acidente, por ano do acidente (2007-2018), em Minas Gerais, 
macrorregiões de saúde, regiões e municípios da bacia do Paraopeba 
e da área de estudo.

Tabela 1.3.12-180 – Número de acidentes por animais peçonhentos, 
por tipo de acidente, por local do acidente, por ano do acidente (2007-
2018), nos municípios prioritários da bacia do Paraopeba.

Tabela 1.3.12-181 – Número de adolescentes grávidas (10 a 19 anos), 
por ano de nascimento (2007 a 2018), por município de residência, em 
Minas Gerais, macrorregiões de saúde, regiões e municípios da bacia 
do Paraopeba e da área de estudo.

Tabela 1.3.12-182 – Proporção de adolescentes grávidas (10 a 19 anos), 
por ano de nascimento (2007 a 2018), por município de residência, em 
Minas Gerais, macrorregiões de saúde, regiões e municípios da bacia 
do Paraopeba e da área de estudo.

Tabela 1.3.12-183 – Número de anomalias congênitas ao nascer, em 
Minas Gerais e nos municípios do meio socioeconômico, de 2007 a 
2018, por município de residência.

Tabela 1.3.12-184 – Número de casos de aids em adultos, por ano 
de diagnóstico, por município de residência, em Minas Gerais, 
macrorregiões de saúde, regiões e municípios da bacia do Paraopeba 
e da área de estudo.

Tabela 1.3.12-185 – Número de casos de violência doméstica, sexual 
e/ou outras violências, por 100 mil habitantes, por ano da ocorrência 
(2011 a 2018), por município de residência, em Minas Gerais, 
macrorregiões de saúde, regiões e alguns municípios da bacia do 
Paraopeba e da área de estudo.

Tabela 1.3.12-186 – Coeficiente de incidência de casos de violência 
doméstica, sexual e/ou outras violências, por 100 mil habitantes, por 
ano da ocorrência (2011 a 2018), por município de residência, em Minas 
Gerais, macrorregiões de saúde, regiões e alguns municípios da bacia 
do Paraopeba e da área de estudo.



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba 
Capítulo 1 – Diagnóstico pretérito 

Tabela 1.3.12-187 – Número de casos por tipos de violência, em 
Brumadinho, por ano da ocorrência (2011 a 2018), por município de 
residência.

Tabela 1.3.12-188 – Número de casos de intoxicação exógena na 
circunstância de tentativa de suicídio, por município de residência, 
de 2013 a 2018, em Minas Gerais, nas macrorregiões de saúde, e nas 
regiões e municípios da bacia do Paraopeba e da área de estudo.

Tabela 1.3.12-189 – Número de casos de intoxicação exógena na 
circunstância de tentativa de suicídio, por agente tóxico, por município 
de residência, de 2013 a 2018, em Brumadinho.

Tabela 1.3.12-190 – Número de casos de intoxicação exógena, por tipos 
de circunstâncias, por município de residência, de 2013 a 2018, em 
Brumadinho.

Tabela 1.3.12-191 – Número de procedimentos no RAAS (Registro 
das Ações Ambulatoriais de Saúde), registrados entre 2013 e 2018, 
considerando município de residência, sem distinção de CID.

Tabela 1.3.12-192 – Número de óbitos por principais causas (Capítulo 
CID-10) entre 2007 e 2018, nos 22 municípios do meio socioeconômico.

Tabela 1.3.12-193 – Número de óbitos por principais causas (Capítulo 
CID-10) entre 2007 e 2018 em Brumadinho.

Tabela 1.3.12-194 – Número de óbitos por causas externas gerais, 
entre 2007 e 2018, em Minas Gerais, nas macrorregiões de saúde, nas 
regiões e municípios da bacia do Paraopeba e da área de estudo.

Tabela 1.3.12-195 – Número de óbitos em menores de cinco anos, entre 
2007 e 2018, por ano do óbito, por município de residência, em Minas 
Gerais e em regiões e municípios prioritários da bacia do Paraopeba.

Tabela 1.3.12-196 – Número de óbitos em menores de cinco anos por DDA, 
entre 2007 e 2018, por ano do óbito, por município de residência, em Minas 
Gerais e em regiões e municípios prioritários da bacia do Paraopeba.

Tabela 1.3.12-197 – Mortalidade proporcional (%) por DDA em menores 
de cinco anos, entre 2007 e 2018, por ano do óbito, por município de 
residência, em Minas Gerais e em regiões e municípios prioritários da 
bacia do Paraopeba.

Tabela 1.3.12-198 – Taxa de analfabetismo por grupo etário nos 
municípios da área de estudo e estado de Minas Gerais.

Tabela 1.3.12-199 – Escolaridade da população adulta (25 anos ou 
mais), em percentual, nos municípios da área de estudo e estado de 
Minas Gerais.

Tabela 1.3.12-200 – Estabelecimentos de ensino na educação básica, 
nos municípios da área de estudo, 2018.

Tabela 1.3.12-201 – Número de estabelecimentos da educação 
profissional, área de estudo, 2018.

Tabela 1.3.12-202 – Média de alunos por turma, área de estudo, estado 
de Minas Gerais e Brasil 2018.

Tabela 1.3.12-202 – Número de matrículas na Educação Básica, na área 
de estudo e estado de Minas Gerais.
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Tabela 1.3.12-203 – Taxa de evasão escolar, municípios prioritários, 
estado de Minas Gerais e Brasil, transição 2016/2017

Tabela 1.3.12-204 – Ideb observado nos municípios da área de estudo e 
estado de Minas Gerais.

Tabela 1.3.12-205 – Existência de delegacias nos municípios da área de 
estudo, 2014.

Tabela 1.3.12-206 – Registro de crimes violentos nos municípios 
prioritários, 2012 a 2018.

Tabela 1.3.12-207 – Taxa de homicídios nos municípios prioritários e 
RISP 2 e Total.

Tabela 1.3.12-208 – Registro de crimes violentos nos municípios da 
área de estudo e taxa de homicídio por 100.000 habitantes, 2018.

Tabela 1.3.12-209 – Taxa de alvos de roubos nos municípios 
prioritários, RISP 2 e total.

Tabela 1.3.12-210 – Alvos por roubo nos municípios prioritários, 2018.

Tabela 1.3.12-211 – Síntese dos dados de alvos de roubos, 2018. 

Tabela 1.3.12-212 – Quantidade de empreendimentos de geração de 
energia, por tipo, na Bacia do Paraopeba 

Tabela 1.3.12-213 – Formas de abastecimento de água, municípios da 
área de estudo e estado de MG, 2010

Tabela 1.3.12-214 – Tipo de esgotamento sanitário, municípios da área 
de estudo e estado de MG, 2010

Tabela 1.3.12-215 – Destino do lixo nos municípios da área de estudo e 
estado de MG, 2010

Tabela 1.3.12-216 – Empreendimentos do PAC nos municípios da área 
de estudo.

Tabela 1.3.12-217 – Detalhamento das obras de infraestrutura social e 
urbana por município.

Tabela 1.3.12-218 – Beneficiários do Programa Bolsa Família nos 
municípios prioritários da área de estudo, 2018

Tabela 1.3.12-219 – Quantitativo de problemas e demandas indicado 
pela população no Fórum Regional de 2015 para o Território de 
Desenvolvimento Metropolitano.

Tabela 1.3.12-220 – Quantitativo de problemas e demandas indicado 
pela população no Fórum Regional de 2015 para o Território de 
Desenvolvimento Oeste.

Tabela 1.3.12-221 – Quantitativo de problemas e demandas indicado 
pela população no Fórum Regional de 2015 para o Território de 
Desenvolvimento Central.

Tabela 1.3.12-222 – Programas com ações voltadas à Educação, Saúde 
e Segurança Pública e valores previstos totais, valores previstos para 
os Territórios de Desenvolvimento Central, Metropolitano e Oeste, no 
Plano Plurianual, exercício de 2018.
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Tabela 1.3.12-223 – Detalhamento sobre benefícios do Seguro Defeso e 
Bolsa Família recebidos pelos municípios prioritários deste estudo no 
ano de 2018.

Tabela 1.3.13-1 – Bens culturais materiais levantados para os 
municípios da bacia do rio Paraopeba.

Tabela 1.3.13-2 – Bens culturais materiais levantados por município 
para a bacia do rio Paraopeba.

Tabela 1.3.13-3 – Total de bens culturais materiais levantados em 
Brumadinho/MG.

Tabela 1.3.13-4 – Bens culturais imateriais levantados para os 
municípios da bacia do rio Paraopeba.

Tabela 1.3.13-5 – Bens culturais imateriais levantados por município 
para a bacia do rio Paraopeba.

Tabela 1.3.13-6 – Total de bens culturais imateriais levantados em 
Brumadinho/MG.

Tabela 1.3.13-7 – Sítios arqueológicos por município da bacia do rio 
Paraopeba.

Tabela 1.3.13-8 – Tipologia dos sítios arqueológicos da bacia do rio 
Paraopeba.

Tabela 1.3.13-9 – Tipologia dos sítios arqueológicos no município de 
Brumadinho.

Tabela 1.3.13-10 – Tipologia dos sítios arqueológicos nos municípios 
da bacia do Paraopeba.

Tabela 1.3.14-1 – Distribuição das classes de uso do solo na área de 
estudo – bacia do rio Paraopeba.

Tabela 1.3.14-2 – Número de espécies-chave da flora que demonstram 
potencial de serviços ecossistêmicos de provisão, com ocorrência na 
área de estudo– bacia do rio Paraopeba.

Tabela 1.3.14-3 – Número de espécies de polinizadores e dispersores 
com ocorrência na área de estudo – bacia do rio Paraopeba. 

Tabela 1.3.14-4 – Distribuição das classes de uso do solo da área de 
estudo em detalhe – ribeirão Ferro-Carvão.

Tabela 1.3.14-5 – Número de espécies-chave da flora que demonstram 
potencial de serviços ecossistêmicos de provisão, com ocorrência na 
área de estudo em detalhe – ribeirão Ferro-Carvão. 

Tabela 1.3.14-6 – Variáveis e pesos utilizados para mapear o potencial 
de fornecimento de serviços de regulação na área de estudo em 
detalhe – ribeirão Ferro-Carvão. 

Tabela 1.3.14-7 – Número de espécies de polinizadores e dispersores 
com ocorrência na área de estudo em detalhe – ribeirão Ferro-Carvão.

Tabela 1.3.14-8 – Variáveis e pesos utilizados para mapear o potencial 
de fornecimento dos serviços culturais na área de estudo em detalhe – 
ribeirão Ferro-Carvão.
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1.3.12. Socioeconomia
O principal objetivo deste estudo é compor um cenário das condições socioeconômicas preté-
ritas ao rompimento das barragens B1, B4 e B4-A do Complexo Paraopeba II da Mina Córrego 
do Feijão, em Brumadinho, a fim de possibilitar a identificação de aspectos relevantes que, 
comparados ao cenário posterior, contribuam para a identificação e avaliação dos impactos 
sociais e econômicos na área de estudo e colabore para a formulação das medidas adequadas 
para a superação das consequências do desastre. 

O presente diagnóstico baseou-se em informações de caráter secundário, aferidas a partir de 
dados disponíveis em instituições de pesquisas do país e do estado de Minas Gerais e em 
organizações governamentais. O estudo ora apresentado foi realizado em duas fases: (i) no 
período entre abril e setembro de 2019, tendo sido protocolada a versão preliminar em 1º de 
outubro do mesmo ano; (ii) revisão do material no período posterior ao protocolo, até maio 
de 2020. Nesta segunda etapa dos trabalhos também foram consultados dados secundários 
de publicações diversas, de resultados de estudos contratados pela VALE S/A e de publica-
ções recentes, cujos dados foram coletados anteriormente ao rompimento, como é o caso do 
Censo Agropecuário de 2017 do IBGE. 

A área de estudo do meio socioeconômico é composta por 22 municípios, todos integrantes da 
bacia do rio Paraopeba. O local do rompimento das barragens B1, B4 e B4A e o deslocamento 
pelas águas da pluma de rejeitos dele resultante nortearam a delimitação da área de estudo. 
Tem-se, então, que o município de Brumadinho e todos os municípios a jusante deste, com 
influência direta do rio Paraopeba, aqui considerados aqueles localizados a 1 km de suas mar-
gens, fazem parte do território para análise, incluindo-se aqueles que, banhados pelo reserva-
tório da UHE de Três Marias, pertencem à bacia hidrográfica do rio Paraopeba. Complementam 
a área de estudo os municípios que, localizados a distância inferior a 10 km da calha do rio 
Paraopeba, possuem comunidades rurais que, potencialmente, utilizam-se das águas do rio.

Em suma, são critérios que definem a área de estudo:

• Municípios que fazem parte da bacia hidrográfica do rio Paraopeba, a jusante de Brumadinho.
• Municípios banhados pelo rio Paraopeba ou a 1 km de suas margens. 
• Municípios da bacia hidrográfica do rio Paraopeba banhados pelo reservatório da UHE 

Três Marias. 
• Municípios inseridos na faixa de 10 km das margens do rio Paraopeba, com comunidades 

rurais potencialmente utilizadoras das águas do rio.
Com a finalidade de se obter, por um lado, o contexto socioeconômico regional e, por outro, 
maior detalhamento das localidades, procedeu-se à análise em escalas distintas: (i) a bacia 
hidrográfica; (ii) os 22 municípios que compõem a área de estudo; (iii) os agrupamentos sociais 
presentes na bacia do ribeirão Ferro-Carvão e lindeiros ao rio Paraopeba, ao longo de seu 
curso. Comunidades tradicionais e rurais, em geral, apresentam maior grau de vulnerabilidade 
social, e são diretamente mais dependentes dos serviços ecossistêmicos para sua reprodução 
física e cultural, além de apresentarem maior fragilidade nas respostas a desastres de origem 
natural ou tecnológica.
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Especificamente para a análise das doenças infecciosas, em razão da grande influência 
ambiental e regional, a temática doenças infecciosas e parasitárias abrangeu um total de 
55 municípios: 22 municípios do estudo socioeconômico; os outros 26 municípios da bacia 
do Paraopeba; dois adjacentes a Brumadinho (Belo Horizonte e Nova Lima), de grande 
influência epidemiológica regional; e cinco municípios de controle, externos à bacia do 
Paraopeba (Itabirito, Lagoa Santa, Mariana, Matozinhos e Pedro Leopoldo). A análise foi 
realizada em escala municipal comparando com as escalas agregadas do alto, médio e bai-
xo Paraopeba, municípios do estudo socioeconômico, bacia do Paraopeba, macrorregião 
administrativa de saúde e nível estadual.

Para as diversas temáticas lançou-se um olhar mais apurado aos municípios tidos como priori-
tários para o estudo no âmbito socioeconômico: Brumadinho, Mário Campos, São Joaquim de 
Bicas e Betim. Além de Brumadinho, município no qual se localizam a mina Córrego do Feijão 
e as barragens que se romperam, os outros três, em razão da proximidade com o local, estão 
diretamente mais sujeitos a vários dos impactos decorrentes do desastre.

A área de estudo está representada no Mapa 1.3.12-1.
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Mapa 1.3.12-1 – Municípios da área de estudo na bacia hidrográfica do rio Paraopeba.
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1.3.12.1. Contexto socioeconômico da bacia hidrográfica do rio Paraopeba
Estima-se que 2,6 milhões de habitantes (IBGE, 2018) residam nos territórios dos 48 municípios 
da bacia hidrográfica do rio Paraopeba. Destaca-se que, deste total de municípios, 19 deles inte-
gram a Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH)1.

A RMBH possui uma população estimada de 5,92 milhões de habitantes (IBGE, 2018), cerca 
de 25% da população total do estado de Minas Gerais, constituindo-se como a terceira maior 
aglomeração urbana do Brasil, fora do eixo Rio-São Paulo2. É considerada o centro político 
e econômico de Minas Gerais, onde se desenvolvem atividades ligadas à indústria, finanças, 
serviços, comércio, mineração, turismo e construção civil. 

Apresenta-se no Quadro 1.3.12-1 a relação dos municípios integrantes da bacia hidrográfica 
do rio Paraopeba, destacando-se os da área de estudo e os prioritários.

Quadro 1.3.12-1 – Municípios da bacia hidrográfica do rio Paraopeba.

Municípios Curso do rio 
Paraopeba

Integra a RMBH ou 
colar metropolitano*

Belo Vale Alto Sim 

Betim* Médio Sim

Bonfim Médio Sim

Brumadinho* Médio Sim

Cachoeira da Prata Médio Não

Caetanópolis Baixo Não

Casa Grande Alto Não

Congonhas Alto Não

Conselheiro Lafaiete Alto Não

Contagem Médio Sim

Cristiano Otoni Alto Não

Crucilândia Médio Não

Curvelo Baixo Não

Desterro de Entre Rios Alto Não

Entre Rios de Minas Alto Não

Esmeraldas Médio Sim

Felixlândia Baixo Não

Florestal Médio Sim 

Fortuna de Minas Médio Sim

Ibirité Médio Sim

Igarapé Médio Sim

Inhaúma Médio Sim

Itatiaiuçu Médio Sim

Itaúna Médio Sim

Itaverava Alto Não

Jeceaba Alto Não

Juatuba Médio Sim

1 Betim, Brumadinho, Contagem, Esmeraldas, Florestal, Ibirité, Igarapé, Juatuba, Mateus Leme, Rio Manso, 
Sarzedo, Belo Vale, Bonfim, Fortuna de Minas, Inhaúma, Itaúna, Moeda, São José da Varginha e Sete Lagoas.

2 Disponível em: http://fnembrasil.org/tag/regiao-metropolitana-de-belo-horizonte/. Acesso em: 21 jul. 2019.

http://fnembrasil.org/tag/regiao-metropolitana-de-belo-horizonte/
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Municípios Curso do rio 
Paraopeba

Integra a RMBH ou 
colar metropolitano*

Lagoa Dourada Alto Não

Maravilhas Médio Não

Mário Campos* Médio Sim

Mateus Leme Médio Sim

Moeda Alto Sim

Ouro Branco Alto Não

Ouro Preto Alto Não

Papagaios Baixo Não

Pará de Minas Médio Sim

Paraopeba Baixo Não

Pequi Médio Não

Piedade dos Gerais Alto Não

Pompéu Baixo Não

Queluzito Alto Não

Resende Costa Alto Não

Rio Manso Médio Sim

São Brás do Suaçuí Alto Não

São Joaquim de Bicas* Médio Sim

São José da Varginha Médio Sim

Sarzedo Médio Sim

Sete Lagoas Médio Sim

Municípios da área de estudo; *municípios prioritários deste estudo

Nota: RMBH (Região Metropolitana de Belo Horizonte).
Fonte: VALE S/A e Lei Complementar nº 89, de 12 de janeiro de 2006. Elaboração: Arcadis, 2019.

A configuração social e econômica atual guarda relação com o início da exploração das rique-
zas minerais no alto e médio rio Paraopeba pelos bandeirantes nas últimas décadas do século 
XVII, o que contribuiu para o maior adensamento populacional e para a definição da mineração 
como importante atividade econômica em muitos municípios da região. A ocupação no baixo 
Paraopeba, por sua vez, decorreu das rotas comerciais e da criação de pontos de apoio ao co-
mércio. As atividades agropecuárias foram favorecidas pela presença do rio Paraopeba como 
rota de transporte e comércio. 

O processo de industrialização, estimulado a partir da segunda metade do século XX, 
acelerou o crescimento econômico e favoreceu a urbanização em vários municípios, que 
“passaram a exercer polarização de cunho microrregional sobre os municípios vizinhos” 
(SCHVARTZMAN, NASCIMENTO & VON SPERLING, 2002: 107).

O Plano de Trabalho para Elaboração do Plano Diretor de Recursos Hídricos (PDRH) do rio 
Paraopeba sintetiza os desafios presentes na realidade regional: 

A ampla variedade de ações econômicas, desde a produção rural até o aumento da industrializa-
ção e consequente urbanização, alterou em muito a realidade vivenciada pela população regional, 
aumentando as demandas por serviços públicos para atender a esse contingente populacional em 
constante crescimento nas grandes e médias cidades. Essa mudança levou também a uma nova di-
nâmica demográfica, provocando redefinições nas políticas públicas nas áreas da saúde, educação, 
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mercado de trabalho e previdência social, entre outros. A bacia em questão ainda detém um alto 
potencial de expansão de áreas irrigadas, além de constituir uma importante fonte de produção de 
energia elétrica, as quais foram, e ainda serão no futuro, muito importantes para o desenvolvimento 
econômico da região. (COBRAPE, 2018)

Tem-se, de modo geral, um cenário atual de municípios com alta taxa de urbanização, ou seja, 
a população residente em área urbana é superior à população que vive em área rural – forte 
característica da dinâmica demográfica e distribuição territorial. Os postos de trabalho na in-
dústria exerceram atração sobre as populações rurais, sobretudo a partir da década de 1950. 
Mas outros fatores também influenciam esse quadro, como o desenvolvimento de serviços e 
equipamentos em determinadas áreas e que atraem populações, seja pelas possiblidades de 
emprego, seja pelo potencial acesso a serviços públicos. A estrutura fundiária e as dificuldades 
de acesso à terra para os pequenos produtores no campo, a insuficiência de políticas públicas 
e investimentos, entre outros, são fatores que também contribuem para a saída de população 
do campo em direção à cidade. O porte populacional da maioria dos municípios é considerado 
pequeno, pois cerca de 73% deles possuem população inferior a 50 mil habitantes. Apesar de 
municípios com essas características estarem distribuídos ao longo da bacia, a concentração é 
maior no baixo Paraopeba. Esse perfil é comum em Minas Gerais, que possui território bastan-
te fragmentado, com o total de 853 municípios, caracterizando-se como o estado com o maior 
número de municípios do Brasil.

A abundância dos recursos minerais, aliada aos investimentos no setor, torna a atividade mine-
rária de grande importância econômica e social para os municípios da bacia hidrográfica do rio 
Paraopeba. No médio Paraopeba, a atividade metalúrgica-siderúrgica se destaca. É lá onde se 
observa uma quantidade maior de municípios mais populosos, associados a economias mais 
fortalecidas e voltadas, majoritariamente, aos setores econômicos ligados aos serviços e à 
indústria, como são os casos de Betim e de Contagem.

Já na porção do baixo Paraopeba, as indústrias são voltadas aos minérios não metálicos, como 
beneficiamento da ardósia, que atendem tanto o mercado interno como o externo (FEAM, 2016).

Adicionalmente, a indústria alimentícia também possui relevância nas atividades econômicas 
da bacia hidrográfica do rio Paraopeba, especialmente a produção de leite e laticínios.

Ainda que do ponto de vista estritamente econômico a agropecuária não tenha expressão 
significativa – o Valor Agregado Bruto (VAB) é de aproximadamente 2% –, em relação ao uso 
e ocupação da terra o setor tem importância. O mapeamento dos usos da terra indica a pre-
dominância das tipologias pastagem e mosaico de agricultura e pastagem em cerca de 60% 
de todo o território e quase 1% nas tipologias relacionadas exclusivamente à agricultura. Isso 
pode indicar a baixa produtividade da pecuária extensiva e também a reserva de terra para es-
peculação. Marca na paisagem, a pecuária faz parte dos modos de vida da população regional, 
representando forte influência na identidade cultural mineira.

Em regra geral, é nas economias mais fortes, ligadas à indústria ou aos serviços, que as socie-
dades apresentam as melhores condições de vida, medidas pelo Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDHM)3. O IDHM é caracterizado como “mediano” na maior parte dos 

3 O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM – é um índice sintético que compreende indicadores de 
três dimensões do desenvolvimento humano: saúde/longevidade, educação e renda. O IDHM pode ser utilizado 
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municípios da bacia, o que demonstra a necessidade, ainda, de maiores investimentos em 
políticas públicas na região, inclusive associadas ao combate à vulnerabilidade social4. Ainda 
que a maior parte dos municípios seja classificada como de “baixa vulnerabilidade”, segundo o 
Atlas da vulnerabilidade social nos municípios brasileiros (IPEA, 2015), observam-se situações 
de “média vulnerabilidade” ao longo da bacia, inclusive em Betim, um dos municípios com eco-
nomia mais fortalecida da região. 

A Tabela 1.3.12-1 faz a síntese da situação socioeconômica dos municípios da bacia do rio 
Paraopeba. Adiante nesse capítulo, itens específicos tratarão de cada um dos temas.

Tabela 1.3.12-1 – Síntese dos dados socioeconômicos dos municípios da bacia do rio 
Paraopeba, 2010, 2016 e 2018

Demografia

2018 2010

População 
estimada População

Taxa de 
urbanização 

(%)

Área territorial 
(km²)*

Densidade demográfica 
(hab./km²)

2.609.294 2.349.024 94,17 21.493,8 109,29

Valor adicionado – em preços correntes (R$ mil reais) – 2016

Total Agropecuária (R$) Indústria (R$) Serviços (R$) Administração pública (R$)

76.805.288,66
1.459.547,34 28.782.909,52 35.913.712,62 10.611.199,23

2% 37% 47% 14%

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – 2010

Variação
Piedade dos Gerais (médio desenvolvimento humano – 0,626)

Ouro Branco (alto desenvolvimento humano – 0,764)

Percentuais
58% dos munícipios são classificados como de médio desenvolvimento humano

42% com alto desenvolvimento humano

Índice de Vulnerabilidade Social – 2010

Variação
Esmeralda (alta vulnerabilidade social – 0,404)

Itaúna (muito baixa vulnerabilidade social – 0,185)

Percentuais

65% dos municípios são classificados como de baixa vulnerabilidade social

31% dos municípios são classificados como de média vulnerabilidade social

2% dos municípios são classificados como de muito baixa vulnerabilidade social

2% dos municípios são classificados com alta vulnerabilidade social

Nota: Área territorial refere-se ao total de área dos 48 municípios da bacia do rio Paraopeba. Fonte: IBGE, Fundação 
João Pinheiro, 2016; PNUD, IPEA & FJP, 2010. Elaboração: Arcadis, 2019.

A Tabela 1.3.12-1 indica que a bacia hidrográfica do rio Paraopeba caracteriza-se por alta 
taxa de urbanização, fenômeno comum à maior parte dos municípios brasileiros; a demografia 
dos municípios da bacia é apresentada adiante, no item 1.3.12.2. A economia está centrada 
principalmente na indústria e nos serviços, sendo o médio Paraopeba a região de maior ex-
pressão econômica, como poderá ser observado no item 1.3.12.6, “Diagnóstico econômico”. A 

para comparar territórios nacionais entre si, como UF, municípios, regiões metropolitanas.
4 A vulnerabilidade social é a condição que caracteriza grupos de pessoas em situação de exclusão social, sobre-

tudo por fatores socioeconômicos (IPEA, 2015).
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administração pública, que no contexto geral contribui com 14% para a economia da bacia do 
Paraopeba, é de grande importância para as pequenas economias, sobretudo para os municí-
pios de pequeno porte, sendo, em parte deles, a principal empregadora. Quanto aos principais 
indicadores sociais, mais da metade dos municípios apresenta médio desenvolvimento huma-
no e baixa vulnerabilidade social. Quatro municípios apresentam alta vulnerabilidade social, in-
dicativo de atenção especial do poder público. Esses indicadores sociais serão analisados nos 
itens 1.3.12.7.A, 1.3.12.7.B e 1.3.12.7.C, que tratarão com maior detalhamento das condições 
de vida da população residente na bacia do rio Paraopeba e na área de estudo.

1.3.12.2. Demografia da área de estudo
O diagnóstico demográfico dos 22 municípios da área de estudo aborda aspectos relacionados 
ao porte populacional, à distribuição espacial, à dinâmica de crescimento da população e à 
transição demográfica.

Para tal, foram utilizados os dados quantitativos fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), sendo os Censos de 2000 e 2010 as principais fontes de pesquisa; a 
Estimativa da População de 2018, que apresenta dados mais recentes anteriormente ao rompi-
mento das barragens, possibilitou a atualização da informação. O método adotado para cálcu-
los de taxas, razões e crescimento geométrico foi o mesmo utilizado pelo IBGE, já consagrado 
nos estudos populacionais.

1.3.12.2.A. Porte e densidade demográfica da área de estudo
A Tabela 1.3.12-2 apresenta os dados demográficos dos 22 municípios da área de estudo. De 
acordo com o IBGE (2018), a estimativa populacional dos quatro municípios prioritários da área 
de estudo correspondia a 518.291 habitantes. 

Tabela 1.3.12-2 – População total, área territorial e densidade demográfica da área de estudo, 2018.

Municípios Curso do rio 
Paraopeba

*Pop. estimativa 
– 2018 % Área territorial 

(km²) – 2018

Densidade 
demográfica 

(hab./km²) – 2010

Betim Médio 432.575 43,35 342,8 1.102,94

Brumadinho Médio 39.520 3,96 639,4 53,13

Cachoeira da Prata Médio 3.616 0,36 61,4 59,51

Caetanópolis Baixo 11.495 1,15 156,0 65,50

Curvelo Baixo 79.625 7,98 3.298,8 22,50

Esmeraldas Médio 70.200 7,04 911,4 66,13

Felixlândia Baixo 15.235 1,53 1.554,6 9,08

Florestal Médio 7.386 0,74 191,4 34,48

Fortuna de Minas Médio 4.387 0,44 198,7 13,61

Igarapé Médio 42.246 4,23 110,3 315,97

Inhaúma Médio 6.228 0,62 245,0 23,51

Juatuba Médio 26.484 2,65 99,5 223,14

Maravilhas Médio 7.904 0,79 261,6 27,38

Mário Campos Médio 15.207 1,52 35,2 374,82

Mateus Leme Médio 30.798 3,09 302,8 91,99
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Municípios Curso do rio 
Paraopeba

*Pop. estimativa 
– 2018 % Área territorial 

(km²) – 2018

Densidade 
demográfica 

(hab./km²) – 2010

Papagaios Baixo 15.543 1,56 553,6 25,61

Pará de Minas Médio 93.101 9,33 551,2 152,77

Paraopeba Baixo 24.375 2,44 625,6 36,07

Pequi Médio 4.379 0,44 204,0 19,98

Pompéu Baixo 31.583 3,17 2.551,1 11,41

São Joaquim de Bicas Médio 30.989 3,11 71,6 356,88

São José da Varginha Médio 4.927 0,49 205,5 20,43

Nota: em destaque os municípios prioritários da área de estudo. *Estimativa populacional: fornece o total da 
população dos municípios e dos estados, com data de referência em 1º de julho, para o ano-calendário corrente. 
Fonte: IBGE, 2010 e 2018. Elaboração: Arcadis, 2019.

Em relação ao porte populacional5, destaca-se o município de Betim, com mais de 40% da 
população total da área de estudo em seu território. De modo similar ao contexto demográfico 
da bacia hidrográfica do rio Paraopeba, a maior parte dos municípios deste estudo pode ser 
considerada de pequeno porte populacional, sendo que, no caso da bacia hidrográfica, estes 
estão distribuídos ao longo dela, porém com maior concentração no baixo e alto Paraopeba. 
No âmbito da área de estudo, apesar dos municípios se situarem majoritariamente na por-
ção do médio curso do rio Paraopeba e alguns (10)6 integrarem a Região Metropolitana de 
Belo Horizonte (RMBH), em geral podem ser caracterizados como de pequeno a médio porte 
populacional.

Dentre os 22 municípios, metade possui uma população residente inferior a 20 mil habitantes, e 
cerca de 31% (sete municípios) agregam em seu território uma população que varia de 20.001 
até 50.000 habitantes, ou seja, cerca de 80% do universo total pesquisado tem em seus terri-
tórios até 50 mil habitantes, incluindo-se Brumadinho nessa faixa.

Em três municípios (Pará de Minas, Esmeraldas e Curvelo), a população residente varia entre 
70.200 e 93.101 habitantes. Somente em Betim a população é superior a 100 mil habitantes, 
sendo estimada em 432.575 habitantes para 2018. Betim é um dos municípios que compõem a 
RMBH, de grande importância econômica no contexto da área de estudo, como será abordado 
no item relativo a economia.

A comparação entre a densidade populacional7 dos municípios da área de estudo, da bacia do 
rio Paraopeba e do estado de Minas Gerais mostra que na área de estudo a densidade é su-
perior à verificada no nível estadual, e inferior à observada no âmbito dos municípios da bacia 
hidrográfica, conforme é apresentado na Tabela 1.3.12-3. Fatores como histórico do processo 

5 A classificação dos municípios por meio do porte populacional pode apresentar diferentes limiares definidores. 
Neste estudo, considerou-se como base a caracterização da Política Nacional de Assistência Social (2005): pe-
queno porte 1 – municípios com até 20 mil habitantes; pequeno porte 2 – de 20.001 a 50.000 habitantes; médio 
porte – de 50.001 a 100.000 habitantes; grande porte – de 100.001 a 900.000 habitantes; metrópoles – municí-
pios com mais de 900.000 habitantes. Essa classificação foi elaborada considerando outras referências de aná-
lises produzidas pelo Centro de Estudos das Desigualdades Socioterritoriais e Centro de Estudos da Metrópole.

6 Betim, Brumadinho, Esmeraldas, Florestal, Fortuna de Minas, Igarapé, Inhaúma, Juatuba, Mateus Leme e São 
José da Varginha.

7 Razão entre a quantidade de habitantes e a superfície total do território.
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de ocupação, proximidade da região metropolitana, dimensão territorial, entre outros, podem 
influenciar a densidade demográfica de uma localidade. 

Tabela 1.3.12-3 – População total, área territorial e densidade demográfica da área de estudo, 
bacia hidrográfica e estado, 2010 e 2018.

Unidade territorial População total –
Estimativa 2018 Área territorial (km²) – 2018 Densidade demográfica 

(hab./ km²) – 2010

Municípios da área de estudo 997.803 13.168,2 66,72

Municípios da bacia do rio 
Paraopeba

2.609.294 21.489,3 109,29

Minas Gerais 21.040.662 586.520 35,87

Fonte: IBGE, Estimativa populacional e área territorial, 2018; Densidade demográfica calculada com base nos dados 
do Censo Demográfico de 2010. Elaboração: Arcadis, 2019.

Apresenta-se, a seguir, o Quadro 1.3.12-2 com a informação do porte populacional da área de 
estudo por município.

Quadro 1.3.12-2 – Porte populacional dos municípios da área de estudo, 2018.
Porte populacional Municípios

Até 20 mil habitantes

Pequeno 

Porte 1

Cachoeira da Prata, Caetanópolis, 
Felixlândia, Florestal, Fortuna de Minas, 
Inhaúma, Maravilhas, Mário Campos, 
Papagaios e Pequi

Entre 21 e 50 mil habitantes

Pequeno 

Porte 2

Brumadinho, Igarapé, Juatuba, Mateus 
Leme, Paraopeba, Pompéu e São Joaquim 
de Bicas

Entre 51 e 100 mil habitantes

Médio porte
Curvelo, Esmeraldas e Pará de Minas

Acima de 100 mil habitantes

Grande porte
Betim

Fonte: IBGE, Estimativa populacional, 2018. Elaboração: Arcadis, 2019.

A densidade demográfica (2010) dos 22 municípios da área de estudo é superior à do estado 
de Minas Gerais em 13 municípios (59,09%), e em relação à da bacia do rio Paraopeba em seis 
municípios (27,27%), variando de 9,08 hab./km² em Felixlândia, município cuja economia se 
baseia na agropecuária, e 1.102,9 hab./km² em Betim, onde a economia é voltada a indústria 
e serviços. Adicionalmente, verifica-se que as maiores densidades populacionais referem-se a 
municípios cujas economias são voltadas aos setores secundário e terciário. São eles: Igarapé 
(315,9 hab./km²), Mário Campos (374,7 hab./km²) e São Joaquim de Bicas (356,88 hab./km²).

Para melhor apresentar a distribuição da população foi elaborado o Mapa 1.3.12-2, consideran-
do os 22 municípios da área de estudo.

1.3.12.2.B. Distribuição espacial e crescimento da população
Segundo os dados do último período do Censo Populacional do IBGE (2000 e 2010) e da 
Estimativa Populacional do IBGE (2018), a área de estudo apresenta no período (2010 a 2018) 



R
io

Sã
o

Fr
an

ci
s

co

Rio
Pa

raope b a

Luz

Bonfim

Piedade
Dos Gerais

Juatuba

Sarzedo

Mário
Campos

São Brás
Do Suaçuí

Esmeraldas

Itaverava

Felixlândia

Itatiaiuçu

Betim

Queluzito

Ibirité

Inhaúma

Congonhas

Moeda

Ouro Branco

Maravilhas

Mateus Leme

Sete Lagoas

Jeceaba

Brumadinho

Florestal

Rio Manso

Lagoa Dourada

Ouro Preto

Fortuna
De Minas

Papagaios

Pequi

Cristiano
Otoni

Contagem

Paraopeba

Pará De Minas

Conselheiro
Lafaiete

Entre Rios
De Minas

Pompéu

Igarapé

Caetanópolis

Itaúna

Curvelo

Resende Costa

Crucilândia

Casa
Grande

São
José Da
Varginha

Belo Vale

Desterro De
Entre Rios

São
Joaquim De

Bicas

Cachoeira
Da Prata

450.000

450.000

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

ESCALACÓDIGO PROJETO: DATA:

52.268 AGO /20201:1.300.000

FONTES:
- IMAGEM: ESRI, 2019;
- BASE HIDROGRÁFICA: ANA, 2018;
- LIMITE TERRITORIAL: IGAM, 2014;
- DENSIDADE POPULACIONAL: IBGE, 2014;
- PORTE POPULACIONAL: IBGE, 2014.

PORTE POPULACIONAL E DENSIDADE DEMOGRÁFICA DA ÁREA DE ESTUDO

SOLICITANTE: RESP. CARTO.: VERSÃO:
F.M. M.E.S. PRELIMINAR FINAL

C:\Users\wallison.silva\ARCADIS\Vale-Plano - 3-GIS\03_Projetos\03_Socioeconomia\Capitulo_01\Final\1.03.01.52268-PR-GI-1369-Rev.0_PORTE_DENSIDADE_POPULACIONAL_AE_A3.mxd          Alterado por:wallison.silva     Em:24/08/2020

Rede hidrográfica

Rio Paraopeba

Rio São Francisco

Corpo d'água

Área de estudo

Limite municipal

Regiões fisiográficas

Alto do rio Paraopeba

Médio do rio Paraopeba

Baixo do rio Paraopeba

Porte populacional (em hab.)

Até 20.000

20.000 - 50.000

50.000 - 100.000

Acima de 100.000

Densidade Populacional

9,08 - 33,41

33,42 - 137,40

137,41 - 245,00

245,01 - 360,00

Acima de 360,00

R
io

Sã
o

Fr
an

ci
sc

o

Rio
Par

aopeba

Bonfim

Piedade
Dos Gerais

Juatuba

Sarzedo

Mário
Campos

São Brás
Do Suaçuí

Esmeraldas

Itaverava

Felixlândia

Itatiaiuçu

Betim

Queluzito

Ibirité

Inhaúma

Congonhas

Moeda

Ouro Branco

Maravilhas

Mateus Leme

Sete Lagoas

Jeceaba

Brumadinho

Florestal

Rio Manso

Lagoa Dourada

Ouro Preto

Fortuna
De Minas

Papagaios

Pequi

Cristiano
Otoni

Contagem

Paraopeba

Pará De Minas

Conselheiro
LafaieteEntre Rios

De Minas

Pompéu

Igarapé

Caetanópolis

Itaúna

Curvelo

Resende Costa

Crucilândia

Casa
Grande

São
José Da
Varginha

Belo Vale

Desterro De
Entre Rios

São
Joaquim De

Bicas

Cachoeira
Da Prata

450.000

450.000

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

PLANO DE REPARAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA BACIA DO RIO PARAOPEBA

TÍTULO:

RELATÓRIO:

CLIENTE:

FOLHA:

CROQUI DE LOCALIZAÇÃOLEGENDA

A3DATUM HORIZONTAL: SIRGAS 2000 - 23S

ESCALA GRÁFICA

0 4020 km

UHE Três 
Marias

UHE Retiro
Baixo

UHE Três
Marias

UHE Retiro
Baixo

O
ce

an
o

At
lâ

nt
ico

: :

O
ce

an
o Atlâ

ntic
o

SE

MA

ES

GO

PB
PI

SP

PE

RJ
MS

MT BA

MG

AL

CE RN

DF

PA

TO

Mapa 1.3.12-2 – Porte populacional e densidade demográfica da área de estudo.
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uma taxa média de crescimento geométrica anual (TGCA8) positiva (1,60% ao ano). No perío-
do intercensitário (2000 a 2010), a taxa de crescimento geométrica anual também foi positiva 
(1,93% ao ano), como pode ser observado na Tabela 1.3.12-4.

Tabela 1.3.12-4 – Taxa geométrica de crescimento dos municípios da área de estudo, 2000, 2010 
e 2018.

Municípios
TGCA População 
Total – 2010-2018 

(%)

TGCA População 
Total – 2000-2010

TGCA 
Urbana – 2000-

2010

TGCA Rural – 
2000-2010

Taxa de 
urbanização – 

2010

Betim 1,7 2,12 2,32 -10,51 99,27

Brumadinho 1,91 2,47 3,99 -3,02 84,31

Cachoeira da Prata -0,13 -0,34 -0,06 -5,88 96,55

Caetanópolis 1,48 1,77 1,26 4,56 82,1

Curvelo 0,88 0,95 1,3 -1,94 69,36

Esmeraldas 1,92 2,5 3,94 -7,57 93,27

Felixlândia 0,95 1 1,46 -0,42 77,35

Florestal 1,42 1,57 3,67 -4,88 83,39

Fortuna de Minas 6,23 1,05 2,1 -0,93 68,95

Igarapé 2,43 3,45 3,58 1,64% 93,72

Inhaúma 0,98 1,04 1,96 -1,07 73,02

Juatuba 2,23 3,08 3,2 -2,02 98,31

Maravilhas 1,24 1,4 1,79 0,63 68,35

Mário Campos 1,79 2,27 4,59 -11,82 94,44

Mateus Leme 1,26 1,44 1,93 -1,64 89,59

Papagaios 1,16 1,29 1,56 -0,04 84,09

Pará de Minas 1,26 1,44 1,59 -0,82 94,52

Paraopeba 0,97 1,02 1,3 -0,66 87,15

Pequi 0,9 0,93 1,45 -0,33 72,45

Pompéu 1,03 1,1 1,45 -1,22 88,44

São Joaquim de Bicas 2,45 3,47 3,09 4,57 72,83

São José da Varginha 2,02 2,67 4,79 0,49 56,5

Total da Área de 
Estudo 1,6 1,93 2,32 -2,32 93,24

Fonte: IBGE, 2010 e 2018. Elaboração: Arcadis, 2019. 

No período de 2010 a 2018, a TGCA dos municípios da área de estudo (1,60% a.a.) é superior 
às taxas verificadas nos municípios da bacia hidrográfica do rio Paraopeba (1,32% a.a.) e no 
estado de Minas Gerais (0,89% a.a.).

De forma similar, verificou-se, no período intercensitário (2000 a 2010), o crescimento geométrico 
da população total dos municípios da área de estudo, onde a TGCA também se mostrou superior 
às taxas verificadas nos municípios da bacia hidrográfica do rio Paraopeba (1,50% a.a.) e do 

8 A TGCA é obtida pela fórmula: , onde: r = taxa geométrica de crescimento anual (TGCA); Pt = população final; 
P0 = população inicial; n = número de anos entre os levantamentos.
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estado de Minas Gerais (0,91% a.a.), sendo que nas três unidades territoriais a população urba-
na apresenta crescimento positivo, enquanto a população rural sofre retração, tendência geral 
em todo o território brasileiro. O monitoramento da dinâmica demográfica dos municípios da área 
de estudo pode vir a explorar, além da evolução da população, o saldo migratório, e verificar a 
tendência de crescimento populacional nos municípios.

A Tabela 1.3.12-5 mostra o crescimento da população total nos municípios da área de estudo, 
na bacia hidrográfica do rio Paraopeba e no estado de Minas Gerais, entre os anos de 2000 e 
2010, apresentando as respectivas taxas geométricas de crescimento anual (TGCA).

A Figura 1.3.12-1 demonstra em gráfico essas informações. Observa-se, sobretudo, a diver-
gência de sentido das linhas de crescimento da população urbana e rural.

Tabela 1.3.12-5 – Evolução da população total, urbana e rural dos municípios da área de estudo 
e do estado – 1991 a 2010 e 2010 a 2018*.

Unidade territorial População 2000 2010 2010 TGCA 2000-
2010 (%)

TGCA 2010-
2018 (%)

Área de estudo

Total 725.488 878.743 997.803 1,93 1,60

Urbana 651.151 819.351 – 2,32 –

Rural 74.337 59.392 – -2,22 –

Bacia hidrográfica do rio 
Paraopeba

Total 2.023.881 2.349.024 2.609.604 1,50 1,32

Urbana 1.862.260 2.212.005 – 1,74 –

Rural 161.621 137.019 – -1,64 –

Minas Gerais

Total 17.905.134 19.597.330 21.040.662 0,91 0,89

Urbana 14.658.502 16.714.976 – 1,32 –

Rural 3.246.631 2.882.354 – -1,18 –

Fonte: IBGE, 2000, 2010 e 2018. Nota*: somente para a população total. Elaboração: Arcadis, 2019.
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Figura 1.3.12-1 – Evolução da população total, urbana e rural dos municípios da área de estudo (A), 
bacia hidrográfica rio Paraopeba (B) e Minas Gerais (C), 2000 a 2010.
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Fonte: IBGE, 2000 e 2010. Elaboração: Arcadis, 2019
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Dentre os municípios da área de estudo, no período entre 2000 e 2010, a população urbana de 13 
deles (59%) cresceu mais que a população urbana total da bacia hidrográfica do rio Paraopeba, e 
em 18 municípios tal crescimento foi, proporcionalmente, superior ao total estadual.

Em conformidade com o período analisado, a taxa de urbanização da área de estudo é ele-
vada desde os anos 2000, quando 89,75% da população residia em área urbana. Em 2010, 
a taxa de urbanização apresenta-se ligeiramente abaixo da taxa da bacia hidrográfica do rio 
Paraopeba e acima da taxa estadual, conforme pode ser verificado na Figura 1.3.12-2.

Figura 1.3.12-2 – Taxa de urbanização, área de estudo, bacia hidrográfica do rio Paraopeba e 
Minas Gerais, 2000 e 2010.
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Fonte: IBGE, 2000 e 2010. Elaboração: Arcadis, 2019.

Em 2010, dentre os municípios da área de estudo, sete (32%) possuíam mais de 90% de 
sua população residindo em área urbana: Betim, Cachoeira da Prata, Esmeraldas, Igarapé, 
Juatuba, Mário Campos e Pará de Minas. O município de Brumadinho também possui alta taxa 
de urbanização, com cerca de 84% de sua população residente em área urbana. 

De modo geral, entende-se que a crescente urbanização pode estar relacionada à produção 
industrial mineira, especialmente às atividades de mineração, além do crescimento do setor 
de serviços e a influência da RMBH no médio curso do Paraopeba. Destacam-se na Tabela 
1.3.12-6 os cinco municípios com as maiores taxas de crescimento da população urbana e as 
respectivas taxas de urbanização. 

Tabela 1.3.12-6 – Municípios da área de estudo com as maiores taxas de crescimento da 
população urbana, 2000 e 2010.

Municípios Curso do rio 
Paraopeba

TGCA urbana – 
2000-2010

Taxa de 
urbanização (%) – 

2010

São José da Varginha Médio 4,79% 56,50

Mário Campos Médio 4,59% 94,44

Brumadinho Médio 3,99% 84,31

Esmeraldas Médio 3,94% 93,27

Florestal Médio 3,67% 83,39

Total da área de estudo 2,32% 93,24%

Fonte: IBGE, 2010. Elaboração: Arcadis, 2019.
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Em linhas gerais, os indicadores demográficos aqui analisados apontam para uma área onde os 
municípios são majoritariamente de pequeno porte populacional, com alta taxa de urbanização, 
tendo expressado entre os anos de 2000 e 2010 um crescimento da população urbana superior 
ao verificado no estado. É importante mencionar a influência da RMBH e a ocorrência das ati-
vidades de mineração, incluindo a indústria de transformação, como é o caso de Brumadinho, 
caracterizado por pequeno porte populacional e alta taxa de urbanização. O município de Betim 
destaca-se, tanto no contexto da área de estudo como no da bacia hidrográfica, como um muni-
cípio de grande porte populacional (único na área de estudo), altamente urbanizado, além de se 
constituir como uma das principais economias da bacia hidrográfica do rio Paraopeba.

1.3.12.2.C. Transição demográfica
Um aspecto importante em relação à demografia é a transição demográfica, processo decor-
rente da diminuição das taxas de mortalidade, de natalidade e, sobretudo, de fecundidade, que 
ao longo do tempo declinam e tendem a se equilibrar em patamares mais baixos, alterando sig-
nificativamente a composição e a dinâmica da população. O Brasil encontra-se em fase adian-
tada nesse processo, e, ainda que o fenômeno atinja a sociedade brasileira como um todo, 
diversidades regionais e socioculturais tornam-no múltiplo, fazendo que assuma características 
variadas de acordo com o território em que acontece (CARMO, SEIXAS & VARGAS, 2012). 

Uma das características da transição demográfica é o crescimento populacional de forma mais 
acentuada nas áreas definidas como urbanas. A Figura 1.3.12-1 mostra como a linha de cresci-
mento da população rural apresenta sentido descendente, ao contrário da linha de crescimento 
da população urbana, tanto para a área de estudo quanto para o estado de Minas Gerais.

Nas figuras abaixo, referentes às pirâmides etárias dos municípios da área de estudo, é possí-
vel observar como esse processo manifesta-se na população regional. O declínio das taxas de 
crescimento populacional provoca a diminuição da base da pirâmide, na faixa de 0 a 4 anos, 
no período de 2000 a 2010. Há alteração na estrutura etária; nas imagens abaixo é possível 
verificar que a figura se torna menos parecida com uma pirâmide, formando um bojo em sua 
parte intermediária, o que representa o aumento da população jovem e adulta. O envelheci-
mento demográfico, que é o aumento do peso relativo dos idosos no conjunto da população, é 
mais uma característica desse processo, resultado da diminuição das taxas de mortalidade e 
do aumento da expectativa de vida. No país, em média, a longevidade dos homens aumentou 
de 72,2 anos em 2016 para 72,5 anos em 2017, e a das mulheres foi de 79,4 para 79,6 anos 
no mesmo período. Algumas características locais ou regionais explicam diferenças nessas 
características, como processos migratórios, por exemplo. 

A diferença no desenho da pirâmide de cada município pode ser decorrência de vários fatores, 
dentre eles a migração, como dito acima, mas pode também ser resultado da variação em 
pequenos números, isto é, a distribuição muito baixa de população faz que a variância seja 
grande. Outro aspecto importante na estrutura demográfica é que as mulheres têm esperança 
de vida maior que a dos homens. Assim, nas faixas etárias mais elevadas, em geral, há mais 
mulheres que homens. Isso pode ser constatado na pirâmide do estado, mas não ocorre ne-
cessariamente nos municípios apresentados. Novamente, a explicação pode ser o número 
absoluto baixo que, por seu turno, pode fazer que o acaso influencie na distribuição.
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Apresentam-se, a seguir, as pirâmides etárias dos municípios da área de estudo e do estado 
de Minas Gerais.

Figura 1.3.12-3 – Pirâmide etária do município de Betim, 2000 e 2010.

Fonte: IBGE, 2000 e 2010.
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Figura 1.3.12-4 – Pirâmide etária do município de Brumadinho, 2000 e 2010.

Fonte: IBGE, 2000 e 2010.
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Figura 1.3.12-5 – Pirâmide etária do município de Cachoeira da Prata, 2000 e 2010.

Fonte: IBGE, 2000 e 2010.
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Figura 1.3.12-6 – Pirâmide etária do município de Caetanópolis, 2000 e 2010.

Fonte: IBGE, 2000 e 2010.
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Figura 1.3.12-7 – Pirâmide etária do município de Curvelo, 2000 e 2010.

Fonte: IBGE, 2000 e 2010.
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Figura 1.3.12-8 – Pirâmide etária do município de Esmeraldas, 2000 e 2010.

Fonte: IBGE, 2000 e 2010.
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Figura 1.3.12-9 – Pirâmide etária do município de Felixlândia, 2000 e 2010.

Fonte: IBGE, 2000 e 2010.



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba 
Capítulo 1 – Diagnóstico pretérito 

Socioeconomia

 24

Figura 1.3.12-10 – Pirâmide etária do município de Florestal, 2000 e 2010.

Fonte: IBGE, 2000 e 2010.
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Figura 1.3.12-11 – Pirâmide etária do município de Fortuna de Minas, 2000 e 2010.

Fonte: IBGE, 2000 e 2010.



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba 
Capítulo 1 – Diagnóstico pretérito 

Socioeconomia

 26

Figura 1.3.12-12 – Pirâmide etária do município de Igarapé, 2000 e 2010.

Fonte: IBGE, 2000 e 2010.
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Figura 1.3.12-13 – Pirâmide etária do município de Inhaúma, 2000 e 2010.

Fonte: IBGE, 2000 e 2010.
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Figura 1.3.12-14 – Pirâmide etária do município de Juatuba, 2000 e 2010.

Fonte: IBGE, 2000 e 2010.
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Figura 1.3.12-15 – Pirâmide etária do município de Maravilhas, 2000 e 2010.

Fonte: IBGE, 2000 e 2010.
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Figura 1.3.12-16 – Pirâmide etária do município de Mário Campos, 2000 e 2010.

Fonte: IBGE, 2000 e 2010.
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Figura 1.3.12-17 – Pirâmide etária do município de Mateus Leme, 2000 e 2010.

Fonte: IBGE, 2000 e 2010.
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Figura 1.3.12-18 – Pirâmide etária do município de Papagaios, 2000 e 2010.

Fonte: IBGE, 2000 e 2010.
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Figura 1.3.12-19 – Pirâmide etária do município de Pará de Minas, 2000 e 2010.

Fonte: IBGE, 2000 e 2010.
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Figura 1.3.12-20 – Pirâmide etária do município de Paraopeba, 2000 e 2010.

Fonte: IBGE, 2000 e 2010.
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Figura 1.3.12-21 – Pirâmide etária do município de Pequi, 2000 e 2010.

Fonte: IBGE, 2000 e 2010.
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Figura 1.3.12-22 – Pirâmide etária do município de Pompéu, 2000 e 2010.

Fonte: IBGE, 2000 e 2010.
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Figura 1.3.12-23 – Pirâmide etária do município de São Joaquim de Bicas, 2000 e 2010.

Fonte: IBGE, 2000 e 2010.
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Figura 1.3.12-24 – Pirâmide etária do município de São José da Varginha, 2000 e 2010.

Fonte: IBGE, 2000 e 2010.
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Figura 1.3.12-25 – Pirâmide etária do estado de Minas Gerais, 2000 e 2010.

Fonte: IBGE, 2000 e 2010.
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1.3.12.2.D. Movimentos migratórios
Os movimentos migratórios (processos de imigração e emigração) complementam a análise da 
dinâmica demográfica da área de estudo, constituindo-se como uma variável importante para o 
planejamento territorial e a formulação de políticas públicas. Isto porque, além do crescimento 
vegetativo da população (relação entre nascimentos e óbitos), os aspectos históricos, culturais, 
sociais e econômicos relacionados a esses movimentos influenciam o crescimento e a distri-
buição espacial da população, daí serem ocorrências complexas que interferem na dinâmica 
territorial. Considerando-se ainda o contexto brasileiro de diminuição das taxas de mortalidade, 
natalidade e fecundidade, tem-se que os movimentos migratórios são muito relevantes quanto 
à redistribuição da população nos territórios. Segundo Brito (2015, p. 8)

As migrações não são um fenômeno estritamente demográfico, constituem-se como um processo 
social. Elas não são o mero resultado do somatório de decisões individuais, não é um indivíduo 
isolado que migra, mas são milhões de pessoas, conjuntos sociais com seus valores e normas, 
que se transferem do espaço rural para o urbano, de uma cidade para outra, de um estado para 
outro, de uma região para outra, ou mesmo de um país para outro. Desse modo, elas não são um 
evento aleatório, elas têm regularidade empírica, que pode ser observada sob a forma dos fluxos 
migratórios, nas suas diferentes modalidades.

Adicionalmente, a Fundação João Pinheiro (FJP)9, 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 ele-
vadas taxas de desemprego, falta de oportunidades econômicas, violência e pobreza funcionam 
como fatores de expulsão. 

No âmbito deste Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba, a análi-
se sobre os movimentos migratórios limita-se a uma abordagem quantitativa, verificando-se 
os dados disponíveis sobre imigração e saldos migratórios disponibilizados pelo IBGE, pelo 
Ministério da Saúde (estatísticas vitais) e pela Fundação João Pinheiro (FJP) – esta detentora 
de uma plataforma de informações e dados voltados aos movimentos migratórios no Brasil. 
Além disso, o enfoque será dado às migrações internas e voltadas principalmente aos limites 
do estado de Minas Gerais, quando associadas aos 22 municípios da área de estudo, com 
maior enfoque aos municípios prioritários.

1.3.12.2.D.a. Imigração
Segundo os dados apresentados pela Fundação João Pinheiro, o número de imigrantes atraí-
dos para os 22 municípios da área de estudo, no período de 2000 a 2010, foi de aproximada-
mente 184 mil habitantes, o que representava, em 2010, cerca de 21% da população residente 
nesses municípios (população total: 878.743 – Censo IBGE, 2010).

Em termos percentuais, relativizando o total de imigrantes no período (2000-2010) com a po-
pulação de 2010, quatro municípios (Esmeraldas, Juatuba, Mário Campos e São Joaquim de 

9 Disponível em: http://migracao.fjp.mg.gov.br/#inicio.
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Bicas), todos da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), situados no curso médio do 
rio Paraopeba, receberam em seus territórios um total de imigrantes que representava cerca 
de 30% de sua população total de 2010. Ou seja, ocorreu movimento migratório significativo 
nesses locais. Próximo a este patamar, outros municípios da RMBH se destacaram, sendo que, 
em termos absolutos, Betim é o que mais recebeu imigrantes no período (2000-2010), apre-
sentando um número total de 79.736 imigrantes, como pode ser observado na Tabela 1.3.12-7.

Tais resultados estão associados a taxas de crescimento populacional superiores àquelas do 
estado de Minas Gerais (1,32% a.a.) e às do total dos municípios da bacia hidrográfica do rio 
Paraopeba (1,74% a.a.), apresentando alta taxa de urbanização, o que é padrão no universo 
dos municípios da área de estudo. 

Os municípios da RMBH, como é característico das regiões metropolitanas, constituem como 
importante área de atração populacional, em linhas gerais, por oferecer mais oportunidades 
de emprego e renda e, principalmente, pela proximidade espacial com municípios de dinâmica 
econômica fortalecida, como é o caso da capital Belo Horizonte.

As migrações em direção aos grandes aglomerados metropolitanos são parte da trajetória 
de crescimento e concentração espacial da população. Por um lado, as migrações para as 
aglomerações metropolitanas contribuíram para o crescimento demográfico dessas áreas, e, 
portanto, colaboraram para que a urbanização do país se associasse com a metropolização 
da população; e, por outro, os fluxos migratórios entre os próprios municípios metropolitanos 
foram fundamentais para a redistribuição espacial da população no interior dessas áreas, con-
tribuindo para acelerar o crescimento das periferias metropolitanas (BRITO & SOUZA, 2005).

Tabela 1.3.12-7 – Total de imigrantes dos últimos dez anos (2000-2010).

Municípios Curso do rio 
Paraopeba Pop. total – 2010 Imigrantes 

-2000-2010 %
Taxa de 
crescimento 
anual – 2000-2010 

Betim* Médio 378.089 79.736 21,09% 2,12%
Brumadinho* Médio/Alto 33.973 7.888 23,22% 2,47%
Cachoeira da Prata Médio 3.654 377 10,32% -0,34%
Caetanópolis Baixo/Médio 10.218 2.131 20,86% 1,77%
Curvelo Baixo 74.219 9.170 12,36% 0,95%
Esmeraldas* Médio 60.271 21.045 34,92% 2,50%
Felixlândia Baixo 14.121 2.235 15,83% 1,00%
Florestal* Médio 6.600 1.619 24,53% 1,57%
Fortuna de Minas* Médio 2.705 694 25,66% 1,05%
Igarapé* Médio 34.851 9.645 27,67% 3,45%
Inhaúma* Médio 5.760 1.170 20,31% 1,04%
Juatuba* Médio 22.202 7.585 34,16% 3,08%
Maravilhas Baixo /Médio 7.163 1.026 14,32% 1,40%
Mário Campos* Médio 13.192 4.007 30,37% 2,27%
Mateus Leme* Médio 27.856 6.026 21,63% 1,44%
Papagaios Baixo /Médio 14.175 1.434 10,12% 1,29%
Pará de Minas* Médio 84.215 10.763 12,78% 1,44%
Paraopeba Baixo /Médio 22.563 4.175 18,50% 1,02%
Pequi Médio 4.076 780 19,14% 0,93%
Pompéu Baixo 29.105 2.848 9,79% 1,10%
São Joaquim de Bicas* Médio 25.537 8.725 34,17% 3,47%
São José da Varginha* Médio 4.198 962 22,92% 2,67%
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Total 878.743 184.041 20,94% 2,32%

Nota: Municípios em destaque são os prioritários. (*) Municípios da área de estudo que pertencem à Região 
Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Fonte: FJP, Movimentos migratórios no Brasil, 2000 a 2010; IBGE, Censo 
Demográfico, 2010. Elaboração: Arcadis,2020.

Ao tratar especificamente da imigração nos municípios prioritários da área de estudo, os dados 
disponibilizados pela Fundação João Pinheiro (FJP) apontam para uma dinâmica de atração 
de população realizada majoritariamente dentro do estado de Minas Gerais, sendo os muni-
cípios da RMBH, especialmente Belo Horizonte, Contagem e Ibirité, os que representam os 
maiores volumes de imigrantes destinados aos municípios prioritários, levando-se em conta 
que Betim também fornece um contingente expressivo para Brumadinho, Mário Campos e São 
Joaquim de Bicas. 

A Tabela 1.3.12-8 apresenta o quantitativo dos três principais municípios que forneceram os 
maiores volumes de imigrantes para os municípios prioritários da área de estudo.

Tabela 1.3.12-8 – Principais municípios fornecedores de imigrantes para a área de estudo, 2000-
2010.

Municípios Belo 
Horizonte % Betim % Contagem % Ibirité % Total

Betim 18.775 24% não se aplica 16.121 20% 1.970 2% 79.736
Brumadinho 2.863 36% 354 4% não se aplica 394 5% 7.888
Mário Campos 1.376 34% 340 8% não se aplica 287 7% 4.007
São Joaquim de 
Bicas

3.261 37% 1.224 14% 613 7% 2.651 30% 8.725

Total 26.275 26% 1.918 2% 16.734 17% 5.302 5% 100.356

Fonte: FJP, Movimentos migratórios no Brasil, 2000 a 2010.

Em relação aos imigrantes de outros estados do Brasil, também se percebe semelhanças 
quanto aos estados de origem. O Distrito Federal é a unidade territorial de origem do maior 
número de imigrantes para os municípios de Brumadinho, Betim e Mário Campos. Em São 
Joaquim de Bicas, o estado da Bahia é o de origem do maior número de imigrantes no último 
período censitário. 

Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo também se destacam no ranking de 
local de origem de imigrantes para a área de estudo, conforme a Tabela 1.3.12-9, que apresen-
ta, em números absolutos, os três estados mais relevantes nesse quesito para cada um dos 
municípios da área de estudo.

Tabela 1.3.12-9 – Principais estados fornecedores de imigrantes para a área de estudo, 2000-2010.

Municípios Estados
Imigrantes 

(nº) (%)

Brumadinho

Distrito Federal 192 44,76
São Paulo 150 34,97
Bahia 87 20,28
Total 429 100,00

Betim

Distrito Federal 3658 65,95
São Paulo 1158 20,88
Rio de Janeiro 731 13,18
Total 5547 100,00
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Municípios Estados
Imigrantes 

(nº) (%)

Mário Campos

Distrito Federal 154 64,44
Bahia 65 27,20
São Paulo 20 8,37
Total 239 100,00

São Joaquim de 
Bicas

Bahia 139 62,90
São Paulo 72 32,58
Espírito Santo 10 4,52
Total 221 100,00

Fonte: FJP, Movimentos migratórios no Brasil, 2000 a 201010. 

Ainda sobre o grau de atração dos municípios da área de estudo, tem-se que, apesar de serem 
majoritariamente de pequeno porte populacional, apresentam um incremento populacional de 
cerca de 11% a partir de julho de 2005, considerando a população total de 2010.

Dentre os municípios da área de estudo, os incrementos populacionais mais significativos 
em termos percentuais ocorreram em São Joaquim de Bicas, Mário Campos, Esmeraldas e 
Juatuba, onde mais de 18% da população foi composta após 2005, quando comparada à po-
pulação total de 2010. Esses municípios apresentaram, tanto no período intercensitário (2000-
2010) como no período posterior (2010-2018), taxas geométricas anuais de crescimento da 
população superiores aos resultados obtidos para o total dos 22 municípios da área de estudo 
(1,93% a.a. de 2000 a 2010, e 1,60% a.a. de 2010 a 2018) e para o total dos municípios da 
bacia hidrográfica do rio Paraopeba (1,50% a.a. de 2000 a 2010, e 1,32% a.a. de 2010 a 2018). 

No período de 2000 a 2010, as taxas geométricas de crescimento anual da população dos 
municípios citados, em ordem crescente, foram: 2,27% a.a. em Mário Campos; 2,50% a.a. em 
Esmeraldas; 3,08% a.a. em Juatuba; e 3,47% a.a. em São Joaquim de Bicas. Sequencialmente, 
no período de 2010 a 2018, o crescimento obedeceu a mesma ordem do período anterior, 
apresentando, então, os seguintes resultados: 1,79% a.a. em Mário Campos; 1,92% a.a. em 
Esmeraldas; 2,23% a.a. em Juatuba; e 2,45% a.a. em São Joaquim de Bicas.

Destaca-se que em São Joaquim de Bicas a taxa geométrica de crescimento anual da popu-
lação rural, no período de 2000 a 2010, apontou para um crescimento significativo em termos 
percentuais, sendo de 4,57% ao ano. A população rural do município passou de 4.436 pessoas 
em 2000 para 6.938 em 2010, conforme apresentado no item 1.3.12.2.B, “Distribuição espacial 
e crescimento da população”, contrariando a tendência registrada. Já nos demais municípios 
citados o crescimento populacional deu-se em área urbana com decréscimo da população ru-
ral, como é tendência nacional e padrão na área de estudo.

Outro ponto que vale ser mencionado refere-se ao incremento populacional em termos abso-
lutos, sendo as principais ocorrências em Betim, Esmeraldas, São Joaquim de Bicas, Igarapé, 
Brumadinho e Juatuba. 

Dentre os municípios citados acima, Betim e Brumadinho compreendem, juntos com São 
Joaquim de Bicas e Mário Campos, os municípios da área mais impactada pelo rompimento 
das barragens. Nesse contexto, cabe destacar o crescimento da população desses municípios 
nos períodos estudados. 

10  Disponível em: http://migracao.fjp.mg.gov.br/#perfil. Acesso em: 17 abr. 2020.
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Betim apresentou, no período intercensitário (2000 a 2010), crescimento geométrico anual de 
sua população acima do total da área de estudo, bacia hidrográfica e estado de Minas Gerais, 
possuindo um incremento de 79.736 habitantes imigrantes. Nesse período o crescimento da po-
pulação urbana foi em torno de 2% a.a. No período seguinte (2010 a 2018), o patamar de cres-
cimento da população total manteve-se acima dos resultados das unidades territoriais compa-
rativas (total da área de estudo, bacia hidrográfica do rio Paraopeba e estado de Minas Gerais). 

Brumadinho, demonstrou características de crescimento similares ao município de Betim, con-
tudo, com percentuais de crescimento superiores, inclusive em termos de população urbana, 
que cresceu no território quase 4% a.a. no período de 2000 a 2010, recebendo no período 
quase 8 mil de imigrantes.

Ressalta-se que no item 1.3.12.2.B, “Distribuição espacial e crescimento da população” é apre-
sentada a Tabela 1.3.12-4, com a taxa de crescimento dos municípios da área de estudo nos 
períodos 2000-2010 e 2010-2018.

Em relação ao número de habitantes residentes nos municípios da área de estudo após 31 de 
julho de 2005 (referência para ao Censo Demográfico de 2010) que se declararam originários 
de outros municípios, destaca-se que Betim e Esmeraldas apresentaram os maiores contin-
gentes de imigrantes da área de estudo, conforme dados apresentados na Tabela 1.3.12-10.

O município de Betim possui um parque industrial diversificado, com empresas nos setores de side-
rurgia, metalurgia, alumínios e produção de alimentos. Em dados mais recentes sobre o número de 
estabelecimentos (Ministério da Economia, Relatório anual de informações sociais – RAIS – 2006 
a 2010) verifica-se um número ascendente de estabelecimentos econômicos durante o período 
pesquisado. Destacam-se as indústrias de transformação, com crescimento de cerca de 20% de 
estabelecimentos do setor. Em 2006, o número de estabelecimentos era 584, passando para 722 
em 2010. Tal crescimento reforça a importância econômica de Betim, na área de estudo e no es-
tado, podendo-se associar tais condições a eventuais fatores ligados a atrativos populacionais em 
busca de melhores condições de vida, após 31 de julho de 2005. 

O município de Esmeraldas, que, apesar de ser uma economia menos fortalecida do que 
Betim, destaca-se no contexto da área de estudo na fabricação de produtos de metal (seg-
mento da indústria de transformação), apresentou crescimento na quantidade de indús-
trias no período entre 2006 e 2010. Observou-se aumento de cerca de 38% no número de 
indústrias extrativistas, que passou de 24, em 2006, para 35 estabelecimentos, em 2010. 
A quantidade de indústrias de transformação cresceu em torno de 19%, passando de 32 
para 38 estabelecimentos em Esmeraldas (RAIS, 2006/2010). De forma similar ao citado 
no caso de Betim, é possível que o aumento dos estabelecimentos – e por consequência 
novas oportunidades de empregos e negócios – possa ter sido um fator de atração popula-
cional, que resultou num contingente de 11.479 habitantes após 31 de julho de 2005, tendo 
como referência o Censo Demográfico de 2010.

A Tabela 1.3.12-10 mostra os dados de pessoas de 5 anos ou mais contabilizadas no Censo de 
2010 que não residiam nos municípios da área de estudo em 31 de julho de 2005.
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Tabela 1.3.12-10 – Pessoas de 5 anos ou mais contabilizadas no Censo de 2010 residentes nos 
municípios da área de estudo após 31 de julho de 2005.

Municípios População total – 2010
Residentes após 31/7/2005

Residentes % do total

Betim 378.089 39.898 10,60%

Brumadinho 33.973 4.301 12,70%

Cachoeira da Prata 3.654 90 2,50%

Caetanópolis 10.218 1.286 12,60%

Curvelo 74.219 4.611 6,20%

Esmeraldas 60.271 11.479 19,00%

Felixlândia 14.121 986 7,00%

Florestal 6.600 971 14,70%

Fortuna de Minas 2.705 425 15,70%

Igarapé 34.851 5.474 15,70%

Inhaúma 5.760 660 11,50%

Juatuba 22.202 4.170 18,80%

Maravilhas 7.163 598 8,30%

Mário Campos 13.192 2.544 19,30%

Mateus Leme 27.856 3.693 13,30%

Papagaios 14.175 665 4,70%

Pará de Minas 84.215 5.204 6,20%

Paraopeba 22.563 2.082 9,20%

Pequi 4.076 421 10,30%

Pompéu 29.105 1.083 3,70%

São Joaquim de Bicas 25.537 5.537 21,70%

São José da Varginha 4.198 551 13,10%

Total 878.743 96.729 11,01%

Fonte: IBGE, Censo de 2010.

1.3.12.2.D.b. Saldo migratório
Em relação ao saldo migratório, o cálculo ocorreu por meio da desagregação do crescimento 
demográfico entre crescimento vegetativo e migratório a partir dos dados do Datasus (Ministério 
da Saúde), onde se pode mensurar o volume da migração na área de estudo.

Majoritariamente, conforme se verifica na Tabela 1.3.12-11, o saldo migratório nos municípios 
da área é positivo, significando que estes receberam mais população do que perderam. Apenas 
Cachoeira da Prata, Papagaios, Paraopeba e Pompéu apresentaram saldos negativos no pe-
ríodo de 2000 a 2010. No período posterior, há reincidência no caso de Cachoeira da Prata, 
mas os demais municípios apresentaram pequeno saldo positivo. São municípios de pequeno 
porte populacional, localizados do médio ao baixo curso do Paraopeba, com economias frágeis 
e baixo atrativo populacional, segundo os dados e período pesquisados.

Betim foi o município que apresentou os maiores saldos migratórios, apesar de também perder po-
pulação, em menor número, para os municípios limítrofes, como visto no item anterior, quando se 
tratou da origem dos maiores volumes de imigrantes recebidos pelos municípios prioritários. 
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Destaca-se aqui a dinâmica de crescimento e de distribuição da população da RMBH, a qual re-
flete na área de estudo, de acordo com os municípios que a integram, tendendo a um movimento 
de maior crescimento dos municípios periféricos em relação à capital, demonstrando a impor-
tância da execução do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte (PDDI-RMBH) e do Macrozoneamento da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, em consonância com os planos diretores municipais. 

O artigo “Expansão urbana nas grandes metrópoles: o significado das migrações intrametro-
politanas e da mobilidade pendular na reprodução da pobreza” (BRITO & SOUZA, 2005: 52) 
aborda que:

Tem havido uma tendência ao deslocamento das atividades econômicas, principalmente as in-
dustriais, das capitais para os outros municípios, como decorrência das pressões do capital imo-
biliário pelo uso dos espaços urbanos mais nobres e pela ação do Estado – o que promove a 
regionalização econômica e facilita as economias de aglomeração. Essa realocação espacial das 
atividades econômicas e a ação concomitante do capital imobiliário proporcionaram uma redistri-
buição espacial da população através de uma intensa migração – prioritariamente, entre a capital 
dos aglomerados urbanos e os municípios vizinhos. Finalmente, as mudanças econômicas e as 
consequentes migrações têm implicado num grande movimento pendular da população: entre os 
residentes nos municípios vizinhos e a capital; e entre essa última e os primeiros, ainda que numa 
proporção menor.

Tabela 1.3.12-11 – Crescimento total, saldo vegetativo e migratório dos municípios da área de 
estudo, 2000 a 2010 e 2010 a 2018.

Unidade 
territorial

Crescimento 
total Saldo vegetativo Saldo 

migratório
Crescimento 

total
Saldo 

vegetativo
Saldo 

migratório

2000-2010 2010-2018

Betim* 71.414 46.849 24.565 54.486 37.408 17.078

Brumadinho* 7.359 2.628 4.731 5.547 2.197 3.350

Cachoeira da 
Prata

-126 198 -324 -38 68 -106

Caetanópolis 1.647 707 940 1.277 423 854

Curvelo 6.707 7.233 -526 5.406 4.022 1.384

Esmeraldas* 13.181 5.260 7.921 9.929 6.007 3.922

Felixlândia 1.337 1.294 43 1.114 480 634

Florestal* 953 368 585 786 346 440

Fortuna de 
Minas*

268 230 38 1.682 108 1.574

Igarapé* 10.013 3.708 6.305 7.395 3.245 4.150

Inhaúma* 565 548 17 468 297 171

Juatuba* 5.813 2.325 3.488 4.282 2.259 2.023

Maravilhas 931 646 285 741 349 392

Mário Campos* 2.657 1.363 1.294 2.015 1.288 727

Mateus Leme* 3.712 2.721 991 2.942 2.245 697

Papagaios 1.703 1.778 -75 1.368 856 512

Pará de Minas* 11.208 7.840 3.368 8.886 5.356 3.530

Paraopeba 2.180 2.422 -242 1.812 1.491 321
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Unidade 
territorial

Crescimento 
total Saldo vegetativo Saldo 

migratório
Crescimento 

total
Saldo 

vegetativo
Saldo 

migratório

2000-2010 2010-2018

Pequi 359 283 76 303 131 172

Pompéu 3.016 3.164 -148 2.478 2.020 458

São Joaquim* 
de Bicas

7.385 2.244 5.141 5.452 2.174 3.278

São José da * 
Varginha

973 354 619 729 179 550

Total 153.255 94.163 59.092 119.060 72.949 46.111

Nota: O saldo vegetativo considerou o número de nascidos vivos, contados segundo o local de residência da mãe, 
e o número de óbitos ocorridos, contados segundo o local de residência do falecido. Fonte: Ministério da Saúde 
(Datasus), estatísticas vitais (nascidos vivos e mortalidade), 2000 a 2010 e 2010 a 2018. Elaboração: Arcadis, 2020.

Por fim, especificamente para os quatro municípios prioritários, serão verificados, com base 
nos dados da FJP, a quantidade de emigrantes internos ao estado, ou seja, a quantidade de 
pessoas que se deslocaram para outros municípios da Unidade Federativa, entre os anos de 
2000 a 2010, a fim de vislumbrar, juntamente com os dados de imigração, os principais movi-
mentos migratórios (municípios de destino e de origem) no estado de Minas Gerais, dos muni-
cípios prioritários no período supracitado. 

De modo análogo ao visto na imigração, os dados disponibilizados pela Fundação João Pinheiro 
(FJP) apontam para um movimento de emigração no estado Minas Gerais, sendo os municí-
pios da RMBH os que atraem mais a população dos municípios estudados, indicando um mo-
vimento migratório e de redistribuição da população de maior relevância na RMBH, reforçando 
aqui que o movimento de imigração é superior ao de emigração nos municípios prioritários da 
área de estudo.

A Tabela 1.3.12-12 apresenta os principais municípios e seus respectivos quantitativos em re-
lação a emigração entre os anos de 2000 e 2010, apontados pela FJP.

Tabela 1.3.12-12 – Principais municípios mineiros de destino dos emigrantes, municípios 
prioritários, 2000-2010.

Municípios Municípios de destino Emigrantes

Betim

Contagem 5.788

Belo Horizonte 2.868

Igarapé 1.561

Juatuba 1.491

Ibirité 1.473

Ribeirão das Neves 1.284

São Joaquim de Bicas 1.224

Esmeraldas 983

Santa Luzia 501

Mateus Leme 472

Total 17.645
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Municípios Municípios de destino Emigrantes

Brumadinho

Belo Horizonte 846

Ibirité 231

Betim 230

Mário Campos 207

Contagem 87

Nova Lima 79

Juiz de Fora 72

Congonhas 64

Viçosa 56

Manhuaçu 51

Total 1.923

São Joaquim de 
Bicas

Ribeirão das Neves 709

Betim 287

Igarapé 232

Contagem 179

Juatuba 168

Belo Horizonte 153

Caeté 121

Brumadinho 106

Conselheiro Lafaiete 47

Sabará 45

Total 2047

Mário Campos

Betim 169

Sarzedo 142

Igarapé 97

Brumadinho 65

Belo Horizonte 50

Mateus Leme 50

Bonfim 38

Itapecerica 38

Ibirité 33

Contagem 19

Total 701

Fonte: FJP, Perfil migratório, 2000 a 2010. Elaboração: Arcadis, 2020.
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Mapa 1.3.12-3 – Principais correntes migratórias entre os anos 2000 e 2010 no município de Betim-MG
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Mapa 1.3.12-4 – Principais correntes migratórias entre os anos 2000 e 2010 no município de Brumadinho-MG.
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Mapa 1.3.12-5 – Principais correntes migratórias entre os anos 2000 e 2010 no município de Mário Campos-MG.
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Mapa 1.3.12-6 – Principais correntes migratórias entre os anos 2000 e 2010 no município de São Joaquim de Bicas-MG.
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1.3.12.2.D.c. Planejamento territorial em áreas urbanas
Este subitem apresenta de modo sucinto, para cada um dos municípios prioritários de análise 
deste Plano, as principais diretrizes e determinações contidas nos planos diretores municipais 
quanto a suas áreas urbanas, considerando-se a importância destes planos como instrumen-
tos norteadores da ocupação do território municipal e sua relação com o aumento da popula-
ção urbana e as tendências e influências da redistribuição populacional da RMBH.

1.3.12.2.D.c.1. Betim

Em Betim, a área urbana ocupa principalmente a porção leste do município, onde o território se 
conurba com Belo Horizonte, sendo um importante vetor de crescimento da RMBH devido es-
pecialmente ao processo de industrialização, como já citado neste estudo. A Lei Complementar 
nº 7/2018, que dispõe sobre a revisão do Plano Diretor do município de Betim, define em seu 
artigo 9° as seguintes macrozonas de ocupação urbana e/ou de expansão:

• Macrozona urbana: caracterizada pela diversidade de usos, correspondente às áreas já 
parceladas ou que tenham projeto de parcelamento do solo para fins urbanos aprovados e 
às áreas contidas dentro dos perímetros.

• Macrozona de expansão urbana: caracterizada pela prevalência do uso rural, onde será 
permitido o parcelamento do solo para fins urbanos, nos termos das legislações federal, 
estadual e municipal e mediante conveniência do Poder Executivo municipal.

As regionais de Betim com maior ocupação na macrozona urbana são: Centro, Alterosas e 
Ibiruçu, todas limítrofes umas às outras. Na porção sudoeste do município, a regional Citrolândia 
apresenta um mosaico diversificado com uso urbano, áreas de expansão e também uso rural. 
Na porção noroeste, o uso urbano é menor, apresentando usos rurais especialmente nas regio-
nais Vianópolis e Norte, apesar de possuírem área de expansão urbana em suas adjacências. 
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Mapa 1.3.12-7 – Macrozoneamento do município de Betim-MG.
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1.3.12.2.D.c.2. Brumadinho

No município de Brumadinho, o Plano Diretor, de 2006, foi alvo de revisão em 2016, pela 
Fundação de Desenvolvimento de Pesquisa (Fundep) – Projeto e Lei, culminando em um 
Projeto de Minuta de Lei.11

Segundo o parcelamento, ocupação e uso do solo, as zonas urbanas de Brumadinho estão dis-
tribuídas pelo território municipal, destacando-se nas regiões centro-oeste: a sede municipal, 
Tejuco, Córrego do Feijão, Conceição do Itaguá, condomínio Águas Claras e área longitudinal 
próxima ao Rio Veloso (com adensamento restrito) e Conquistinha. Importante mencionar que 
na região central e norte de Brumadinho, principalmente no entorno da sede municipal, Tejuco 
e Córrego do Feijão, há forte presença das atividades ligadas à mineração.

Na porção nordeste do município situa-se o distrito Casa Branca, com setores de adensamento 
restrito e área de interesse social próximo à avenida Casa Branca. No sentido mais ao leste, 
destacam-se as zonas urbanas de Piedade do Paraopeba II, Palhano, Suzana e Suzana II e 
Barreiro de Cima. Nessa porção do território, há presença de condomínios e/ou loteamentos 
fechados, utilizados, muitas vezes, como casas de veraneio.

No sentido de leste para o centro, há outras zonas urbanas, destacando-se: Coronel Eurico, 
Ponte, Melo Franca e Aranha.

Por fim, verifica-se a presença de diversos loteamentos desconexos das malhas urbanas das 
sedes distritais ou das ocupações urbanas mais expressivas, que ocorrem em todo o muni-
cípio, sobretudo na região sul e sudoeste. Tais loteamentos situam-se de forma espraiada, 
colocando a necessidade de considerar esta realidade na revisão na gestão e o planejamento 
urbano de Brumadinho. 

Segundo a Leitura Técnica Preliminar de revisão do Plano Diretor de Brumadinho (2019), a 
presença significativa de loteamentos e de condomínios em Brumadinho resulta da atuação do 
mercado imobiliário metropolitano, o qual busca atender a demanda das famílias de alta renda 
por locais mais próximos à natureza e distantes dos grandes centros urbanos. De modo geral, 
os imóveis eram, inicialmente, utilizados para passar o final de semana, mas com o tempo con-
verteram-se em moradias fixas. 

Por outro lado, tem-se as ocupações de baixa e média renda, de surgimento espontâneo ou 
resultantes de parcelamentos irregulares em área rural, que estão espalhadas pelo município, 
sendo mais comum na região centro-sul. Estas áreas podem ser alvos de possíveis ocupações 
de imigrantes, a depender do padrão de renda e demanda de atração a Brumadinho. 

11 Prefeitura Municipal de Brumadinho. Disponível em: https://www.pdpbrumadinho.com/produtos. Acesso em: 22 
abr. 2020.
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1.3.12.2.D.c.3. Mário Campos

Mário Campos é um município de pequeno porte populacional, cujo uso da terra é categoriza-
do majoritariamente nas classes de agricultura e pastagem, sendo que sua população urbana 
(12.458 habitantes, segundo Censo/IBGE de 2010) concentra-se na sede municipal.

Mesmo assim, apresentou saldo migratório positivo, com a vinda de imigrantes em número 
significativo entre os anos de 2000 e 2010, oriundos principalmente de Belo Horizonte, Betim 
e Ibirité, podendo assim ser influenciado pelos movimentos migratórios e de redistribuição da 
população da RMBH. 

Segundo o Plano Diretor do Município (Lei Complementar nº 27, de 26 de dezembro de 2007), 
há na zona urbana de Mário Campos duas áreas de baixo adensamento populacional: a área 
1, anexa à ferrovia, circunscrita pelo rio Paraopeba, pelo córrego Campo Belo e pela ferrovia; 
e a área 2 (bairros da região do Funil).
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1.3.12.2.D.c.4. São Joaquim de Bicas

De modo similar a Mário Campos, São Joaquim de Bicas apresenta em seu território uso e 
ocupação da terra predominante voltados para agricultura e pastagem, como será descrito com 
mais detalhamento em item específico. A área urbana apresenta fragmentos distribuídos pelo 
território do município, com notável mancha na sede municipal, onde também se concentra a 
população urbana, segundo dados do Censo do IBGE, em 2010. Próxima à sede, na porção 
noroeste, tem-se a localidade de Casa Grande, e na região mais a oeste do território, Pedra 
Branca, Nova Esperança e Recanto das Flores. Na região nordeste as áreas urbanas restrin-
gem-se a Imperador e Vale do Sol. 

Apesar do uso estar identificado com aqueles relacionados a áreas rurais, o saldo migratório 
positivo nos dois períodos analisados e a quantidade expressiva verificada entre os anos de 
2000 e 2010, considerando seu pequeno porte populacional, podem indicar maior adensa-
mento das áreas urbanas ou expansão, caso seja mantida essa tendência ou haja crescimen-
to. Igualmente ao município de Mário Campos, os imigrantes vieram principalmente de Belo 
Horizonte, Betim e Ibirité, identificando-se assim potencial influência dos movimentos migrató-
rios e de redistribuição da população da RMBH. 

O Plano Diretor de São Joaquim de Bicas integra o Projeto de Revisão dos Planos Diretores de 
11 municípios da RMBH12, coordenado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e 
com supervisão técnico-institucional da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte (ARMBH), que tem o objetivo de compatibilizar a gestão do território e a le-
gislação municipal com o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte (PDDI-RMBH) e com o Macrozoneamento Metropolitano. Nesse processo, é 
apontada uma série de ajustes para adequação do uso e da ocupação do território, incluindo, 
entre outras medidas, a incorporação da Zona de Diretrizes Especiais (transição rural/urbana) 
como áreas prioritárias para ampliação do perímetro urbano mediante pagamento de outorga 
onerosa de alteração de uso, em conformidade com o Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257, de 
10 de julho de 2001). Há demarcações nesse sentido, na sede municipal, em Pedra Branca, 
Recanto das Flores e Carandaí. 

12 Disponível em: http://www.rmbh.org.br/pdm.php. Acesso em: 22 abr. 2020. 

http://www.rmbh.org.br/pdm.php
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1.3.12.3. Aspectos da ocupação urbana e rural na bacia do Paraopeba
Desde o urbanismo modernista, o conceito de urbanização tem sido associado ao processo de 
industrialização, o qual passou a ser sinônimo de desenvolvimento. Em virtude disto, aparece 
como um conceito segregacionista e dicotômico, ou seja, caracteriza espaços em oposição 
“urbano ou rural” e determina que é urbano aquilo que não é rural, e vice-e-versa. 

No Brasil, o IBGE aparece como um dos principais responsáveis por essa visão dualista, tra-
tando o conceito de urbano em oposição ao conceito de rural. Segundo esta visão, poder-se-ia 
dizer que a urbanização refere-se ao crescimento das cidades em relação ao processo de sua 
transformação e substituição ao modo de vida do campo; ou da transformação estrutural dos 
espaços e dos modos de produção, falseando aquilo que diz respeito aos aspectos e aos mo-
dos como se estabelecem as relações sociais.

Conforme a ONU (2016), para a classificação de urbano/rural é utilizado o critério que cada 
país define, e o termo “aglomerado urbano” refere-se a uma população contida dentro do con-
torno de um território contíguo habitado em níveis de densidade urbanas, sem levar em conta 
os limites administrativos. O aglomerado urbano abrange a população de uma cidade ou vila, 
somado às áreas suburbanas que se encontram fora dos limites das cidades e vilas.

Tradicionalmente, nos estudos de planejamento territorial, aspectos ligados ao urbano e ao 
rural estão vinculados à infraestrutura existente que é apresentada em relação aos aspectos 
de estrutura física, padrões locacionais (presença ou ausência), características sistêmicas (in-
tegrado ou isolado) e estruturadoras do território em escalas local, regional e nacional.

O conceito de urbanização, portanto, pode ser avaliado a partir da presença ou ausência de 
infraestrutura em determinado espaço; e, também, pode ser referência para indicadores de 
qualidade de vida, ainda que, muitas vezes, nesta forma mascare as efetivas condições de vida 
de comunidades e populações.

Para o caso deste Plano de Reparação, o olhar sobre o território tem como centralidade o pa-
pel estruturante dos recursos hídricos – e, em especial, o rio Paraopeba como eixo, a bacia do 
Paraopeba como território e a área de estudo como foco.

O Quadro 1.3.12-3 relaciona os municípios pertencentes à bacia do rio Paraopeba, apresen-
tando informações sobre sua participação neste território e a localização de sua sede urbana.

Quadro 1.3.12-3 – Dados dos municípios da bacia do rio Paraopeba e situação das sedes 
municipais em relação à bacia.

Município Área (km²) Área dentro da 
bacia (km²)

População 
total (hab.)

População 
dentro da 
bacia (hab.)

Tem sede na 
bacia?

Belo Vale 365,93 365,29 7.536 7.530 Sim

Betim* 343,86 343,48 378.089 377.228 Sim

Bonfim 301,87 301,87 6.818 6.818 Sim

Brumadinho* 639,44 635,76 33.973 33.520 Sim

Cachoeira da Prata 61,38 61,38 3.654 3.654 Sim

Caetanópolis 156,04 156,04 10.218 10.218 Sim

Casa Grande 157,73 145,39 2.244 2.133 Sim
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Município Área (km²) Área dentro da 
bacia (km²)

População 
total (hab.)

População 
dentro da 
bacia (hab.)

Tem sede na 
bacia?

Congonhas 304,07 303,22 48.519 48.519 Sim

Conselheiro Lafaiete 370,25 359,17 116.512 116.418 Sim

Contagem 195,05 110,15 603.442 173.859 Parcial

Cristiano Otoni 132,87 122,6 5.007 4.927 Sim

Crucilândia 167,17 166,86 4.757 4.753 Sim

Curvelo 3.296,22 1.210,95 74.219 5.998 Não

Desterro de Entre Rios 377,17 204,17 7.002 1.843 Não

Entre Rios de Minas 456,8 456,41 14.242 14.240 Sim

Esmeraldas 909,69 841,25 60.271 46.058 Sim

Felixlândia 1.554,64 211,96 14.121 331 Não

Florestal 194,24 185,89 6.600 6.541 Sim

Fortuna de Minas 198,71 198,71 2.705 2.705 Sim

Ibirité 72,57 71,6 158.954 151.981 Sim

Igarapé 110,94 110,94 34.851 34.851 Sim

Inhaúma 245 245 5.760 5.760 Sim

Itatiaiuçu 295,15 153,64 9.928 8.650 Sim

Itaúna 495,77 58,74 85.463 565 Não

Itaverava 284,22 16,97 5.799 210 Não

Jeceaba 236,25 236,25 5.395 5.395 Sim

Juatuba 97,17 97,17 22.202 22.202 Sim

Lagoa Dourada 476,7 293,54 12.256 3.466 Não

Maravilhas 261,61 179,22 7.163 5.773 Sim

Mário Campos* 35,2 35,2 13.192 13.192 Sim

Mateus Leme 301,38 301,18 27.856 27.855 Sim

Moeda 155,11 151,81 4.689 4.636 Sim

Ouro Branco 258,73 150,14 35.268 33.544 Sim

Ouro Preto 1.245,87 63,7 70.281 375 Não

Papagaios 553,58 442,7 14.175 4.409 Não

Pará de Minas 551,25 172,98 84.215 4.309 Não

Paraopeba 625,63 540,91 22.563 22.272 Sim

Pequi 203,99 203,07 4.076 4.073 Sim

Piedade dos Gerais 259,64 259,39 4.640 4.638 Sim

Pompéu 2.551,09 714,96 29.105 1.468 Não

Queluzito 153,56 153,56 1.861 1.861 Sim

Resende Costa 618,32 131,01 10.913 462 Não

Rio Manso 231,54 231,42 5.276 5.275 Sim

São Brás do Suaçuí 110,02 110,02 3.513 3.513 Sim

São Joaquim de Bicas* 71,76 71,76 25.537 25.537 Sim

São José da Varginha 205,5 205,33 4.198 4.196 Sim

Sarzedo 62,13 62,13 25.814 25.814 Sim

Sete Lagoas 536,65 176,96 214.152 6.224 Não

Total 21.489,45 12.021,86 2.349.024 1.299.802 -

* Municípios prioritários deste estudo.
Fonte: Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraopeba (PDRH/2018). Elaboração: Arcadis, 2019.
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Esta organização e caracterização busca dialogar com a visão do IBGE, que implica dois aspectos, 
um relativo à organização do espaço, ou seja, define uma forma de organização espacial; e outra 
relativa à quantidade de habitantes. Em decorrência disto, quando a população de determinado 
espaço apresenta uma organização intermediária, e certo local cresce em direção ao número pré-
-estabelecido, diz-se que aquele lugar está em processo de urbanização. Logo, urbanização e 
ruralização estabelecem-se a partir de parâmetros relacionais e temporais, relativos a densidades:

A relação entre os espaços urbanos e rurais deve também considerar as ligações urbano-rurais, que 
podem ser representadas pelos fluxos de bens, pessoas, recursos naturais, capital, trabalho, servi-
ços, informação e tecnologia, conectando zonas rurais, periurbanas e urbanas. Essas conexões são 
complementares e sinérgicas e impactam na configuração espacial brasileira.13 (IBGE, 2017)

Esta dimensão preponderantemente estatística tem caráter classificatório e, nesta medida, de-
saparece a dimensão relacional, ou dá outro sentido para a urbanização, a qual poderia estar 
relacionada à implementação de infraestruturas em espaços. Por exemplo: eventualmente, 
áreas irregulares – como favelas e invasões – emergem no espaço das cidades, porém essas 
áreas não contam com energia elétrica, saneamento básico e pavimentação, e por este motivo 
são tratadas como “não-cidades”, mesmo estando dentro do perímetro urbano legal, ou sendo 
computadas como dado estatístico para densidade. Entretanto, essas ocupações também não 
se caracterizam como rurais. E, quando tais localidades recebem da prefeitura infraestrutura, 
diz-se que a área foi urbanizada, ou seja, adquiriu condições mínimas para assumir as caracte-
rísticas de um espaço urbano (taxas, impostos e serviços). Nestes casos, o IBGE utiliza como 
nomenclatura classificatória o termo “assentamentos subnormais” para designar áreas que não 
são atendidas por infraestrutura, diferenciando-as também de áreas rurais.

Ou seja, a presença de infraestrutura aparece novamente como um instrumento de análise e 
classificação de espaços. Segundo ALVES & VALE (2013)14,

[…] a demarcação conceitual da cidade e campo no Brasil segue o padrão dos equipamentos e 
infraestruturas no espaço urbano, ou seja, tudo aquilo que não for urbano é rural. Uma análise 
pautada nos quesitos materiais que configuram os espaços, além de critérios políticos e adminis-
trativos para fins de urbanização e divisão de lotes e terras.

Ainda de acordo com ALVES & VALE, com base nesta visão, José Eli da Veiga15 apresenta-se 
como um dos principais críticos da forma como o IBGE define e classifica urbano e rural no 

13 O texto intitulado “Classificação e caracterização dos espaços rurais e urbanos do Brasil: uma primeira apro-
ximação” (IBGE, Coordenação de Geografia, 2017) é apresentado como uma âncora para debates sobre o 
tema rural-urbano no IBGE, com o propósito de uma nova classificação com vistas à divulgação do Censo 
Demográfico 2020.

14 O artigo intitulado “A relação campo-cidade e suas leituras no espaço”, de Flamarion Dutra Alves e Ana Rute do 
Vale, aborda a questão campo-cidade sob várias perspectivas metodológicas, fazendo um resgate da discussão 
conceitual e, sobretudo, as análises do ponto de vista geográfico, ou seja, a relação campo-cidade a partir da di-
nâmica espacial. Traremos a abordagem campo-cidade a partir de três pontos de vista: os espaços periurbanos, 
o Novo Rural e o Hibridismo Espacial, o que parece ser importante para a caracterização das nuances da área 
de estudo, especialmente no que diz respeito à configuração do que é urbano e à análise crítica, utilizando e 
referenciando autores, de conceitos dos parâmetros adotados pelo IBGE, e sobre a visão brasileira da questão. 
Esses aspectos são úteis para a análise do conceito de urbanização e infraestrutura.

15 José Eli da Veiga vem desenvolvendo trabalhos e tem vasta bibliografia sobre a questão urbano-rural no Brasil, 
tais como: Cidades imaginárias: o Brasil é menos urbano do que se calcula (2002) e o artigo “Nem tudo é urbano” 
(2002) – ambos citados em ALVES & VALE (2013).
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Brasil. E, quando discute a definição da cidade e do campo, “questiona os dados a respeito 
da urbanização, considerando que a população brasileira é menos urbana do que se imagina, 
visto que o IBGE leva em conta os aparelhos de infraestrutura” (ALVES & VALE, 2013). 

Ou seja, outras formas de organização social intermediárias, como espaços em transição entre 
o urbano e o rural, aparecem e se configuram como soluções independentes da infraestrutura, 
as quais não podem ser desqualificadas.

Superar essa dicotomia permite olhar organizações espaciais para além do recorte funcional e 
estrutural-administrativo que dá sustentação à lógica da urbanização. Esta visão, que associa 
infraestrutura e urbanização, reduz a possibilidade de analisar a relação campo-cidade e a 
compreensão do espaço em recortes teórico-conceituais, que são necessários ao planejamen-
to e à gestão por bacias hidrográficas, ou sob uma perspectiva regional, e algumas possibilida-
des de integração entre sistemas sociais e ambientais. 

Essa visão fragmentária e dicotômica impacta diretamente nas alternativas e nas metodologias 
de planejamento territorial regional, porque não tem a prática, ou tem poucos instrumentos 
normativos para a gestão de escalas intermediárias, como por bacias hidrográficas – como as 
que se busca no presente trabalho, as quais exigem a utilização de abordagens integradas e 
de ordem socioambiental. 

Novamente citando Veiga, quanto ao modelo de planejamento territorial no Brasil:

Fora daqui não se usa critério administrativo para definir cidade. O mais comum é uma combina-
ção de critérios estruturais e funcionais. Critérios estruturais são, por exemplo, a localização, o 
número de habitantes, de eleitores, de moradias ou, sobretudo, a densidade demográfica. Critério 
funcional é a existência de serviços indispensáveis à urbe. (VEIGA, 2002)

De algum modo poder-se-ia dizer que a presença de infraestrutura pode ser utilizada como 
indicador de urbanização desse território em estudo no Plano de Reparação Socioambiental da 
Bacia do Rio Paraopeba, bem como do grau de apropriação tecnológica do lugar.

Segundo ALVES & VALE (2013), seria possível capturar o movimento dinâmico do espaço, e 
caracterizar:

[…] áreas periurbanas seriam zonas de transição entre cidade e campo, onde se mesclam ativi-
dades rurais e urbanas na disputa pelo uso do solo, podendo, então, ser consideradas como plu-
rifuncionais, que se submetem a grandes e rápidas transformações econômicas, sociais e físicas, 
além de possuírem um dinamismo marcado pela proximidade de um grande núcleo urbano.

Desta forma, pode e deve ser considerada a existência de uma plurifuncionalidade, que é uma 
característica muito presente no espaço de estudo deste trabalho, pois expressa uma reali-
dade que o diferencia dos espaços classificados entre rural e urbano e permite a observação 
integrada e complementar deste território, considerando aspectos de infraestrutura e seu papel 
estruturante e regional.

Complementarmente, apresenta-se o Mapa 1.3.12-11, referente ao porte populacional dos mu-
nicípios na bacia do Paraopeba, onde é possível observar a configuração diversificada em dife-
rentes graus de ocupação, aspecto importante para a definição dos parâmetros de planejamen-
to e avaliação do atendimento de infraestrutura, relativos a sistemas isolados ou integrados. 



Mapa 1.3.12-11 – Porte populacional dos municípios da bacia do rio Paraopeba.
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Analisando o Mapa 1.3.12-11 é possível visualizar a importância da região do médio Paraopeba, 
apresentando uma concentração de municípios com maior porte populacional, onde se desta-
ca o município de Betim. Neste mapa também se verifica a centralidade do médio Paraopeba, 
indicando uma certa escala de polarização regional representado na coloração dos municí-
pios de Brumadinho, Igarapé, Mário Campos e Matheus Leme (entre 20.001 e 50.000 habi-
tantes), Pará de Minas e Esmeraldas (entre 50.001 e 100.000 habitantes), Betim e parte de 
Sete Lagoas (entre 100.001 e 500.000 habitantes) e parte de Contagem (acima de 500.000). 
Importante destacar que os municípios que têm parte de sua área inserida no território demar-
cado pela bacia, mesmo que parcialmente nela inseridos, influenciam-na, pela atratividade que 
provocam, mesmo que apenas estatisticamente. 

O baixo Paraopeba tem a presença de municípios entre 20 mil e 100 mil habitantes e com per-
fil de ocupação de característica rural, como já apresentado nos itens anteriores. Da mesma 
forma, a região do alto Paraopeba assemelha-se, parcialmente, ao perfil do baixo Paraopeba, 
destacando-se, entretanto, o município de Conselheiro Lafaiete. 

Com efeito, todos esses elementos aqui relacionados tratam de categorias para classificação 
e caracterização do espaço, ou seja, uma instrumentalização de relações sociais e espaciais, 
natureza e tecnologia. Entretanto, essa instrumentação, além de buscar caracterizar modos de 
apropriação do espaço, também serve para a caracterização de processos sociais de organi-
zação e polarização. 

Além das sedes urbanas municipais, são considerados os 30 distritos urbanos da bacia do rio 
Paraopeba. O Quadro 1.3.12-4 relaciona os distritos da bacia do rio Paraopeba e sua popula-
ção urbana.

Quadro 1.3.12-4 – População urbana dos demais distritos urbanos localizados na bacia.

Município Distrito População 
urbana (hab.)

Distrito 
localizado 
na bacia

Belo Vale Santana do Paraopeba 113 Sim

Bonfim
Santo Antônio da Vargem 
Alegre

289 Sim

Brumadinho

Aranha 1.021 Sim

Conceição de Itaguá 6.393 Sim

Piedade do Paraopeba 2.118 Sim

São José do Paraopeba 576 Sim

Congonhas
Alto Maranhão 5.429 Sim

Lobo Leite 2.111 Sim

Conselheiro Lafaiete Buarque de Macedo 677 Sim

Cristiano Otoni São Caetano 39 Sim

Curvelo
Angueretá 710 Sim

Juscelino Kubitschek 2.790 Sim

Desterro de Entre Rios São Sebastião do Gil 177 Sim

Entre Rios de Minas Serra do Camapuã 362 Sim

Esmeraldas Andiroba 1.625 Sim

Ibirité Parque Durval de Barros 74.573 Sim
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Município Distrito População 
urbana (hab.)

Distrito 
localizado 
na bacia

Jeceaba

Bituri 172 Sim

Caetano Lopes 222 Sim

Machados de Minas (distrito 
criado em 2015, sem 
informação segregada da 
população)

– Sim

Juatuba Boa Vista da Serra 2.177 Sim

Mateus Leme
Azurita 3.230 Sim

Serra Azul 1.446 Sim

Moeda Coco 175 Sim

Ouro Preto Miguel Burnier 233 Sim

Pará de Minas

Ascensão 1.517 Sim

Córrego do Barro 172 Sim

Bom Jesus do Pará 
(população unificada no 
distrito de Ascensão)

– Sim

Rio Manso
Souza 1.245 Sim

Bernardas (distrito criado em 
2018)

446 Sim

Sete Lagoas
Barreiro de Sete Lagoas 
(distrito criado em 2015)

2.916 Sim

Fonte: Censo IBGE/2010. Elaboração: Arcadis, 2019.

Os distritos são territórios, aglomerações pertencentes aos municípios e que expressam tal 
configuração territorial por seu caráter funcional (densificação ou atividade). Por exemplo, o 
distrito sede é aquela aglomeração, em geral, com maior densidade e onde se encontram ati-
vidades comerciais e administrativas, como a prefeitura; também é comum a designação ou 
identificação de distritos industriais como aquelas localidades onde se encontra uma concen-
tração de atividades de caráter industrial; assim como é comum a caracterização de setores 
residenciais. 

Essa divisão das cidades por distritos tem origem no modelo funcionalista de urbanização, que 
define zonas por funções. Tal organização funcionalista implica atendimento diferenciado de 
infraestrutura, tais como energia, tratamento de esgoto, sistema viário e comunicação especí-
ficos e especializados, e, portanto, vai legitimando especificidades (classes e categorias) para 
o processo de ocupação e parcelamento do solo, as quais vão se materializar nos setores ou 
zonas de um Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. 

De outra parte, esta divisão funcional dos Planos Diretores deverá expressar e caracterizar a 
organização espacial, graus e características dos sistemas de infraestrutura (isolados ou em 
rede), urbanas ou rurais, a partir de demandas e provisões, e de acordo com a capacidade de 
atendimento, recursos disponíveis e padrões de atendimento. 

O Mapa 1.3.12-12 mostra a localização dos distritos urbanos em relação à bacia do rio 
Paraopeba.
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Mapa 1.3.12-12 – Localização dos distritos dos municípios da bacia do rio Paraopeba.
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A concepção dos sistemas de infraestrutura, como já comentado, define a regionalização do 
território em relação à configuração ambiental e físico natural, na medida em que espacializa 
sistemas e hierarquias para planejamento, intervenção e gestão. E, para tanto, articula as 
características e configurações dos recursos naturais disponíveis (geomorfologia e vazões) 
e redes naturais ou retificadas de aquíferos, como informação e bases para ir desenhando o 
território ao longo do tempo. 

A busca por delimitação dessas relações procura estabelecer ordens e escalas para apropria-
ção de relações mais integradas, ou o que poderia se definir como serviços ecossistêmicos 
de provisão, regulação ou culturais – relação entre a disponibilidade de recursos naturais e 
processos socioambientais de planejamento e organização do território.

Esses graus de interação estão diretamente vinculados aos potenciais e à disponibilidade de 
recursos ambientais, os quais não podem ser definidos exclusivamente por recortes político-
-administrativos, como municípios, distritos ou bairros. Portanto, ao definir escalas, definimos 
processos relacionais. Assim é quando definimos a bacia hidrográfica ou uma região metropo-
litana, distritos e cidades como recortes para planejamento. 

Desta forma, busca-se a definição de sistemas relacionais, suas possibilidades e influências. 
São as tipologias de regiões e o modo de apropriação tecnológica que definem cada uma 
dessas categoriais, e é o grau de interação socioespacial que nelas ocorre ao longo do tempo 
que determina a intensidade das relações sociais. E aqui, quando se fala de interações sociais, 
trata-se também de padrões e caracterizações para definir qualidade de vida.

Nesta perspectiva, verifica-se a proeminência do médio Paraopeba em relação ao restante da 
bacia. Esta predominância pode ser visualizada no Mapa 1.3.12-13, onde se percebe a sobre-
posição das diferentes categorias de estruturas que se encontram naquela área. 

Este grau de influência é uma construção histórica, como abordado anteriormente, e decorre 
da articulação de investimentos e disponibilidade de recursos naturais, como a os recursos 
minerais que ali se encontram. A combinação desses recursos – mineração, a presença do 
rio Paraopeba como eixo estruturante da ocupação, a construção da rede ferroviária, a malha 
rodoviária diversificada e integradora de escalas e a transferência da capital – promoveu a in-
tensificação do processo de ocupação do trecho médio da bacia do Paraopeba, conferindo ca-
pacidade de atração, concentração e polarização, fomentando a ampliação da disponibilidade 
de recursos econômicos e socioambientais e consolidando a rede de serviços ecossistêmicos.
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Mapa 1.3.12-13 – Macroestruturas da bacia do rio Paraopeba.
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A sobreposição dos mapas de macroestruturas (Mapas 1.3.12-11, 1.3.12-12 e 1.3.12-13) per-
mite visualizar a distribuição dos sistemas de infraestrutura e o processo de ocupação, justifi-
cando os parâmetros de análise descritos anteriormente, em relação aos conceitos de urbani-
zação e ruralização dos territórios. 

Sistemas isolados de captação de água, estações de tratamento de esgoto, estações de re-
síduos sólidos urbanos, empreendimentos de mineração (predominante no alto e médio 
Paraopeba), ferrovias e rede rodoviária, o gasoduto Rio de Janeiro-Belo Horizonte e os em-
preendimentos de geração de energia representam a forma como se dá a urbanização desse 
território, e como estão distribuídos nas regiões fisiográficas da bacia do rio Paraopeba.

O que se verifica a partir da sobreposição dos mapas, também, é a caracterização de sistemas 
e redes, em relação a soluções isoladas – esta é também uma característica das infraestru-
turas públicas e dos processos de urbanização. As infraestruturas públicas configuram-se em 
sistemas, na medida em que existe densidade suficiente para atendimento em rede, ou se ado-
tam sistemas isolados quando não há densidade que demande e viabilize investimentos em 
rede. Portanto, há uma correspondência entre demanda e viabilidade associada à densidade 
populacional, o que também se configura como parâmetro de “qualidade de vida”. 

1.3.12.4. Uso e ocupação da terra

1.3.12.4.A. Considerações metodológicas
O presente mapeamento e caracterização do uso e ocupação da terra tem como área de 
abrangência a bacia hidrográfica do rio Paraopeba, recorte para o qual é apresentada carac-
terização mais generalista. A análise mais pormenorizada é apresentada logo adiante para os 
22 municípios que compõem a área de estudo da socioeconomia. Ressalta-se que a caracte-
rização mais detalhada das tipologias vegetais foi apresentada no item 1.9.2.1 (Vol. I), devido 
à pertinência com o tema. 

O mapeamento da bacia hidrográfica do rio Paraopeba é apresentado na escala 1:50.000; a 
apresentação do mapeamento dos municípios da área de estudo tem escala que varia entre 
1:30.000 e 1:500.000.

Ambos foram realizados a partir de dados geográficos disponíveis na plataforma MapBiomas16 
(Projeto de Mapeamento Anual da Cobertura e Uso do Solo no Brasil), sobre o uso predomi-
nante do solo nacional, projeto concebido no ano de 2015 com uma proposta de atualização 
anual (período de 1985 a 2018), com geração automatizada das tipologias de uso, a partir do 
reconhecimento de feições padrão. Nesse estudo foram utilizados os dados referentes ao ano 
de 2018, coleção 4.1, disponibilizada em 2020.

Para a área de estudo, foram utilizadas imagens fornecidas pela ArcGIS 10.5, conhecidas 
como Basemaps, que são disponibilizadas pelo servidor do Environmental Systems Research 
Institute (ESRI). Foram calculadas as planimetrias de cada uma das tipologias presentes na 
área de estudo.

16 Disponível em https://mapbiomas.org/.

https://mapbiomas.org/
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No Quadro 1.3.12-5 são apresentadas e descritas as 14 categorias de uso identificadas no 
mapeamento, a partir da base do MapBiomas.

Quadro 1.3.12-5 – Descrição das tipologias de uso e ocupação da terra.
Tipologia Descrição

Afloramento rochoso
Rochas naturalmente expostas na superfície terrestre, 
sem cobertura de solo

Corpos d’água
Rios, lagos, represas, reservatórios e outros corpos 
d’água; aquicultura.

Cultura anual e perene
Áreas predominantemente ocupadas por cultivos 
anuais e, em algumas regiões, com a presença de 
cultivos perenes.

Cultura semiperene Áreas com a cultura da cana-de-açúcar.

Floresta plantada
Espécies arbóreas plantadas para fins comerciais 
(como eucalipto, pinus, araucária).

Cobertura 
vegetal 
nativa

Formação 
campestre

Geralmente caracterizada como campo rupestre, 
com vegetação herbácea predominante sob solo com 
afloramentos rochosos.

Formação 
florestal

Constituída por floresta estacional semidecidual e 
matas de galeria na vegetação de cerrado.

Formação 
savânica

Composta pela fitofisionomia de cerrado stricto sensu, 
com vegetação herbácea arbustiva entremeada por 
árvores tortuosas sem formação de dossel.

Infraestrutura urbana
Áreas urbanizadas, com predomínio de superfícies 
não vegetadas, incluindo estradas, vias e 
construções.

Mineração

Áreas referentes à extração mineral de grande 
porte, havendo clara exposição do solo por ação de 
maquinário pesado. Somente são consideradas áreas 
pertencentes à malha digital do DNPM (Sigmine).

Mosaico de agricultura e 
pastagem

Áreas de uso agropecuário onde não foi possível 
distinguir entre pastagem e agricultura.

Não observado –

Outra área não vegetada
Áreas de superfícies não permeáveis (infraestrutura, 
expansão urbana ou mineração) não mapeadas em 
suas classes.

Pastagem
Áreas de pastagens, naturais ou plantadas, 
vinculadas à atividade agropecuária.

Elaboração: Arcadis, 2019. Adaptado de Mapbiomas, 202017.

Complementarmente à caracterização dos territórios municipais estudados, elaborada a partir 
do resultado obtido no mapeamento das tipologias de uso e ocupação da terra, foram incorpo-
rados dados secundários provenientes do Censo Agropecuário Florestal e Aquícola de 200618 

17 MapBiomas BR. Descrição da legenda – Coleção 4.0. Disponível em https://storage.googleapis.com/mapbiomas/
mapbiomas-br/v4/%5Bpt-br%5D%20Legenda%20Cole%C3%A7%C3%A3o%204.0%20-%20Descricao%20
Detalhada.pdf.

18 Para o Censo Agropecuário de 2006, o período de referência considerado foi o ano de 2006: de 1º de ja-
neiro a 31 de dezembro daquele ano, e a data de referência foi o dia 31 de dezembro de 2006, conforme 
Censo Agropecuário 2017 – Resultados Definitivos. Disponível em https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/
censo-agropecuario/censo-agropecuario-2017.

https://storage.googleapis.com/mapbiomas/mapbiomas-br/v4/%5Bpt-br%5D%20Legenda%20Cole%C3%A7%C3%A3o%204.0%20-%20Descricao%20Detalhada.pdf
https://storage.googleapis.com/mapbiomas/mapbiomas-br/v4/%5Bpt-br%5D%20Legenda%20Cole%C3%A7%C3%A3o%204.0%20-%20Descricao%20Detalhada.pdf
https://storage.googleapis.com/mapbiomas/mapbiomas-br/v4/%5Bpt-br%5D%20Legenda%20Cole%C3%A7%C3%A3o%204.0%20-%20Descricao%20Detalhada.pdf
https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/censo-agropecuario/censo-agropecuario-2017
https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/censo-agropecuario/censo-agropecuario-2017
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e 201719 para os 22 municípios da área de estudo. O Censo Agropecuário apresenta questões 
agrárias, como o acesso à terra e o seu uso em atividades agropecuárias, sendo as informa-
ções da pesquisa de natureza declaratória, apresentadas pelo entrevistado no momento da 
entrevista do recenseador20. Para elaboração dessa análise, inseriu-se uma série de informa-
ções a respeito dos estabelecimentos agropecuários, uma vez que o mapeamento indicou que 
as categorias de pastagem e mosaico de agricultura e pastagem têm importante representação 
nos territórios estudados.

Segundo o IBGE (2018: 14), estabelecimento agropecuário “é toda unidade de produção/ex-
ploração dedicada, total ou parcialmente, a atividades agropecuárias, florestais ou aquícolas, 
independentemente de seu tamanho, de sua forma jurídica (se pertence a um produtor, a 
vários produtores, a uma empresa, a um conjunto de empresas etc.), ou de sua localização 
(área urbana ou rural), tendo como objetivo a produção, seja para venda (comercialização da 
produção), seja para subsistência (sustento do produtor ou de sua família)”.

Nesse sentido, foram selecionadas variáveis a respeito dos estabelecimentos agropecuários e 
de seus produtores que pudessem apresentar uma caracterização da unidade de produção em 
relação ao tamanho do estabelecimento, condição do produtor em relação à terra, finalidade 
da produção e existência de agricultura familiar. Além disso, são apresentados dados sobre a 
composição dos principais tipos de rebanho de cada município. Informações relacionadas à 
estrutura existente nos estabelecimentos, como acesso à energia elétrica e maquinário, bem 
como principais itens produzidos, são apresentadas no item 1.3.12.6.C.a.1, “Diagnóstico eco-
nômico: caracterização dos estabelecimentos rurais”.

Em relação ao tamanho dos estabelecimentos, utilizou-se variável publicada no Censo 
Agropecuário de 2006, que apresenta os dados do tamanho das propriedades por grupo: pe-
quena, média e grande propriedade. Essa subdivisão é realizada de acordo com o módulo 
fiscal de cada município, definido pelo Incra, sendo considerada como pequenas propriedades 
as unidades com até 4 módulos fiscais; médias, as unidades com tamanho entre 4 e 15 mó-
dulos fiscais; e grandes, as propriedades com mais de 15 módulos fiscais. No item 1.3.12.4.D, 
“Configuração fundiária”, serão apresentados, em maior detalhe, os módulos ficais de cada 
município da área de estudo, bem como as categorias de tamanho mencionadas (Tabelas 
1.3.12-85 e 1.3.12-86).

O Censo Agropecuário de 2017 traz os tamanhos dos estabelecimentos por grupos de área, 
sendo que originalmente a base de dados do IBGE apresenta 19 categorias de tamanho. 
Nesse estudo as faixas de área foram agrupadas em 10 categorias: o primeiro grupo de ta-
manho é composto por estabelecimentos com até 1 hectare, e a última faixa com estabele-
cimentos com mais de 500 hectares. Em relação aos dados da área ocupada (em hectares) 

19 Para o Censo Agropecuário de 2017, o período de referência considerado foi o intervalo de 1º de outubro de 
2016 a 30 de setembro de 2017, e a data de referência foi o dia 30 de setembro de 2017, conforme Censo 
Agropecuário 2017 – Resultados Definitivos. 

20 Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO); Secretaria de Agricultura 
Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SAF/Mapa); Fundação de 
Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (Finatec). Algoritmo para delimitação da agricultura fami-
liar no Censo Agropecuário 2017, visando a inclusão de variável no banco de dados do censo, dis-
ponível para ampla consulta. Brasília, 2019. Disponível em https://sidra.ibge.gov.br/Content/Documentos/CA/
Metodologia%20Agricultura%20familiar%20(IBGE)%20DelGrossi%20final%205jun2019.pdf.

https://sidra.ibge.gov.br/Content/Documentos/CA/Metodologia%20Agricultura%20familiar%20(IBGE)%20DelGrossi%20final%205jun2019.pdf
https://sidra.ibge.gov.br/Content/Documentos/CA/Metodologia%20Agricultura%20familiar%20(IBGE)%20DelGrossi%20final%205jun2019.pdf
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pelos estabelecimentos agropecuários, o IBGE adota o caractere “X” quando a informação é 
inibida, de forma a não identificar o informante. Desse modo, esse padrão será reproduzido21, 
e o número de hectares não identificados nos grupos de áreas será apresentado em categoria 
separada (“grupo não identificado”). Assim, pretende-se que esses valores não sejam descon-
siderados nos quantitativos totais apresentados para os municípios da área de estudo.

Importante salientar que no Censo Agropecuário as informações são declaratórias, enquanto 
as informações do Incra são cadastrais.

No que se refere à condição do produtor em relação à terra, as categorias de classificação 
utilizadas na pesquisa do IBGE são apresentadas na Tabela 1.3.12-13.

Tabela 1.3.12-13 – Categorias da condição do produtor em relação às terras, Censo 
Agropecuário 2017.

Condição do produtor Descrição

Proprietário(a) Quando a área é de propriedade do produtor.

Concessionário(a) ou assentado(a) 
aguardando titulação definitiva

Quando a área é concedida por órgão fundiário e à qual ainda não havia sido 
outorgado o título definitivo de propriedade até a data de referência, como: título 
de domínio ou concessão de direito real de uso, título de ocupação colonial, título 
provisório ou outro (inclusive em regime de posse não titulada), e assentamentos.

Arrendatário(a)
Quando a área é de propriedade de terceiros e estava sendo explorada pelo produtor 
mediante pagamento, previamente ajustado, de uma quantia fixa, em dinheiro ou sua 
equivalência em produtos.

Parceiro(a)
Quando a área é de propriedade de terceiros e estava sendo explorada pelo produtor 
mediante pagamento, previamente ajustado, de parte da produção (meia, terça, quarta 
etc.).

Comandatário(a)
Quando a área é de propriedade de terceiros e, na data de referência, estava sendo 
explorada pelo produtor mediante contrato ou acerto entre as partes, no qual somente 
o produtor (comandatário) assume as obrigações.

Ocupante
Quando a área (pública ou particular) é de propriedade de terceiros, e o produtor nada 
pagava pelo seu uso (ocupação ou posse).

Produtor sem área Sem registro da área e da utilização das terras do estabelecimento.

Elaboração: Arcadis, 2019. Adaptado de IBGE, 201822.

Apresentam-se ainda informações sobre a finalidade da produção do estabelecimento, se vol-
tada para consumo próprio e de pessoas com laços de parentescos com o produtor, ou se 
voltada à comercialização (inclusive troca ou escambo). Por fim, indica-se a existência de agri-
cultura familiar no estabelecimento agropecuário. Nesse caso, a pesquisa elaborada pelo IBGE 
tem como referência o que é considerado na Lei nº 11.326/200623, que define os critérios para 
definição de agricultor e empreendedor familiar rural (tamanho máximo da área, mão-de-obra, 
renda e gestão familiar) e inclui, também, outros beneficiários das políticas públicas desti-
nadas à agricultura familiar, como silvicultores, aquicultores, extrativistas, pescadores, povos 

21 Haverá casos em que o caractere “X” constará em grupos de área que foram agrupados, não sendo visualizado 
nas tabelas de dados, porém os quantitativos de área estão contemplados na categoria “grupo não identificado”.

22 IBGE. Censo Agropecuário 2017: Resultados Definitivos. Rio de Janeiro: 2019. Disponível em: https://biblio-
teca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/3096/agro_2017_resultados_definitivos.pdf.

23 Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006. Estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da 
Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
Ato2004-2006/2006/Lei/L11326.htm.

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/3096/agro_2017_resultados_definitivos.pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/3096/agro_2017_resultados_definitivos.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11326.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11326.htm
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indígenas e integrantes de comunidades remanescentes de quilombos rurais e demais povos 
e comunidades tradicionais. 

O Decreto nº 9.064, de 31 de maio de 201724, que dispõe sobre a unidade familiar de produção 
agrária e institui o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, define: 

I – Unidade Familiar de Produção Agrária – UFPA – conjunto de indivíduos composto por família 
que explore uma combinação de fatores de produção, com a finalidade de atender à própria sub-
sistência e à demanda da sociedade por alimentos e por outros bens e serviços, e que resida no 
estabelecimento ou em local próximo a ele.

Integram também o item “Uso e ocupação da terra” os subitens “Configuração fundiária”, que 
apresenta a caracterização dos imóveis rurais de cada município da área de estudo e os dis-
positivos legais que regem a questão do ordenamento territorial; “Programas governamentais 
de créditos”, que aborda os programas de desenvolvimento das atividades rurais que con-
templam os estabelecimentos agropecuários da área de estudo; e “Inundações e secas no 
rio Paraopeba”, que apresenta a influência das inundações e enxurradas e das estiagens nos 
municípios da bacia do rio Paraopeba. 

1.3.12.4.B. Mapeamento da bacia hidrográfica do rio Paraopeba
A bacia hidrográfica do rio Paraopeba, tributário do rio São Francisco, está localizada na por-
ção sudeste do estado de Minas Gerais, possui área total de aproximadamente 1.202.000 ha e 
abrange, total ou parcialmente, o território de 48 municípios mineiros; 35 com sede localizada 
dentro dos limites da bacia. 

Em relação à distribuição populacional, a região do alto Paraopeba é composta por municípios 
pouco expressivos, como já mencionado no item 1.3.12.2, “Demografia da área de estudo”. 
Na porção sul da bacia é possível verificar pequena mancha de infraestrutura urbana, que cor-
responde à sede do município de Conselheiro Lafaiete, que se diferencia das tipologias mais 
comuns dessa porção da bacia (pastagem e agricultura).

No médio Paraopeba, região mais urbanizada e populosa da bacia, verifica-se a mancha mais 
expressiva, referente à tipologia de infraestrutura urbana, situada a leste do rio Paraopeba, já 
parte da conurbação da Região Metropolitana de Belo Horizonte. A tipologia infraestrutura ur-
bana corresponde a 2,84% de toda a bacia do Paraopeba, ou seja, 34.138,34 ha. 

Em relação ao resultado do mapeamento para as demais tipologias, observa-se que parcela 
bastante expressiva, de 633.194,36 ha, equivalente a 52,69% da área total, corresponde a áre-
as com características de pastagem. Esta categoria foi identificada ao longo da área de toda a 
bacia. Outros 131.831,29 ha, ou 10,97% do total mapeado, foram identificados como mosaicos 
de agricultura e pastagem, ou seja, áreas com características de uso agropecuário onde não 
foi possível diferenciar se pastagem ou agricultura. Desse modo, nota-se que a maior parte da 
área estudada tem usos característicos do meio rural.

24 Decreto nº 9.064, de 31 de maio de 2017. Dispõe sobre a Unidade Familiar de Produção Agrária, institui o 
Cadastro Nacional da Agricultura Familiar e regulamenta a Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que estabelece 
as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e empreendimentos familiares rurais. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9064.htm.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9064.htm
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Outra parcela significativa identificada no mapeamento refere-se à tipologia de formação flo-
restal, com 213.696,31 ha, ou 17,78% do total da área mapeada (Tabela 1.3.12-14). Descrição 
mais detalhada dessa tipologia foi apresentada no item 1.3.10.2.

Tabela 1.3.12-14 – Tipologias de uso da terra na bacia hidrográfica do rio Paraopeba.

Tipologia
Área

hectares %

Afloramento rochoso 9.121,33 0,76

Corpo d’água 9.165,39 0,76

Cultura anual e perene 12.158,00 1,01

Cultura semiperene 512,10 0,04

Floresta plantada 63.756,23 5,30

Formação campestre 19.635,78 1,63

Formação florestal 213.696,31 17,78

Formação savânica 69.253,33 5,76

Infraestrutura urbana 34.138,34 2,84

Mineração 570,89 0,05

Mosaico de agricultura e pastagem 131.831,29 10,97

Outra área não vegetada 4.787,66 0,40

Pastagem 633.194,36 52,69

Total 1.201.821,00 100,00

Fonte: Mapbiomas, 2018. Elaboração: Arcadis, 2020. 

O mapeamento de uso e ocupação do solo para a bacia hidrográfica do rio Paraopeba está 
apresentado no Anexo 43.

1.3.12.4.C. Mapeamento da área de estudo e estabelecimentos agropecuários
Previamente à apresentação dos dados secundários do Censos Agropecuários de 2006 e 
2017, detalhados para cada um dos 22 municípios da área de estudo, apresentam-se a seguir 
os quantitativos dos indicadores selecionados consolidados para todo o território do Brasil, do 
estado de Minas Gerais e a área de estudo. Desse modo, pretende-se indicar o panorama de 
outros recortes territoriais em que os municípios analisados estão inseridos.

Em relação ao total de estabelecimentos agropecuários, são mais de 5 milhões de unidades pro-
dutivas no país, de acordo com dados do IBGE de 2017. Desse total, aproximadamente 12% estão 
localizados no estado de Minas Gerais, correspondente a 607.557 unidades produtivas, ocupando 
área de cerca de 38 milhões de ha. Na área de estudo, foram identificados 8.193 estabelecimentos 
agropecuários, ocupando ao todo área de 807.502 ha, como indicado na Tabela 1.3.12-15.

Tabela 1.3.12-15 – Número de estabelecimentos agropecuários e área dos estabelecimentos – 
Brasil, Minas Gerais e área de estudo, 2017.

Unidade territorial Número de 
estabelecimentos

Área dos 
estabelecimentos (ha)

Brasil 5.073.324 351.289.816

Minas Gerais 607.557 38.168.688

Área de estudo 8.193 807.502

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.
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No que se refere ao tamanho médio das unidades produtivas, o levantamento do Censo 
Agropecuário de 2006 apresenta essa informação por classes de módulos fiscais, considerando 
a divisão entre pequena, média e grande propriedade. Nos três recortes analisados foram pre-
ponderantes os estabelecimentos caracterizados como pequenas propriedades, ou seja, com até 
quatro módulos fiscais (Tabela 1.3.12-16). Na área de estudo, 75% das unidades produtivas pos-
suíam até quatro módulos fiscais, enquanto 16% possuíam de quatro a 15 módulos fiscais (mé-
dia propriedade), e cerca de 6% possuíam mais de 15 módulos fiscais (grandes propriedades).

Tabela 1.3.12-16 – Número de estabelecimentos agropecuários por classe de módulos fiscais – 
Brasil, Minas Gerais e área de estudo, 2006.

Unidade 
territorial

Pequeno (de 0 a 4 
módulos fiscais)

Médio (de 4 a 15 
módulos fiscais)

Grande (acima de 15 
módulos fiscais) Sem área 

Total
Núm. % Núm. % Núm. % Núm. %

Brasil 4.590.448 88,69 238.425 4,61 91.744 1,77 255.019 4,93 5.175.636

Minas Gerais 491.047 89,02 36.899 6,69 8.840 1,60 14.835 2,69 551.621

Área de 
estudo 

5.851 75,01 1.273 16,32 447 5,73 229 2,94 7.800

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

Na pesquisa do IBGE de 2017, os dados pertinentes ao tamanho das propriedades foram apre-
sentados por grupos de áreas, conforme Tabela 1.3.12-17. Nesse agrupamento, em categorias 
mais desagregadas, observou-se que a faixa que considera imóveis com tamanho entre 1 e 5 
hectares foi a que apresentou número de propriedades mais expressivo, tanto no Brasil como 
no estado de Minas Gerais. No Brasil, esse grupo de área contemplou cerca de 25% das uni-
dades produtivas e aproximadamente 23% em Minas Gerais. 

Na área de estudo, as unidades produtivas apresentaram tamanho médio um pouco maior, 
sendo que a faixa de área entre 20 e 50 ha é a que concentra parcela mais significativa de esta-
belecimentos agropecuários, com 1.725 unidades, correspondente a 21% do total. O segundo 
grupo mais representativo é a faixa de área que contempla imóvel com tamanho entre 1 e 5 
hectares, representando cerca de 16% do total (1.271 unidades).

Em relação à área total ocupada por cada grupo de estabelecimento agropecuário, os dados 
obtidos para o Brasil apresentam um cenário de grande concentração fundiária, uma vez que 
apenas 2,1% das unidades produtivas ocupam 58,4% da área total (205.229.253 de hectares). 
Quando verificada a categoria que agrega o maior número de estabelecimentos agropecuários, 
aqueles com tamanho entre 1 a menos de 5 ha, observa-se que representa 25,4% do total. 
Apesar de ser a mais representativa em termos de número de unidades produtivas, ocupa me-
nos de 1% de toda a área declarada como de uso agropecuário em território nacional.

Essa relação no estado de Minas Gerais também indica grande concentração fundiária, ligei-
ramente menor quando comparada com a média nacional, pois somente 1,84% das unidades 
produtivas ocupam 42% da área total identificada no estado, ou seja, 11.176 estabelecimentos 
agropecuários distribuem-se em 16.029.978 ha.

Para análise dos dados relativos à área de estudo, além da Tabela 1.3.12-17, que apresenta 
as informações em números absolutos e percentual, foi utilizada a Figura 1.3.12-26, que ilustra 
a relação, inversamente proporcional, entre o número de estabelecimentos agropecuários e a 
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área ocupada, em cada faixa de tamanho (expresso em porcentagem). Assim como observa-
do nos demais recortes territoriais, Brasil e Minas Gerais, os 22 municípios da área de estudo 
também apresentam padrão de concentração fundiária, menos acentuada quando comparada 
com a média nacional, posto que 10,34% das unidades produtivas ocupam 54% do território 
declarado como de uso agropecuário.
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Tabela 1.3.12-17 – Número de estabelecimentos agropecuários e área total (ha) por grupo de área – Brasil, Minas Gerais e área de estudo, 2017.
Grupos de área

Núm.

Brasil Minas Gerais Área de estudo

Núm. % ha % Núm. % ha % Núm. % ha %

G
ru

po
 id

en
tifi

ca
do

mais de 0 a 1 ha 606.432 11,95 277.313 0,08 26.828 4,42 10.180 0,03 456 5,57 139 0,02

de 1 a menos de 5 ha 1.286.535 25,36 3.148.070 0,90 138.706 22,83 372.579 0,98 1.271 15,51 3.247 0,40

De 5 a menos de 10 ha 650.714 12,83 4.568.586 1,30 90.271 14,86 646.728 1,69 912 11,13 6.177 0,76

De 10 a menos de 20 ha 730.662 14,4 10.205.797 2,91 99.896 16,44 1.419.587 3,72 1.219 14,88 16.908 2,09

De 20 a menos de 50 ha 855.865 16,87 26.661.932 7,59 122.247 20,12 3.862.225 10,12 1.725 21,05 53.920 6,68

De 50 a menos de 100 
ha

394.157 7,77 26.942.917 7,67 58.815 9,68 4.104.606 10,75 974 11,89 68.729 8,51

De 100 a menos de 
200 ha

218.758 4,31 29.380.636 8,36 34.284 5,64 4.733.802 12,40 781 9,53 106.738 13,22

De 200 a menos de 
500 ha

147.083 2,9 44.875.314 12,77 23.081 3,8 6.989.005 18,31 599 7,31 177.794 22,02

Acima de 500 ha 106.081 2,09 205.229.253 58,42 11.176 1,84 16.029.978 42,00 248 3,03 258.341 31,99

Produtor sem área 77.037 1,52 0 0 2.253 0,37 0 0 8 0,1 0 0

Grupo não identificado25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 115.509 14,30

Total 5.073.324 100 351.289.816 100 607.557 100 38.168.688 100 8.193 100 807.502 100

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

25 Contempla o número de hectares não contabilizados nos grupos de áreas apresentados (o IBGE adota o caractere “X” quando a informação é inibida, de forma a não identificar 
o informante; desse modo, os hectares não identificados nos grupos de áreas selecionados são contabilizados como “grupo não identificado”).
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Figura 1.3.12-26 – Relação entre estabelecimentos agropecuários (% unid.) e área ocupada (% 
ha) por grupo de área, área de estudo, 2017.

 

0,02 0,40 0,76 2,09

6,68
8,51

13,22

22,02

31,99

14,30

0

5

10

15

20

25

30

35

(%
)

unid. área (ha)

*Contempla o número de hectares não contabilizados nos grupos de áreas apresentados (o IBGE adota o caractere 
“X” quando a informação é inibida, de forma a não identificar o informante; desse modo, os hectares não identificados 
nos grupos de áreas selecionados são contabilizados como “grupo não identificado”).

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

No Brasil, os dados consolidados indicam que 80,99% dos produtores agropecuários são pro-
prietários das terras em que exercem suas atividades produtivas. A segunda condição mais 
representativa, mas bem menos expressiva, é a de concessionário ou assentado aguardando 
titulação definitiva, situação em que a área é concedida por órgão fundiário e à qual ainda não 
havia sido outorgado o título definitivo de propriedade e assentamento. Em Minas Gerais, a 
condição de proprietário representa a maior parte dos produtores (86,62%), e, em seguida, a 
condição de comandatário abarca 4,37% do total. 

Na área de estudo, seguindo a tendência nacional e estadual, a maior parte dos produtores é 
proprietário das terras em que produzem, correspondendo a 84,13% do total. A segunda condi-
ção mais representativa é a de arrendatário, quando a área é de terceiros e o produtor destina 
um pagamento ao proprietário para poder explorá-la, com 8,41% do total. 

Tabela 1.3.12-18 – Condição do produtor em relação à terra, Brasil, Minas Gerais e área de 
estudo, 2017.

Condição do produtor
Brasil Minas Gerais Área de Estudo

nº % nº % nº %

Proprietário(a) 4.108.639 80,99 526.266 86,62 6.893 84,13

Concessionário(a) ou assentado(a) 
aguardando titulação definitiva

258.309 5,09 10.136 1,67 130 1,59

Arrendatário(a) 160.124 3,16 24.202 3,98 689 8,41

Parceiro(a) 115.208 2,27 12.763 2,10 117 1,43

Comandatário(a) 249.726 4,92 26.529 4,37 316 3,86

Ocupante 104.281 2,06 5.408 0,89 40 0,49

Produtor sem área 77.037 1,52 2.253 0,37 8 0,10

Total 5.073.324 100,00 607.557 100,00 8.193 100,00

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.
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Nos três recortes territoriais foi possível observar que a produção é, em sua maioria, destinada 
ao mercado consumidor. Na área de estudo, a comercialização dos produtos agropecuários 
ocorre em quase 80% das unidades produtivas, maior percentual dentre os recortes analisados 
(Figura 1.3.12-27).

Figura 1.3.12-27 – Finalidade principal da produção agropecuária dos estabelecimentos, Brasil, 
Minas Gerais e área de estudo, 2017.
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Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

A prática da agricultura familiar foi identificada na maior parte dos estabelecimentos agropecu-
ários, sendo que na área de estudo a média foi a mais baixa dentre os três recortes analisados, 
com 56,07% do total; a média para o estado de Minas Gerais foi de 72,72% das unidades 
produtivas, mais próximo à média nacional, de 76,82% dos estabelecimentos com essa prática 
(Figura 1.3.12-28).

Figura 1.3.12-28 – Estabelecimentos agropecuários e agricultura familiar (sim ou não), Brasil, 
Minas Gerais e área de estudo, 2017.
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Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

Nos itens subsequentes são apresentadas as informações detalhadas por município da área 
de estudo.

1.3.12.4.C.a. Brumadinho
Os resultados do mapeamento do uso e ocupação da terra do município de Brumadinho indi-
caram um padrão de ocupação predominantemente rural, com porção significativa do território 
municipal voltado ao uso das categorias de pastagem e mosaico de pastagem e agricultura, 
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representando 30,75% e 24,31% da área total, respectivamente, ou seja, cerca de metade da 
área total do município (Tabela 1.3.12-19). Dados do Censo Agropecuário de 2017 apontam 
para a existência de 443 estabelecimentos agropecuários no município e um efetivo de 14.687 
cabeças de gado. Além de gado, também foram identificados rebanhos de suínos (9.874), equi-
nos (1.163) e bubalinos (202).

Ao observar o Mapa 1.3.12-14 verifica-se que as tipologias acima mencionadas estão pre-
sentes em todo o município, com ligeira concentração de áreas de pastagens na porção sul 
e sudoeste de Brumadinho. Nota-se, ainda, pequena mancha categorizada como infraestru-
tura urbana (1.047,43 ha) na porção oeste do município, que corresponde à sede municipal. 
Essa porção urbana é interceptada pelo rio Paraopeba, pela rodovia MG-040 e pela (Ferrovia 
Centro-Atlântica (FCA). 

Há, ainda, uma concentração de áreas identificadas como afloramentos rochosos no extremo 
leste do município, correspondente às serras dos Três Irmãos e da Moeda, abrangendo parte 
do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça. Outra tipologia expressiva corresponde à forma-
ção florestal, equivalente a 33,98% do total (21.713,02 ha), com manchas mais expressivas a 
leste, norte e extremo oeste do município.

Em relação à identificação de comunidades no município de Brumadinho, observa-se maior 
concentração na porção noroeste do município, como Canto do Rio, comunidade do Pires, PA 
Pastorinhas, Parque da Cachoeira, Córrego do Feijão, entre outras.

Tabela 1.3.12-19 – Tipologias de uso da terra no município de Brumadinho.

Tipologia 
Área 

Hectares %

Afloramento rochoso 2.235,64 3,50

Corpo d’água 844,73 1,32

Cultura anual e perene 161,68 0,25

Floresta plantada 441,67 0,69

Formação florestal 21.713,02 33,98

Formação savânica 1.798,77 2,81

Infraestrutura urbana 1.047,43 1,64

Mineração 102,92 0,16

Mosaico de agricultura e pastagem 15.535,72 24,31

Outra área não vegetada 374,93 0,59

Pastagem 19.649,21 30,75

Total 63.905,72 100,00

Fonte: Mapbiomas, 2018. Elaboração: Arcadis, 2020.

De acordo com as informações do Censo Agropecuário de 2006 (Figura 1.3.12-29), 80,34% 
dos estabelecimentos agropecuários em Brumadinho enquadravam-se na categoria pequena 
propriedade, ou seja, com área inferior a 80 hectares; no município, cada módulo fiscal corres-
ponde a 20 hectares. 

O levantamento mais recente, Censo Agropecuário de 2017 (Tabela 1.3.12-20), indica que o gru-
po de área de 20 ha a menos de 50 ha é o que tem mais unidades de produção, correspondendo 
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a 22,12% do total de estabelecimento (98 unidades). Em área, as 98 propriedades identificadas 
nessa categoria ocupam 3.142 ha (15,35%). 

Do total de propriedades no município de Brumadinho, ao menos 75,6% estão em grupos que 
contêm pequenas unidades produtivas, se considerada a categorização por módulos fiscais26. 
Quando analisada a distribuição em relação à área ocupada pelas propriedades, as categorias 
que contemplam estabelecimentos de 100 a menos de 200 ha e de 200 a menos de 500 ha 
ocupam 24,35% (4.984 ha) e 5.752 ha (28,11%), respectivamente. Identificou-se uma proprie-
dade com área superior a 500 ha.

Figura 1.3.12-29 – Estabelecimentos agropecuários (em %) por classes de módulo fiscal, 
Brumadinho e área de estudo, 2006.
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Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2006. Elaboração: Arcadis, 2020.

Tabela 1.3.12-20 – Número de estabelecimentos agropecuários e área total (ha) por grupo de área, 
Brumadinho, 2017.

Grupos de área
Brumadinho (MG)

Núm. % ha %

Grupo 
identificado

mais de 0 a 1 ha 16 3,61 8 0,04

de 1 a menos de 5 ha 66 14,9 193 0,94

De 5 a menos de 10 ha 66 14,9 468 2,29

De 10 a menos de 20 ha 89 20,09 1.279 6,25

De 20 a menos de 50 ha 98 22,12 3.142 15,35

De 50 a menos de 100 ha 50 11,29 3.515 17,17

De 100 a menos de 200 ha 36 8,13 4.984 24,35

De 200 a menos de 500 ha 18 4,06 5.752 28,11

Acima de 500 ha 1 0,23 X X

Produtor sem área 3 0,68 X X

Grupo não identificado* 1.125 5,50

Total 443 100 20.466 100

*Contempla o número de hectares não contabilizados nos grupos de áreas apresentados (o IBGE adota o 
caractere “X” quando a informação é inibida, de forma a não identificar o informante; desse modo, os hectares não 
identificados nos grupos de áreas selecionados são contabilizados como “grupo não identificado”). Fonte: IBGE, 
Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

26 Na faixa seguinte, de 50 a 100 ha., aqueles até 80 ha. são considerados como pequenas propriedades. 
Porém, não é possível identificar quantos são.
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Em relação à condição do produtor, em Brumadinho, 75% dos produtores são proprietários das 
terras em que desenvolvem suas atividades. Parcela inferior, de 11%, corresponde aos produ-
tores que são arrendatários, de acordo com Censo Agropecuário de 2017, conforme apresen-
tada na Figura 1.3.12-30.

Figura 1.3.12-30 – Condição do produtor em relação às terras, Brumadinho, 2017.
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Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

Na área de estudo, em Brumadinho, 96% dos estabelecimentos têm produção destinada à 
comercialização (Figura 1.3.12-31), sobretudo para a RMBH, importante mercado consumidor 
da produção do município. Em 53,73% dos estabelecimentos agropecuários foi identificada a 
prática de agricultura familiar (Tabela 1.3.12-21).

Figura 1.3.12-31 – Finalidade principal da produção agropecuária dos estabelecimentos, 
Brumadinho, 2017.
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Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

Tabela 1.3.12-21 – Estabelecimentos agropecuários com agricultura familiar, Brumadinho, 2017.

Unidade territorial
Número de 

estabelecimentos 
(total)

Agricultura 
familiar – não

Agricultura 
familiar – sim

nº % nº %

Brumadinho (MG)        443 205 46,28 238 53,72

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.
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FONTE:
-BASE HIDROGRÁFICA: ANA, 2018;
-COMUNIDADES: FUNAI E FUND. PALMARES, 2018;
-LIMITE MUNICIPAL E LOCALIDADES: IBGE, 2017, 2018;
-LINHAS DE TRANSMISSÃO: ONS, 2006;
-GASODUTO: CPRM, 2006;
-USO DO SOLO: MAPBIOMAS, 2018;
-IMAGEM: LANDSAT, 2019.

Classe de uso e cobertura do solo Área (ha)
Afloramento Rochoso 2235,64
Cultura Anual e Perene 161,68
Floresta Plantada 441,67
Formação Florestal 21713,02
Formação Savânica 1798,77
Infraestrutura Urbana 1047,43
Mineração 102,92
Mosaico de Agricultura e Pastagem 15535,72
Outra Área não Vegetada 374,93
Pastagem 19649,21
Coprpo d'água 844,73
Total 63905,72

Mapa 1.3.12-14 – Uso do solo e cobertura vegetal do município de Brumadinho.
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1.3.12.4.C.b. Mário Campos
O município de Mário Campos tem seu uso da terra categorizado majoritariamente nas classes 
de agricultura e pastagem, correspondendo a 45,24% do município (1.591,45 ha) classificados 
como mosaico de agricultura e pastagem, e 15,35% (539,89 ha) na tipologia pastagem, confor-
me indicado na Tabela 1.3.12-22. Segundo o Censo Agropecuário de 2017 (IBGE), em Mário 
Campos há 140 estabelecimentos agropecuários, sendo registrado rebanho de bovinos de 189 
cabeças; são 30.144 cabeças de galináceos. 

Destaca-se, ainda, a tipologia formação florestal, com fragmentos notados ao longo de todo o 
território do município, representando 25,25% (888,28 ha) da área total de Mário Campos. 

A região onde se insere o município tem sua economia voltada às atividades de exploração 
mineral e agropecuária (MORAES et al., 2017), o que é corroborado pelos resultados obtidos 
no mapeamento (Mapa 1.3.12-15).

O levantamento também identificou duas comunidades no município, Reta do Jacaré, localiza-
da na porção noroeste, próxima à rodovia MG-040 e à Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), repre-
sentada por pequena mancha correspondente à infraestrutura urbana, e Fecho do Funil Ibirité, 
identificada na porção sudoeste do município.

Tabela 1.3.12-22 – Tipologias de uso da terra no município de Mário Campos.

Tipologia 
Área 

hectares %

Afloramento rochoso 23,37 0,66

Corpo d’água 20,57 0,58

Cultura anual e perene 10,21 0,29

Floresta plantada 1,37 0,04

Formação florestal 888,28 25,25

Formação savânica 103,95 2,96

Infraestrutura urbana 330,84 9,41

Mineração 3,51 0,10

Mosaico de agricultura e pastagem 1.591,45 45,24

Outra área não vegetada 4,04 0,11

Pastagem 539,89 15,35

Total 3.517,47 100,00

Fonte: Mapbiomas, 2018. Elaboração: Arcadis, 2020.

Em 2006, de acordo com os dados do Censo Agropecuário, mais de 80% dos estabeleci-
mentos agropecuários eram classificados como pequenas propriedades (Figura 1.3.12-32), 
ou seja, com área inferior a 28 hectares, considerando que em Mário Campos o módulo fiscal 
corresponde a 7 hectares. Na pesquisa de 2017, os dados coletados pelo IBGE indicaram que 
42,86% das unidades produtivas possuíam entre 1 e 5 hectares, e 36,43% tinham até 1 hectare 
de área (Tabela 1.3.12-23). Considerando o módulo fiscal local, quase 95% dos estabelecimen-
tos caracterizam-se como pequenas propriedades, sendo que essas propriedades ocupam 
356 ha, o que corresponde a 38,4% do total de área dos estabelecimentos agropecuários do 
município. No grupo de área que contempla estabelecimentos de 50 a 100 ha e de 100 a 200 
ha foram identificadas 4 unidades produtivas, que ocupam cerca de 46,5% do total da área 
ocupada pelos estabelecimentos agropecuários em Mário Campos. Não foi possível obter o 
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percentual relativo a cada faixa, pois os dados foram ocultados por questão de sigilo (como 
detalhado em 1.3.12.4.A, “Considerações metodológicas”), mas é possível inferir a soma das 
duas categorias.

Destaca-se que em Mário Campos não foram identificadas propriedades rurais com mais de 
200 ha. Na área de estudo esse é o menor município em termos de área, sendo que seu terri-
tório possui 3.517,47 ha.

Figura 1.3.12-32 – Estabelecimentos agropecuários (em %) por classes de módulo fiscal, Mário 
Campos e área de estudo, 2006.
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Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2006. Elaboração: Arcadis, 2020.

Tabela 1.3.12-23 – Número de estabelecimentos agropecuários e área total (ha) por grupo de 
área, Mário Campos, 2017.

Grupos de área
Mário Campos (MG)

Núm. % ha %

Grupo 
identificado

mais de 0 a 1 ha 51 36,43 20 2,16

de 1 a menos de 5 ha 60 42,86 124 13,38

De 5 a menos de 10 ha 8 5,71 51 5,50

De 10 a menos de 20 ha 13 9,29 161 17,37

De 20 a menos de 50 ha 4 2,86 140 15,10

De 50 a menos de 100 ha 2 1,43 X X

De 100 a menos de 200 ha 2 1,43 X X

De 200 a menos de 500 ha 0 0 0 0

Acima de 500 ha 0 0 0 0

Produtor sem área 0 0 0 0

Grupo não identificado* 431 46,49

Total 140 100 927 100

*Contempla o número de hectares não contabilizados nos grupos de áreas apresentados (o IBGE adota o 
caractere “X” quando a informação é inibida, de forma a não identificar o informante; desse modo, os hectares não 
identificados nos grupos de áreas selecionados são contabilizados como “grupo não identificado”).Fonte: IBGE, 
Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

Em relação à condição do produtor, pouco mais da metade (51%) é proprietária das terras em 
que executam suas atividades produtivas. 26% correspondem aos produtores que são arren-
datários, e 19% são parceiros (Figura 1.3.12-33). Esse cenário diverge da média da área de 
estudo, uma vez que os dados consolidados indicam que em 84,13% dos estabelecimentos 
agropecuários os produtores são proprietários das terras.
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Figura 1.3.12-33 – Condição do produtor em relação às terras, Mário Campos, 2017.
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Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

A finalidade principal da produção nos estabelecimentos agropecuários situados em Mário 
Campos é a comercialização (91%), como pode ser observado na Figura 1.3.12-34, que apre-
senta os dados do Censo Agropecuário de 2017. Mário Campos faz parte do cinturão verde da 
RMBH, e sua produção agrícola abastece o Ceasa e mercados da região27. Em 65% dos esta-
belecimentos agropecuários foi identificada a prática de agricultura familiar (Tabela 1.3.12-24).

Figura 1.3.12-34 – Finalidade principal da produção agropecuária dos estabelecimentos,  
Mário Campos, 2017.
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Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

Tabela 1.3.12-24 – Estabelecimentos agropecuários com agricultura familiar, Mário Campos, 
2017.

Unidade territorial Número de 
estabelecimentos (total)

Agricultura familiar – não Agricultura familiar – sim

nº % nº %

Mário Campos (MG) 140 49 35,00 91 65

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

27 Disponível em: http://mariocampos.mg.gov.br/.

http://mariocampos.mg.gov.br/
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Classe de uso e cobertura do solo Área (ha)
Afloramento Rochoso 23,37
Cultura Anual e Perene 10,21
Floresta Plantada 1,37
Formação Florestal 888,28
Formação Savânica 103,95
Infraestrutura Urbana 330,84
Mineração 3,51
Mosaico de Agricultura e Pastagem 1591,45
Outra Área não Vegetada 4,04
Pastagem 539,89
Corpo d'água 20,57
Total 3517,47

Mapa 1.3.12-15 – Uso do solo e cobertura vegetal do município de Mário Campos.
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1.3.12.4.C.c. Betim
O mapeamento do uso e ocupação da terra do município de Betim, com resultado detalhado na 
Tabela 1.3.12-25, categorizou 34,68% do território, ou 11.917,59 ha, na tipologia de pastagem, 
e 12,60%, ou 4.329,01 ha, na classe de mosaico de agricultura e pastagem, indicando uma 
ocupação territorial com característica agropecuária, apesar de a economia do município ser 
voltada a atividades industriais e de serviços. De acordo com dados do Censo Agropecuário de 
2017, em Betim existem 233 estabelecimentos agropecuários que ocupam 10.014 ha (Tabela 
1.3.12-26) do total do município, sendo que 29,18% se enquadram no grupo de 1 a 5 hectares 
de área. O rebanho bovino é composto por 6.823 cabeças, o rebanho de equinos possui um 
efetivo de 614 cabeças, enquanto o de suínos tem 412 cabeças. 

Outra categoria de destaque no município refere-se à tipologia de infraestrutura urbana, com 
8.299,08 ha, ou 24,15% da área total. Essa tipologia, conforme pode ser observado no Mapa 
1.3.12-16, ocupa principalmente a porção leste do município, onde o território se conurba com 
o município de Belo Horizonte (vetor oeste da mancha conurbada da RMBH). Essa porção do 
território abriga diversas indústrias-satélites e grandes indústrias do setor automobilístico e pe-
troquímico, como Fiat Automóveis e Petrobrás, sendo um dos municípios de destaque do setor 
industrial na bacia hidrográfica do rio Paraopeba (FEAM, 2016).

Na porção noroeste do município de Betim foram identificados três agrupamentos sociais, PA 
Serra Negra, povoado Pimenta e PA Dois de Julho, este localizado próximo à rodovia MG-
050 e Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), que intercepta o município de leste a oeste. Já na por-
ção sul do município, próximo ao limite com São Joaquim de Bicas, está localizado o bairro 
de Colônia de Santa Isabel. Nessa região é possível identificar uma mancha da tipologia de 
infraestrutura urbana, interceptada pela rodovia BR-381. Outro assentamento identificado no 
município fica situado na porção sudeste de Betim, PA Dom Orione, próximo ao limite com o 
município de Ibirité.

Tabela 1.3.12-25 – Tipologias de uso da terra no município de Betim.

Tipologia 
Área 

hectares %

Afloramento rochoso 2,75 0,01

Corpo d’água 292,11 0,85

Cultura anual e perene 52,65 0,15

Floresta plantada 45,18 0,13

Formação Campestre 6,73 0,02

Formação florestal 8.035,61 23,38

Formação savânica 1.323,95 3,85

Infraestrutura urbana 8.299,08 24,15

Mineração 41,70 0,12

Mosaico de agricultura e pastagem 4.329,01 12,60

Outra área não vegetada 17,70 0,05

Pastagem 11.917,59 34,68

Total 34.364,07 100,00

Fonte: Mapbiomas, 2018. Elaboração: Arcadis, 2020.
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Em relação aos estabelecimentos agropecuários, observa-se que em 2006 a maioria das uni-
dades de produção (72,09%) foi classificada como pequena propriedade, ou seja, unidades 
com até 28 hectares de área, uma vez que o módulo fiscal em Betim corresponde a 7 hectares 
(Figura 1.3.12-35). 

Verificando-se os dados mais recentes, do Censo de 2017, nota-se que o grupo de área de 1 
a menos de 5 hectares é o que concentra mais estabelecimentos agropecuários (29,18%, ou 
68 unidades), e, no geral, a maior parte dos estabelecimentos possui até 20 hectares de área, 
como indicado na Tabela 1.3.12-26, ou seja, são caracterizados como pequenas propriedades. 
Em relação à proporção de área ocupada, apesar das unidades produtivas de menor tamanho 
constarem em maior número, a categoria de 1 a menos de 5 hectares contempla apenas 1,95% 
da área total dos estabelecimentos. Os grupos de área que contemplam unidades produtivas 
com tamanho entre 200 e 500 ha e acima de 500 ha representam, quando somados, aproxima-
damente 64% da área total, ou seja, 16 estabelecimentos agropecuários ocupam o equivalente 
a mais da metade da área do total de todos os empreendimentos agropecuários do município.

Figura 1.3.12-35 – Estabelecimentos agropecuários (em %) por classes de módulo fiscal, Betim 
e Área de Estudo, 2006.
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Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2006. Elaboração: Arcadis, 2020.

Tabela 1.3.12-26 – Número de estabelecimentos agropecuários e área total (ha) por grupo de 
área, Betim, 2017.

Grupos de área
Betim (MG)

Núm. % ha %

Grupo 
identificado

mais de 0 a 1 ha 21 9,01 7 0,07

de 1 a menos de 5 ha 68 29,18 195 1,95

De 5 a menos de 10 ha 49 21,03 324 3,24

De 10 a menos de 20 ha 35 15,02 466 4,65

De 20 a menos de 50 ha 24 10,3 757 7,56

De 50 a menos de 100 ha 10 4,29 770 7,69

De 100 a menos de 200 ha 9 3,86 1.064 10,63

De 200 a menos de 500 ha 12 5,15 3.485 34,80

Acima de 500 ha 4 1,72 2.944 29,40

Produtor sem área 1 0,43 X X

Grupo não identificado* 2 0,02

Total 233 100 10.014 100

*Contempla o número de hectares não contabilizados nos grupos de áreas apresentados (o IBGE adota o 
caractere “X” quando a informação é inibida, de forma a não identificar o informante; desse modo, os hectares não 
identificados nos grupos de áreas selecionados são contabilizados como “grupo não identificado”).Fonte: IBGE, 
Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.
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No que diz respeito aos produtores, em relação às terras quase 60% são proprietários; 22% 
correspondem àqueles que são concessionários ou assentados aguardando titulação definiti-
va; e 11% são comandatários (Figura 1.3.12-36).

Figura 1.3.12-36 – Condição do produtor em relação às terras, Betim, 2017.
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Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

A produção é em sua maioria voltada à comercialização, 83% dos estabelecimentos ou 194 
unidades de produção (Figura 1.3.12-37), e 63% (147 estabelecimentos) se enquadram na 
agricultura familiar (Tabela 1.3.12-27).

Figura 1.3.12-37 – Finalidade principal da produção agropecuária dos estabelecimentos, Betim, 
2017.
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Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

Tabela 1.3.12-27 – Estabelecimentos agropecuários com agricultura familiar, Betim, 2017.

Unidade 
territorial

Número de 
estabelecimentos (total)

Agricultura 
familiar – não

Agricultura 
familiar – sim

nº % nº %

Betim (MG) 233 86 36,91 147 63,09

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.
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Classe de uso e cobertura do solo Área (ha)
Afloramento Rochoso 2,75
Cultura Anual e Perene 52,65
Floresta Plantada 45,18
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Total 34364,07

Mapa 1.3.12-16 – Uso do solo e cobertura vegetal do município de Betim.
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1.3.12.4.C.d. São Joaquim de Bicas
O mapeamento do uso e ocupação da terra do município de São Joaquim de Bicas (Mapa 
1.3.12-17) indicou a predominância das tipologias de uso pastagem (34,80%) e mosaico de 
agricultura e pastagem (28,54%). Os dados do Censo Agropecuário de 2017 apontam a exis-
tência de 120 estabelecimentos agropecuários no município e rebanho bovino composto por 
1.095 cabeças.

A tipologia formação florestal também é expressiva entre as tipologias identificadas no muni-
cípio, correspondendo a 19,41% do território mapeado (1.392,13 ha), com concentração mais 
evidente na porção sudeste de São Joaquim de Bicas.

Em relação à infraestrutura urbana, são verificados fragmentos distribuídos pelo território do 
município, com notável mancha a noroeste (sede de São Joaquim de Bicas). Essa categoria 
de uso e ocupação da terra corresponde a 13,86%, ou 994,20 ha, do território do município 
(Tabela 1.3.12-28).

Foram identificadas três comunidades, o Acampamento Pátria Livre e a aldeia Naó Xohã, situa-
das na porção norte do município, próximo ao limite com Betim e às margens do rio Paraopeba, 
e o povoado Nossa Senhora da Paz, na porção mais ao sul de São Joaquim de Bicas.

Tabela 1.3.12-28 – Tipologias de uso da terra no município de São Joaquim de Bicas.

Tipologia 
Área 

hectares %

Afloramento rochoso 6,37 0,09

Corpo d’água 79,19 1,10

Cultura anual e perene 40,77 0,57

Floresta plantada 21,12 0,29

Formação florestal 1.392,13 19,41

Formação savânica 23,51 0,33

Infraestrutura urbana 994,20 13,86

Mineração 0,12 0,00

Mosaico de agricultura e pastagem 2.046,56 28,54

Outra área não vegetada 71,84 1,00

Pastagem 2.495,38 34,80

Total 7.171,18 100,00

Fonte: Mapbiomas, 2018. Elaboração: Arcadis, 2020. 

Um aspecto que se destaca na paisagem dos quatro municípios descritos é a presença das 
tipologias pastagem e mosaico de agricultura e pastagem. Apenas em Betim, a soma dos dois 
tipos não supera a metade do território. Em São Joaquim de Bicas, a soma chega a aproxima-
damente 63% do território. 

Conforme dados do Censo Agropecuário de 2006 (Figura 1.3.12-38), em São Joaquim de Bicas, 
93,18% dos estabelecimentos agropecuários foram classificados como pequenas propriedades, 
ou seja, unidades produtivas com área total inferior a 80 hectares, uma vez que o módulo fiscal 
utilizado para a classificação das propriedades no município corresponde a 20 hectares.
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Em 2017, o grupo de área com maior número de estabelecimentos agropecuários foi o que 
considera unidades produtivas com área total acima de 1 e inferior a 5 hectares, totalizando 
62 estabelecimentos (51,67%) em 149 ha (8,59%), conforme detalhado na Tabela 1.3.12-29. 
Nesse levantamento verifica-se também que mais de 90% dos estabelecimentos são classifi-
cados como pequenas propriedades. 

Em termos de representatividade de área, as 8 unidades produtivas com tamanho entre 50 a 
menos de 100 ha ocupam ao todo 547 há, o que corresponde a 31,55% do total.

Figura 1.3.12-38 – Estabelecimentos agropecuários (em %) por classes de módulo fiscal, São 
Joaquim de Bicas e área de estudo, 2006.
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Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2006. Elaboração: Arcadis, 2020.

Tabela 1.3.12-29 – Número de estabelecimentos agropecuários e área total (ha) por grupo de 
área, São Joaquim de Bicas, 2017.

Grupos de área
São Joaquim de Bicas (MG)

Núm. % ha %

Grupo identificado

mais de 0 a 1 ha 4 3,33 X X

de 1 a menos de 5 ha 62 51,67 149 8,59

De 5 a menos de 10 ha 17 14,17 104 6,00

De 10 a menos de 20 ha 17 14,17 213 12,28

De 20 a menos de 50 ha 10 8,33 296 17,07

De 50 a menos de 100 ha 8 6,67 547 31,55

De 100 a menos de 200 ha 1 0,83 X X

De 200 a menos de 500 ha 1 0,83 X X

Acima de 500 ha 0 0 0 0

Produtor sem área 0 0 0 0

Grupo não identificado* – – 425 24,51

Total 120 100 1.734 100

*Contempla o número de hectares não contabilizados nos grupos de áreas apresentados (o IBGE adota o 
caractere “X” quando a informação é inibida, de forma a não identificar o informante; desse modo, os hectares não 
identificados nos grupos de áreas selecionados são contabilizados como “grupo não identificado”).Fonte: IBGE, 
Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

Em relação à condição do produtor, 53% são proprietários das terras em que produzem, e 39% 
são arrendatários, conforme dados do Censo Agropecuário de 2017 (Figura 1.3.12-39). No es-
tado de Minas Gerais, em média, 86,62% dos produtores são proprietários das terras; na área 
de estudo, a média desse mesmo indicador foi de 84,13%.

A finalidade da produção dos estabelecimentos rurais do município é, em sua maioria, a co-
mercialização, correspondendo a 94%, ou 113 unidades produtivas (Figura 1.3.12-40). O setor 
agropecuário possui relevância em São Joaquim de Bicas, e sua produção faz parte da rede 
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alimentícia da RMBH28. A agricultura familiar foi verificada em 69,17% dos estabelecimentos 
agropecuários (Tabela 1.3.12-30).

Figura 1.3.12-39 – Condição do produtor em relação às terras, São Joaquim de Bicas, 2017.
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Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

Figura 1.3.12-40 – Finalidade principal da produção agropecuária dos estabelecimentos, São 
Joaquim de Bicas, 2017.
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Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

Tabela 1.3.12-30 – Estabelecimentos agropecuários com agricultura familiar, São Joaquim de 
Bicas, 2017.

Unidade territorial
Número de 

estabelecimentos 
(total)

Agricultura familiar – 
não

Agricultura familiar – 
sim

nº % nº %

São Joaquim de Bicas (MG) 120 37 30,83 83 69,17

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

28 Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Disponível em: http://www.rmbh.org.
br:8081/plano/metropolitano.php?mun=s%C3%A3o_joaquim_de_bicas.

http://www.rmbh.org.br:8081/plano/metropolitano.php?mun=s%C3%A3o_joaquim_de_bicas
http://www.rmbh.org.br:8081/plano/metropolitano.php?mun=s%C3%A3o_joaquim_de_bicas
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Classe de uso e cobertura do solo Área (ha)
Afloramento Rochoso 6,37
Cultura Anual e Perene 40,77
Floresta Plantada 21,12
Formação Florestal 1392,13
Formação Savânica 23,51
Infraestrutura Urbana 994,20
Mineração 0,12
Mosaico de Agricultura e Pastagem 2046,56
Outra Área não Vegetada 71,84
Pastagem 2495,38
Corpo d'água 79,19
Total 7171,18

Mapa 1.3.12-17 – Uso do solo e cobertura vegetal do município de São Joaquim de Bicas.
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1.3.12.3.C.e. Igarapé
São verificados diversos tipos de uso e ocupação da terra no município de Igarapé, sendo 
notadas a atividade mineradora, a agricultura metropolitana e a ocupação urbana (residências 
de fim de semana e loteamentos populares), conforme indicado por Silva (2009). As transfor-
mações do território de Igarapé, nas últimas décadas (processo iniciado na década de 1970), 
foram notadas a partir do adensamento das ocupações urbanas em detrimento dos investi-
mentos oriundos do setor industrial que passaram de Belo Horizonte para Contagem e Betim, 
pertencentes à RMBH (SILVA, 2009).

No mapeamento realizado (Mapa 1.3.12-18), verificou-se que o município, situado na altura 
do médio curso do rio Paraopeba, tem predominância das tipologias de uso e ocupação da 
terra das categorias de pastagem (45,51%) e mosaico de agricultura e pastagem (13,33%), 
sendo notável a presença destas distribuídas em todo o território municipal, estando a tipolo-
gia pastagem um pouco mais concentrada na porção oeste do município. O levantamento do 
Censo Agropecuário de 2017 indicou a existência de um rebanho bovino composto por 3.055 
cabeças; em relação aos estabelecimentos agropecuários, nessa pesquisa, foram identifica-
das 173 unidades.

Outra tipologia de uso e ocupação da terra com relevante representação em Igarapé é a 
formação florestal, inserida na classe mais generalista de cobertura vegetal nativa. No to-
tal, essa tipologia corresponde a 2.227,08 ha (20,09%) do território municipal, sendo mais 
expressiva na porção noroeste do município, onde está localizada a APA Igarapé. Também 
é nessa parte do município que está localizada a represa Serra Azul, que abrange, além do 
território de Igarapé, parte dos municípios de Juatuba e Mateus Leme, vizinhos de Igarapé. 
O Sistema Serra Azul, pertencente à Copasa, compõe o Sistema Integrado da Bacia do Rio 
Paraopeba, responsável pelo abastecimento de parte da população da RMBH.

Ao sul do município, próximo à divisa com o município de Brumadinho, verifica-se a represen-
tação da tipologia afloramento rochoso. Nessa porção do município localizam-se as serras do 
Itatiaia e do Barreiro29.

Nota-se a tipologia infraestrutura urbana concentrada na área próxima à sede municipal de 
Igarapé, na porção leste do município, próximo a São Joaquim de Bicas, sendo que essa cate-
goria de uso e ocupação da terra corresponde a 1.500,57 ha, ou 13,53% do território municipal 
(Tabela 1.3.12-31). Em relação aos acessos, a sede municipal é interceptada pela BR-381, 
rodovia diagonal que conecta o município de São Mateus (ES) a São Paulo (SP), e possui ao 
todo aproximadamente 1.170 km de extensão30.

29 Limites da APA Igarapé, Prefeitura Municipal de Igarapé, 2006. Disponível em: http://www.igarape.mg.gov.br/
detalhe-da-materia/info/apa/6524.

30 Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Disponível em: http://www.dnit.gov.br/downlo-
ad/rodovias/rodovias-federais/nomeclatura-das-rodovias-federais/rodovias-diagonais.pdf.

http://www.igarape.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/apa/6524
http://www.igarape.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/apa/6524
http://www.dnit.gov.br/download/rodovias/rodovias-federais/nomeclatura-das-rodovias-federais/rodovias-diagonais.pdf
http://www.dnit.gov.br/download/rodovias/rodovias-federais/nomeclatura-das-rodovias-federais/rodovias-diagonais.pdf
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Tabela 1.3.12-31 – Tipologias de uso da terra no município de Igarapé.

Tipologia 
Área 

hectares %

Afloramento rochoso 22,68 0,20

Corpo d’água 57,55 0,52

Cultura anual e perene 12,55 0,11

Floresta plantada 38,78 0,35

Formação florestal 2.227,08 20,09

Formação savânica 639,57 5,77

Infraestrutura urbana 1.500,57 13,53

Mineração 2,11 0,02

Mosaico de agricultura e pastagem 1.477,38 13,33

Outra área não vegetada 62,62 0,56

Pastagem 5.045,83 45,51

Total 11.086,72 100,00

Fonte: Mapbiomas, 2018. Elaboração: Arcadis, 2020.

De acordo com os dados do Censo Agropecuário de 2006, 96,89% dos estabelecimentos agro-
pecuários de Igarapé foram classificados como pequenas propriedades, conforme classes de 
módulo fiscal, ou seja, a quase totalidade dos estabelecimentos tinha, na data do levantamen-
to, menos de 80 hectares, posto que cada módulo fiscal no município corresponde a 20 hecta-
res (Figura 1.3.12-41).

No Censo Agropecuário de 2017, o tamanho dos estabelecimentos foi apresentado por grupo 
de área (em hectare), sendo que a faixa com o maior número de unidades produtivas foi aquela 
que considera unidades com mais de 1 hectare e menos de 5, representando 30,46% do total 
(Tabela 1.3.12-32). Também nesse levantamento, observou-se a predominância de pequenas 
propriedades, sendo mais de 92% com área inferior a 50 hectares. Em relação à área ocupada, 
dos grupos identificados os estabelecimentos agropecuários com tamanho entre 20 e 50 ha 
somam 861 ha, o que corresponde a 27,97% do total. Em Igarapé não foi identificado nenhum 
estabelecimento agropecuário com mais de 500 ha, sendo que ao todo foram registradas 174 
unidades produtivas, ocupando 3.078 ha.

Figura 1.3.12-41 – Estabelecimentos agropecuários (em %) por classes de módulo fiscal, 
Igarapé e área de estudo, 2006.
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Tabela 1.3.12-32 – Número de estabelecimentos agropecuários e área total (ha) por grupo de 
área, Igarapé, 2017.

Grupos de área
Igarapé (MG)

Núm. % ha %

Grupo 
identificado

mais de 0 a 1 ha 14 8,05 4 0,13

de 1 a menos de 5 ha 53 30,46 134 4,35

De 5 a menos de 10 ha 38 21,84 236 7,67

De 10 a menos de 20 ha 28 16,09 407 13,22

De 20 a menos de 50 ha 28 16,09 861 27,97

De 50 a menos de 100 ha 8 4,6 518 16,83

De 100 a menos de 200 ha 2 1,15 X X

De 200 a menos de 500 ha 2 1,15 X X

Acima de 500 ha 0 0 0 0

Produtor sem área 1 0,57 X X

Grupo não identificado* 918 29,82

Total 174 100 3.078 100

*Contempla o número de hectares não contabilizados nos grupos de áreas apresentados (o IBGE adota o 
caractere “X” quando a informação é inibida, de forma a não identificar o informante; desse modo, os hectares não 
identificados nos grupos de áreas selecionados são contabilizados como “grupo não identificado”).Fonte: IBGE, 
Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

Em relação à condição do produtor, a maioria (69%) é proprietária das terras em que produz, 
e 21% encontram-se na categoria de arrendatários, conforme pode ser verificado na Figura 
1.3.12-42. 

Sobre o destino da produção desses estabelecimentos agropecuários, parte significativa, 93%, 
produz com a finalidade de comercialização, enquanto 7% têm produção voltada ao consumo 
interno (Figura 1.3.12-43). A agricultura familiar está presente em 62,07% dos estabelecimen-
tos (Tabela 1.3.12-33). Igarapé faz parte do cinturão verde de Belo Horizonte, sendo parte 
significativa da sua produção destinada ao abastecimento da RMBH.

Figura 1.3.12-42 – Condição do produtor em relação às terras, Igarapé, 2017.
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Figura 1.3.12-43 – Finalidade principal da produção agropecuária dos estabelecimentos, 
Igarapé, 2017. 
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Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

Tabela 1.3.12-33 – Estabelecimentos agropecuários com agricultura familiar, Igarapé, 2017.

Unidade territorial
Número de 

estabelecimentos 
(total)

Agricultura familiar – não Agricultura familiar – sim

nº % nº %

Igarapé (MG) 174 66 37,93 108 62,07

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.
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Classe de uso e cobertura do solo Área (ha)
Afloramento Rochoso 22,68
Cultura Anual e Perene 12,55
Floresta Plantada 38,78
Formação Florestal 2227,08
Formação Savânica 639,57
Infraestrutura Urbana 1500,57
Mineração 2,11
Mosaico de Agricultura e Pastagem 1477,38
Outra Área não Vegetada 62,62
Pastagem 5045,83
Corpo d'água 57,55
Total 11086,72

Mapa 1.3.12-18 – Uso do solo e cobertura vegetal do município de Igarapé.
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1.3.12.4.C.f. Juatuba 
O uso e ocupação da terra do município de Juatuba segue, em linhas gerais, a tendência ob-
servada nos demais municípios da área de estudo (Mapa 1.3.12-19). Observa-se que 46,51% 
(4.516,53 ha) do território municipal foi classificado como pastagem, sendo a mancha mais 
expressiva na parte mais ao norte do município, enquanto 10,87% (1.055,40 ha) de Juatuba 
equivale à categoria de mosaico de agricultura e pastagem. Em relação aos estabelecimentos 
agropecuários, o Censo Agropecuário de 2017 indicou a existência de 42 estabelecimentos 
agropecuários e rebanho bovino composto por 2.075 cabeças. Outra tipologia com destaque 
é a cobertura vegetal nativa (formação florestal), correspondente a 22,78% (2.211,89 ha) do 
território, sendo mapeada em diversas regiões do município, com manchas mais expressivas 
notadas a oeste, leste e sul (APA Serra Azul).

Segundo França & Souza (2013), o núcleo urbano de Juatuba foi desenvolvido nas proximi-
dades da margem esquerda do rio Paraopeba, perto da estação ferroviária da antiga Rede 
Mineira de Viação. Na porção central no município, nota-se uma mancha mais expressiva da 
categoria infraestrutura urbana, onde está situada a sede do município. Ao todo, 1.062,88 ha 
são classificados como pertencentes a essa categoria, o que equivale a 10,95% do território de 
Juatuba (Tabela 1.3.12-34). 

Observa-se que a sede municipal está localizada às margens da BR-262, rodovia transversal 
com cerca 2.300 km que conecta Vitória (ES) a Corumbá (MS), e da MG-050 e a 18 km da 
Rodovia Fernão Dias – BR-381 (FRANÇA & SOUZA, 2013). Além do rio Paraopeba, divisor 
natural de Esmeralda e Betim, no território de Juatuba ainda percorrem os ribeirões Serra Azul 
e Mateus Leme.

Tabela 1.3.12-34 – Tipologias de uso da terra no município de Juatuba.

Tipologia 
Área 

hectares %

Afloramento rochoso 1,67 0,02

Corpo d’água 232,08 2,39

Cultura anual e perene 6,43 0,07

Floresta plantada 19,96 0,21

Formação Campestre 50,51 0,52

Formação florestal 2.211,89 22,78

Formação savânica 534,18 5,50

Infraestrutura urbana 1.062,88 10,95

Mosaico de agricultura e pastagem 1.055,40 10,87

Outra área não vegetada 18,96 0,20

Pastagem 4.516,53 46,51

Total 9.710,50 100,00

Fonte: Mapbiomas, 2018. Elaboração: Arcadis, 2020.

Em Juatuba, de acordo com os dados do Censo Agropecuário de 2006 (Figura 1.3.12-44), 
69,44% dos estabelecimentos agropecuários foram classificado como pequenas propriedades, 
considerando as faixas de módulo fiscal, ou seja, a maior parte das unidades produtivas do mu-
nicípio possuía menos de 80 hectares (cada módulo fiscal equivale a 20 hectares). Já 22,22% 
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dos estabelecimentos foram classificados como médias propriedades, apresentando de 80 a 
300 hectares de área.

O Censo Agropecuário de 2017 apresenta a informação do tamanho dos estabelecimentos por 
grupos de área, sendo que o grupo com o maior número de unidades produtivas foi aquele 
com área de 10 a 20 hectares, com 9 unidades produtivas (21,43%) que ocupavam 124 ha 
(4,59%). Os estabelecimentos com área entre 20 e 50 hectares somavam 8 unidades produti-
vas (19,05% do total), distribuídos em 270 ha (9.99% do total identificado), conforme apresen-
tado na Tabela 1.3.12-35. 

O grupo contendo unidades produtivas com tamanho entre 100 e 200 ha ocupa área de 968 
ha, que corresponde a 35,80% do total de área registrado. Foram identificados dois estabele-
cimentos com área superior a 200 ha, um deles no grupo entre 200 ha e 500 ha, e outro acima 
de 500 ha.

Figura 1.3.12-44 – Estabelecimentos agropecuários (em %) por classes de módulo fiscal, 
Juatuba e área de estudo, 2006.
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Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2006. Elaboração: Arcadis, 2020.

Tabela 1.3.12-35 – Número de estabelecimentos agropecuários e área total (ha) por grupo de 
área, Juatuba, 2017.

Grupos de área
Juatuba (MG)

Núm. % ha %

Grupo 
identificado

mais de 0 a 1 ha 3 7,14 X X

de 1 a menos de 5 ha 6 14,29 X X

De 5 a menos de 10 ha 3 7,14 18 0,67

De 10 a menos de 20 ha 9 21,43 124 4,59

De 20 a menos de 50 ha 8 19,05 270 9,99

De 50 a menos de 100 ha 4 9,52 309 11,43

De 100 a menos de 200 ha 7 16,67 968 35,80

De 200 a menos de 500 ha 1 2,38 X X

Acima de 500 ha 1 2,38 X X

Produtor sem área 0 0 0 0

Grupo não identificado* 1.015 37,54

Total 42 100 2.704 100

*Contempla o número de hectares não contabilizados nos grupos de áreas apresentados (o IBGE adota o 
caractere “X” quando a informação é inibida, de forma a não identificar o informante; desse modo, os hectares não 
identificados nos grupos de áreas selecionados são contabilizados como “grupo não identificado”). Fonte: IBGE, 
Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.
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No que se refere à condição do produtor em relação às terras, 86% são proprietários das terras 
em que produzem, resultado semelhante à média do estado de Minas Gerais e do Brasil, com 
86,62% e 80,99% de proprietários, respectivamente.

Em relação à finalidade da produção, 88% dos estabelecimentos agropecuários produzem 
para comercialização e 12% para consumo próprio. A agricultura familiar foi identificada em 18 
unidades produtivas, o que representa 42,86% do total (Tabela 1.3.12-36).

Figura 1.3.12-45 – Condição do produtor em relação às terras, Juatuba, 2017. 
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Figura 1.3.12-46 – Finalidade principal da produção agropecuária dos estabelecimentos, 
Juatuba, 2017. 
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Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

Tabela 1.3.12-36 – Estabelecimentos agropecuários com agricultura familiar, Juatuba, 2017.

Unidade territorial Número de 
estabelecimentos (total)

Agricultura familiar – não Agricultura familiar – sim

nº % nº %

Juatuba (MG) 42 24 57,14 18 42,86

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.
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-LINHAS DE TRANSMISSÃO: ONS, 2006;
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-USO DO SOLO: MAPBIOMAS, 2018;
-IMAGEM: LANDSAT, 2019.

Classe de uso e cobertura do solo Área (ha)
Afloramento Rochoso 1,67
Cultura Anual e Perene 6,43
Floresta Plantada 19,96
Formação Campestre 50,51
Formação Florestal 2211,89
Formação Savânica 534,18
Infraestrutura Urbana 1062,88
Mosaico de Agricultura e Pastagem 1055,40
Outra Área não Vegetada 18,96
Pastagem 4516,53
Corpo d'água 232,08
Total 9710,50

Mapa 1.3.12-19 – Uso do solo e cobertura vegetal do município de Juatuba.



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba 
Capítulo 1 – Diagnóstico pretérito 

Socioeconomia

 107

1.3.12.4.C.g. Esmeraldas
De acordo com o mapeamento realizado (Mapa 1.3.12-20), o município de Esmeraldas, situa-
do no médio curso do rio Paraopeba, possui a maior parte do seu território categorizado como 
pastagem, correspondendo a cerca de 62% de sua área total (56.637,64 ha). Para a caracte-
rização da dimensão dos rebanhos existentes no município, bem como a quantidade de esta-
belecimentos agropecuários, mencionam-se os resultados obtidos no Censo Agropecuário de 
2017, que identificou rebanho bovino composto por 37.621 cabeças, suíno com 19.725 e equi-
no com 3.705. Foram identificados 961 estabelecimentos agropecuários, sendo Esmeraldas o 
município com o segundo maior número de estabelecimentos identificados na área de estudo.

Outra tipologia expressiva refere-se à formação florestal, que corresponde a 26,46% do terri-
tório do município, ou 24.053,12 ha (Tabela 1.3.12-37). Apesar de grande porção do território 
ser identificada com características de ambiente rural, a maior parte da população do município 
está situada no meio urbano (com taxa de urbanização de 93,3%, em 2010), sendo que o va-
lor adicionado bruto (VAB) mais expressivo considera os setores de comércio e serviços e da 
administração pública.

Em relação aos acessos, o município é interceptado pelas rodovias BR-040, MG-432 e MG-060.

Tabela 1.3.12-37 – Tipologias de uso da terra no município de Esmeraldas.

Tipologia 
Área 

hectares %

Corpo d’água 425,65 0,47

Cultura anual e perene 1,81 0,00

Floresta plantada 295,60 0,33

Formação campestre 103,51 0,11

Formação florestal 24.053,12 26,46

Formação savânica 7.403,51 8,14

Infraestrutura urbana 1.970,22 2,17

Mineração 3,47 0,00

Outra área não vegetada 12,61 0,01

Pastagem 56.637,64 62,30

Total 90.907,12 100,00

Fonte: Mapbiomas, 2018. Elaboração: Arcadis, 2020.

Em relação ao tamanho dos estabelecimentos agropecuários, Esmeraldas apresenta perfil que 
difere dos demais municípios da área de estudo. Segundo o Censo Agropecuário de 2006, a 
faixa com maior número de estabelecimentos foi a de médias propriedades, de acordo com as 
classes de módulo fiscal. Isso significa que 37,35% das unidades produtivas possuíam área de 
28 a 105 hectares. 36,14% correspondiam a estabelecimentos classificados como pequenos, 
ou seja, com até 28 hectares, já que o módulo fiscal no município de Esmeraldas corresponde 
a 7 hectares (Figura 1.3.12-47).

Os resultados obtidos no Censo Agropecuário de 2017 em relação ao tamanho dos estabelecimen-
tos indicam que 21,64% das unidades possuem de 1 a menos de 5 hectares; em seguida, 17,27% 
das unidades têm de 20 a menos de 50 hectares; e o terceiro grupo mais representativo é aquele 
com estabelecimentos de 10 a menos de 20 hectares, com 13,22% do total (Tabela 1.3.12-38). 
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Considerando o módulo rural do município, tem-se que aproximadamente 60% dos estabelecimen-
tos rurais são pequenas propriedades. 

Os estabelecimentos que possuem até 20 ha somam 563, mais da metade do total de esta-
belecimentos (58%) e ocupam cerca de 3.000 ha, o que perfaz 5% da área total. Dentre os 
maiores estabelecimentos, as 25 unidades com tamanho superior a 500 ha ocupam 20.115 ha, 
o que corresponde a 34,85% do total registrado no município.

Figura 1.3.12-47 – Estabelecimentos agropecuários (em %) por classes de módulo fiscal, 
Esmeraldas e área de estudo, 2006. 
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Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2006. Elaboração: Arcadis, 2020.

Tabela 1.3.12-38 – Número de estabelecimentos agropecuários e área total (ha) por grupo de 
área, Esmeraldas, 2017.

Grupos de área
Esmeraldas (MG)

Núm. % ha %

Grupo identificado

mais de 0 a 1 ha 125 13,01 47 0,08

de 1 a menos de 5 ha 208 21,64 502 0,87

De 5 a menos de 10 ha 103 10,72 680 1,18

De 10 a menos de 20 ha 127 13,22 1.713 2,97

De 20 a menos de 50 ha 166 17,27 5.257 9,11

De 50 a menos de 100 ha 102 10,61 7.386 12,80

De 100 a menos de 200 ha 58 6,04 8.035 13,92

De 200 a menos de 500 ha 47 4,89 13.988 24,23

Acima de 500 ha 25 2,6 20.115 34,85

Produtor sem área 0 0 0 0

Grupo não identificado* 0 0

Total 961 100 57.722 100

*Contempla o número de hectares não contabilizados nos grupos de áreas apresentados (o IBGE adota o 
caractere “X” quando a informação é inibida, de forma a não identificar o informante; desse modo, os hectares não 
identificados nos grupos de áreas selecionados são contabilizados como “grupo não identificado”).Fonte: IBGE, 
Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

No que se refere à condição do produtor em relação às terras, 88% são proprietários das ter-
ras em que exercem suas atividades produtivas, percentual semelhante à média do estado de 
Minas Gerais, em que 86,62% dos produtores são proprietários.

A maior parte da produção agropecuária (57%) é voltada à comercialização, e 43% é destinada 
ao consumo do próprio produtor (Figura 1.3.12-49). Em relação à agricultura familiar, na maior 
parte dos estabelecimentos agropecuários (64,83%) não foi identificado esse tipo de prática 
(Tabela 1.3.12-39). Destaca-se que Esmeraldas possui o quinto maior número de cabeças de 
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vacas ordenhadas (4.460) nos estabelecimentos agropecuários dentre os municípios da área 
de estudo.

Figura 1.3.12-48 – Condição do produtor em relação às terras, Esmeraldas, 2017.
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Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

Figura 1.3.12-49 – Finalidade principal da produção agropecuária dos estabelecimentos, 
Esmeraldas, 2017.
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Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

Tabela 1.3.12-39 – Estabelecimentos agropecuários com agricultura familiar, Esmeraldas, 2017.

Unidade territorial Número de 
estabelecimentos (total)

Agricultura familiar – não Agricultura familiar – sim

nº % nº %

Esmeraldas (MG) 961 623 64,83 338 35,17

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.
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Classe de uso e cobertura do solo Área (ha)
Cultura Anual e Perene 1,81
Floresta Plantada 295,60
Formação Campestre 103,51
Formação Florestal 24053,12
Formação Savânica 7403,51
Infraestrutura Urbana 1970,22
Mineração 3,47
Outra Área não Vegetada 12,61
Pastagem 56637,64
Corpo d'água 425,65
Total 90907,12

Mapa 1.3.12-20 – Uso do solo e cobertura vegetal do município de Esmeraldas.
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1.3.12.4.C.h. Mateus Leme
Mateus Leme situa-se na RMBH, no vetor sudoeste de expansão de Belo Horizonte, e é com-
posto pela sede e os distritos de Serra Azul e Azurita. Seus principais acessos são por meio 
das rodovias MG-050 (que corta o município de leste a oeste), BR-262 e BR-381, rodovias 
duplicadas e administradas pela iniciativa privada, garantindo ao município boa acessibilida-
de rodoviária (Processo de Revisão do Plano Diretor do Município de Mateus Leme, 2017).

Dos cerca de 30.100 ha que compõem o território do município de Mateus Leme, 49,5% 
(14.908,87 ha) correspondem à tipologia pastagem, e 11,46% (3.451,59 ha) foram classifica-
dos como mosaico de agricultura e pastagem; ou seja, grande parte do território é dominada 
por características do ambiente rural, conforme pode ser observado no Mapa 1.3.12-21. Em 
relação ao porte dos rebanhos existentes no município, de acordo com o Censo Agropecuário 
de 2017 foram identificadas 12.137 cabeças de bovinos, 763 de equinos e 470 de suínos. 
A pesquisa do IBGE identificou ainda a existência de 452 estabelecimentos agropecuários.

Outra tipologia bastante representativa no município é a formação florestal, que ocupa cerca de 
27% do território e é verificada majoritariamente na porção mais ao norte do município e mais 
a leste, já próximo à divisa com Igarapé e com a represa de Serra Azul, onde está localizada a 
APA Serra Azul (município de Igarapé). O ribeirão Serra Azul intercepta o município de sudoeste 
a leste; de oeste a leste o município é interceptado pelo ribeirão Mateus Leme, que, em determi-
nado trecho, é acompanhado pelo traçado da rede ferroviária (Ferrovia Centro-Atlântica – FCA).

Na porção mais central do município verifica-se uma mancha correspondente à tipologia infra-
estrutura urbana, onde está localizada a sede de Mateus Leme. No total, 974,07 ha, ou 3,23% 
do território municipal, foram classificados nessa categoria. Verifica-se que a maior parte da 
população do município, conforme verificado no item “Demografia” (1.3.12.2), situa-se em área 
urbana, sendo que em 2010 (IBGE) a taxa de urbanização do município era de 88,6%.

Por fim, na parte mais ao sul de Mateus Leme, verifica-se a categoria de afloramento rochoso, 
que corresponde à serra de Itatiaiuçu, limite com o município de Itatiaiuçu (Tabela 1.3.12-40).

Tabela 1.3.12-40 – Tipologias de uso da terra no município de Mateus Leme.

Tipologia 
Área 

hectares %

Afloramento rochoso 48,16 0,16

Corpo d’água 320,46 1,06

Cultura anual e perene 58,89 0,20

Floresta plantada 243,79 0,81

Formação Campestre 17,80 0,06

Formação florestal 8.169,30 27,13

Formação savânica 1.793,37 5,95

Infraestrutura urbana 974,07 3,23

Mineração 15,84 0,05

Mosaico de agricultura e pastagem 3.451,59 11,46

Outra área não vegetada 114,62 0,38

Pastagem 14.908,87 49,50

Total 30.116,75 100,00

Fonte: Mapbiomas, 2018. Elaboração: Arcadis, 2020. 
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De acordo com os dados provenientes do Censo Agropecuário de 2006, no município de 
Mateus Leme quase todos os estabelecimentos agropecuários foram enquadrados como pe-
quenas propriedades nas classes por módulo fiscal. Isso significa que 92,24% das unidades 
produtivas, em 2006, possuíam menos que 80 hectares, uma vez que o módulo fiscal em 
Mateus Leme corresponde a 20 hectares (Figura 1.3.12-50).

A pesquisa de 2017, que apresenta os estabelecimentos por grupo de área em hectare, indica que 
27,43%, ou 124 unidades, encontram-se enquadradas na faixa de estabelecimentos entre 1 e me-
nos de 5 hectares, conforme Tabela 1.3.12-41. Os estabelecimentos que possuem de 5 a menos de 
10 hectares representam 17,92% do total, e aqueles com 20 a menos de 50 hectares representam 
17,26%. Tem-se, então, que cerca de 90% dos estabelecimentos são pequenas propriedades.

No que se refere à área ocupada, a categoria com unidades produtivas com tamanho entre 
100 e 200 ha, apesar de não ser a mais representativa em número de estabelecimentos, é a 
que ocupa a maior faixa de área, de 3.402 ha, ou 24,41% do total. No município foi identificado 
apenas um estabelecimento agropecuário com tamanho superior a 500 ha.

Figura 1.3.12-50 – Estabelecimentos agropecuários (em %) por classes de módulo fiscal, Mateus 
Leme e área de estudo, 2006.
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Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2006. Elaboração: Arcadis, 2020.

Tabela 1.3.12-41 – Número de estabelecimentos agropecuários e área total (ha) por grupo de área, 
Mateus Leme, 2017.

Grupos de área
Mateus Leme (MG)

Núm. % ha %

Grupo identificado

mais de 0 a 1 ha 17 3,76 6 0,04

de 1 a menos de 5 ha 124 27,43 296 2,12

De 5 a menos de 10 ha 81 17,92 538 3,86

De 10 a menos de 20 ha 76 16,81 1.040 7,46

De 20 a menos de 50 ha 78 17,26 2.393 17,17

De 50 a menos de 100 ha 42 9,29 3.008 21,58

De 100 a menos de 200 ha 23 5,09 3.402 24,41

De 200 a menos de 500 ha 10 2,21 2.496 17,91

Acima de 500 ha 1 0,22 X X

Produtor sem área 0 0 0 0

Grupo não identificado* 757 5,43

Total 452 100 13.936 100

*Contempla o número de hectares não contabilizados nos grupos de áreas apresentados (o IBGE adota o 
caractere “X” quando a informação é inibida, de forma a não identificar o informante; desse modo, os hectares não 
identificados nos grupos de áreas selecionados são contabilizados como “grupo não identificado”).Fonte: IBGE, 
Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.
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No município de Mateus Leme, de acordo com os dados do Censo Agropecuário de 2017, 79% 
dos produtores são proprietários das terras em que desenvolvem suas atividades. 11% são 
arrendatários das terras em que produzem, conforme ilustrado na Figura 1.3.12-51.

Figura 1.3.12-51 – Condição do produtor em relação às terras, Mateus Leme, 2017.
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Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

Em relação à finalidade da produção, 89% dos estabelecimentos agropecuários em Mateus 
Leme destinam sua produção para a comercialização, enquanto em 11% a finalidade é o con-
sumo próprio do produtor (Figura 1.3.12-52). A agricultura familiar é praticada em 67,70% das 
unidades produtivas (Tabela 1.3.12-42). 

Figura 1.3.12-52 – Finalidade principal da produção agropecuária dos estabelecimentos, Mateus 
Leme, 2017.  
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Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

Tabela 1.3.12-42 – Estabelecimentos agropecuários com agricultura familiar, Mateus Leme, 2017.

Unidade territorial Número de 
estabelecimentos (total)

Agricultura 
familiar – não

Agricultura 
familiar – sim

nº % nº %

Mateus Leme (MG) 452 146 32,30 306 67,70

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.
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Classe de uso e cobertura do solo Área (ha)
Afloramento Rochoso 48,16
Cultura Anual e Perene 58,89
Floresta Plantada 243,79
Formação Campestre 17,80
Formação Florestal 8169,30
Formação Savânica 1793,37
Infraestrutura Urbana 974,07
Mineração 15,84
Mosaico de Agricultura e Pastagem 3451,59
Outra Área não Vegetada 114,62
Pastagem 14908,87
Corpo d'água 320,46
Total 30116,75

Mapa 1.3.12-21 – Uso do solo e cobertura vegetal do município de Mateus Leme.
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1.3.12.4.C.i. Florestal
O município de Florestal está inserido na mesorregião da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, distante 60 km da capital, situado na margem esquerda do rio Paraopeba. Tem como 
municípios limítrofes Esmeraldas, Pará de Minas, Mateus Leme e Juatuba. Quanto aos recur-
sos hídricos, o município de Florestal está inserido na bacia hidrográfica do rio São Francisco, 
e tem como principais afluentes o rio Paraopeba, o ribeirão das Lajes, os córregos Batatal, 
Cedro, Candonga, Fazenda Velha, Mato Dentro, Onça, Pombas, Maravilha, Facão e Areia. 

Na Tabela 1.3.12-43 e no Mapa 1.3.12-22, pode-se observar o panorama do uso e ocupação do 
solo no município de Florestal, sendo que a tipologia que ocupa a maior parte do território é a pasta-
gem, com 61,99% (12.032,39 ha), seguida da formação florestal, com 32,26% (6.260,99 ha). A tipo-
logia infraestrutura urbana representa 1,19% (230,42 ha) do território, a sede municipal de Florestal. 

Os dados do Censo Agropecuário de 2017 indicam um rebanho bovino composto por 10.771 
cabeças, suíno com 11.363, além de expressiva produção de galináceas (805.291). A pesquisa 
do IBGE identificou um total de 247 estabelecimentos agropecuários no município de Florestal.

Tabela 1.3.12-43 – Tipologias de uso da terra no município de Florestal.

Tipologia 
Área 

hectares %

Corpo d’água 179,51 0,92

Cultura anual e perene 1,55 0,01

Floresta plantada 104,11 0,54

Formação campestre 0,75 0,00

Formação florestal 6.260,99 32,26

Formação savânica 477,59 2,46

Infraestrutura urbana 230,42 1,19

Mosaico de agricultura e pastagem 119,90 0,62

Outra área não vegetada 3,09 0,02

Pastagem 12.032,39 61,99

Total 19.410,30 100,00

Fonte: Mapbiomas, 2018. Elaboração: Arcadis, 2020.

Em relação ao tamanho médio dos estabelecimentos agropecuários, em 2006, 78,38% das 
unidades produtivas foram classificadas como pequenas propriedades, por possuírem menos 
de 80 hectares (o modulo fiscal em Florestal equivale a 20 hectares). Outra parcela, de 18,02%, 
foi categorizada como média propriedade nas classes por módulo fiscal, estando dentro da 
faixa de 80 a 300 hectares, conforme apresentado na Figura 1.3.12-53, elaborada a partir dos 
dados do Censo Agropecuário de 2006.

O levantamento mais recente (2017) subdividiu os estabelecimentos agropecuários em grupos 
de área, sendo o mais representativo aquele que contempla imóveis de 20 a 50 hectares, repre-
sentando 28,74% do total, o que corresponde a 71 unidades produtivas. O segundo grupo mais 
representativo, com 17,41% do total, é aquele que abarca os imóveis com área entre 10 e 20 
hectares (43 unidades). Em relação à área ocupada, o grupo que contempla as 27 unidades produ-
tivas com tamanho entre 100 e 200 ha, ou seja, médias propriedades, ocupam 3.724 ha (28,6%). 
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No município foi identificado um estabelecimento agropecuário com tamanho superior a 500 ha 
(Tabela 1.3.12-44).

Figura 1.3.12-53 – Estabelecimentos agropecuários (em %) por classes de módulo fiscal, 
Florestal e área de estudo, 2006. 
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Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2006. Elaboração: Arcadis, 2020.

Tabela 1.3.12-44 – Número de estabelecimentos agropecuários e área total (ha) por grupo de 
área, Florestal, 2017.

Grupos de área
Florestal (MG)

Núm. % ha %

Grupo 
identificado

mais de 0 a 1 ha 3 1,21 X X

de 1 a menos de 5 ha 30 12,15 83 0,64

De 5 a menos de 10 ha 31 12,55 188 1,44

De 10 a menos de 20 ha 43 17,41 578 4,44

De 20 a menos de 50 ha 71 28,74 2.156 16,56

De 50 a menos de 100 ha 33 13,36 2.284 17,54

De 100 a menos de 200 ha 27 10,93 3.724 28,60

De 200 a menos de 500 ha 8 3,24 2.261 17,36

Acima de 500 ha 1 0,4 X X

Produtor sem área 0 0 0 0

Grupo não identificado* 1.728 13,27

Total 247 100 13.022 100

*Contempla o número de hectares não contabilizados nos grupos de áreas apresentados (o IBGE adota o 
caractere “X” quando a informação é inibida, de forma a não identificar o informante; desse modo, os hectares não 
identificados nos grupos de áreas selecionados são contabilizados como “grupo não identificado”). Fonte: IBGE, 
Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

No que se refere à condição do produtor em relação às terras, como observado nos demais 
municípios da área de estudo, a maior parte é proprietária das terras em que produz (85%). 
14% são arrendatários.

A produção agropecuária de Florestal é majoritariamente voltada à comercialização, conforme 
pode ser observado nos dados ilustrados na Figura 1.3.12-55 – 86% das unidades produtivas 
destinam sua produção para comercialização e 14% é utilizada para consumo do próprio pro-
dutor e familiares. A prática de agricultura familiar foi identificada em 67,21% dos estabeleci-
mentos (Tabela 1.3.12-45).
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Figura 1.3.12-54 – Condição do produtor em relação às terras, Florestal, 2017. 
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Figura 1.3.12-55 – Finalidade principal da produção agropecuária dos estabelecimentos, 
Florestal, 2017. 
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Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

Tabela 1.3.12-45 – Estabelecimentos agropecuários com agricultura familiar, Florestal, 2017.

Unidade 
territorial

Número de 
estabelecimentos (total)

Agricultura 
familiar – não

Agricultura 
familiar – sim

nº % nº %

Florestal (MG) 247 81 32,79 166 67,21

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.
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Classe de uso e cobertura do solo Área (ha)
Cultura Anual e Perene 1,55
Floresta Plantada 104,11
Formação Campestre 0,75
Formação Florestal 6260,99
Formação Savânica 477,59
Infraestrutura Urbana 230,42
Mosaico de Agricultura e Pastagem 119,90
Outra Área não Vegetada 3,09
Pastagem 12032,39
Corpo d'água 179,51
Total 19410,30

Mapa 1.3.12-22 – Uso do solo e cobertura vegetal do município de Florestal.
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1.3.12.4.C.j. Pará de Minas
O município de Pará de Minas está localizado no colar metropolitano de Belo Horizonte, a oeste 
do estado. Referente aos aspectos hidrográficos do município, encontra-se especificamente na 
sub-bacia do ribeirão Paciência, pertencente à rede de drenagem do rio São João, que, por sua 
vez, é afluente do rio Pará pela margem direita – localizado na bacia do alto rio São Francisco 
(PLANO DE SANEAMENTO MUNICIPAL, 2014). 

Pará de Minas possui ainda várias vias modais em seu território, tais como a MG-431, que 
interliga Itaúna (MG) a Pará de Minas; a BR-352, que faz conexão viária até Goiânia (GO); a 
rodovia estadual MG-818, que interliga Pará de Minas ao município de Florestal; e a BR-262, 
que permite o acesso de Pará de Minas a Belo Horizonte. 

Referente ao uso e ocupação do solo, a Tabela 1.3.12-46 e o Mapa 1.3.12-23 apresentam a 
configuração espacial do território, sendo que a tipologia que detém a maior porção territorial é 
a pastagem, com 60,73% (33.454,03 ha), seguido da tipologia formação florestal, com 15,37% 
(8.467,96 ha), e do mosaico de agricultura e pastagem, com 14,94% (8.230,95 ha) do território. 
As tipologias relacionadas à atividade agropecuária perfazem quase 77% do território. A tipologia 
infraestrutura urbana representa 3,96% do território, e é composta pelos distritos de Ascensão, 
Carioca, Córrego do Barro, Pará de Minas, Tavares de Minas e Torneiros.

Em relação ao efetivo de rebanhos no município, os resultados do Censo Agropecuário de 
2017 indicaram a existência de rebanhos expressivos de suínos e galináceos, com um total 
de 194.481 e 7.167.055 cabeças, respectivamente, caracterizando, assim, o município como o 
mais expressivo criador na área de estudo. Pará de Minas é também um dos municípios com 
maior número de estabelecimentos agropecuários, com 795 unidades identificadas. 

Tabela 1.3.12-46 – Tipologias de uso da terra no município de Pará de Minas.

Tipologia 
Área 

hectares %

Afloramento rochoso 2,93 0,01

Corpo d’água 111,98 0,20

Cultura anual e perene 669,03 1,21

Floresta plantada 755,00 1,37

Formação Campestre 3,98 0,01

Formação florestal 8.467,96 15,37

Formação savânica 1.153,74 2,09

Infraestrutura urbana 2.179,61 3,96

Mineração 3,57 0,01

Mosaico de agricultura e pastagem 8.230,95 14,94

Outra área não vegetada 50,27 0,09

Pastagem 33.454,03 60,73

Total 55.083,03 100,00

Fonte: Mapbiomas, 2018. Elaboração: Arcadis, 2020.

Cerca de 78% dos estabelecimentos agropecuários em Pará de Minas foram enquadra-
dos como pequenas propriedades, conforme classificação por módulos fiscais do Censo 
Agropecuário de 2006. Desse modo, a maioria das unidades produtivas situadas no município 
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possui área inferior a 80 hectares, uma vez que cada módulo fiscal equivale a 20 hectares 
(Figura 1.3.12-56).

Os dados da pesquisa do Censo Agropecuário de 2017 em relação ao tamanho das proprieda-
des foram divulgados por grupos de área. O grupo com maior número de estabelecimentos foi 
aquele com unidades entre 20 e 50 hectares, equivalendo a 21,26% do total; o segundo grupo 
mais representativo é o de imóveis com entre 1 e 5 hectares (19,12%), como detalhado na 
Tabela 1.3.12-47. Já em relação à área ocupada, as unidades produtivas com tamanho entre 
100 e 500 ha (médias e grandes propriedades) ocupavam 20.196 ha (ou 51,62% do total).

Figura 1.3.12-56 – Estabelecimentos agropecuários (em %) por classes de módulo fiscal, Pará 
de Minas e área de estudo, 2006.
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Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2006. Elaboração: Arcadis, 2020.

Tabela 1.3.12-47 – Número de estabelecimentos agropecuários e área total (ha) por grupo de 
área, Pará de Minas, 2017.

Grupos de área
Pará de Minas (MG)

Núm. % ha %

Grupo 
identificado

mais de 0 a 1 ha 31 3,9 11 0,03

de 1 a menos de 5 ha 152 19,12 409 1,05

De 5 a menos de 10 ha 114 14,34 791 2,02

De 10 a menos de 20 ha 126 15,85 1.763 4,51

De 20 a menos de 50 ha 169 21,26 5.275 13,48

De 50 a menos de 100 ha 94 11,82 6.848 17,50

De 100 a menos de 200 ha 75 9,43 10.328 26,40

De 200 a menos de 500 ha 31 3,9 9.868 25,22

Acima de 500 ha 3 0,38 X X

Produtor sem área 0 0 0 0

Grupo não identificado* 3.835 9,80

Total 795 100 39.128 100

*Contempla o número de hectares não contabilizados nos grupos de áreas apresentados (o IBGE adota o 
caractere “X” quando a informação é inibida, de forma a não identificar o informante; desse modo, os hectares não 
identificados nos grupos de áreas selecionados são contabilizados como “grupo não identificado”). Fonte: IBGE, 
Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

Em Pará de Minas, 82% dos produtores são proprietários das terras em que desenvolvem suas 
atividades produtivas; 13% são arrendatários (Figura 1.3.12-57).

Quanto à finalidade da produção agropecuária, 84% dos estabelecimentos têm sua produção 
voltada ao mercado, e 16% produzem para o próprio consumo e de familiares (Figura 1.3.12-
58). A agricultura familiar está presente em 53,84% dos estabelecimentos (Tabela 1.3.12-48).
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Figura 1.3.12-57 – Condição do produtor em relação às terras, Pará de Minas, 2017. 
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Figura 1.3.12-58 – Finalidade principal da produção agropecuária dos estabelecimentos, 
Pará de Minas, 2017. 
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Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

Tabela 1.3.12-48 – Estabelecimentos agropecuários com agricultura familiar, Pará de Minas, 
2017.

Unidade territorial Número de 
estabelecimentos (total)

Agricultura 
familiar – não

Agricultura 
familiar – sim

nº % nº %

Pará de Minas (MG) 795 367 46,16 428 53,84

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.
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Classe de uso e cobertura do solo Área (ha)
Afloramento Rochoso 2,93
Cultura Anual e Perene 669,03
Floresta Plantada 755,00
Formação Campestre 3,98
Formação Florestal 8467,96
Formação Savânica 1153,74
Infraestrutura Urbana 2179,61
Mineração 3,57
Mosaico de Agricultura e Pastagem 8230,95
Outra Área não Vegetada 50,27
Pastagem 33454,03
Corpo d'água 111,98
Total 55083,03

Mapa 1.3.12-23 – Uso do solo e cobertura vegetal do município de Pará de Minas.
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1.3.12.4.C.k. São José da Varginha
O município de São José da Varginha está localizado na região do médio centro-oeste do 
estado de Minas Gerais, mesorregião de Belo Horizonte e microrregião de Pará de Minas, per-
tencendo à comarca de Pará de Minas. A principal via modal da cidade é a MG-060, utilizada 
para acessar a RMBH. 

Referente aos recortes espaciais do território, a Tabela 1.3.12-49 e o Mapa 1.3.12-24 apre-
sentam as tipologias por tipo de uso da terra em São José da Varginha, sendo que a tipologia 
pastagem representa 74,37% (15.271,68 ha) e a mosaico de agricultura e pastagem represen-
ta 4,08% (838,75 ha) do território. No total, essas duas tipologias ocupam 78,45% do território, 
indicando que a economia local tem forte tendência para o setor agropecuário, com destaque 
para a avicultura de corte, a bovinocultura de leite, a horticultura, milho e suinocultura, sendo 
verificada elevada participação do setor agropecuário na composição do VAB municipal (apro-
ximadamente 53%). Além da Emater- MG com sede no município, o IEF e o IMA, com sede em 
Pará de Minas, também prestam serviços aos produtores rurais do município. 

Segundo os dados do Censo Agropecuário de 2017, o rebanho suíno e de galináceos é com-
posto por 75.969 e 4.336.074 cabeças, respectivamente, sendo o segundo maior de cada um 
dos grupos animais de toda a área de estudo (atrás apenas do município de Pará de Minas). 

A tipologia infraestrutura urbana do município representa 0,45% (92,63 ha) do território, e é 
representada pela sede municipal e pelas comunidades rurais de Conquista e Lagoa Preta. 

Tabela 1.3.12-49 – Tipologias de uso da terra no município de São José da Varginha.

Tipologia 
Área 

hectares %

Corpo d’água 169,73 0,83

Cultura anual e perene 300,06 1,46

Floresta plantada 286,10 1,39

Formação florestal 3.158,95 15,38

Formação savânica 416,33 2,03

Infraestrutura urbana 92,63 0,45

Mosaico de agricultura e pastagem 838,75 4,08

Outra área não vegetada 0,48 0,00

Pastagem 15.271,68 74,37

Total 20.534,72 100,00

Fonte: Mapbiomas, 2018. Elaboração: Arcadis, 2020.

Aproximadamente 77% dos estabelecimentos agropecuários de São José da Varginha são 
classificados como pequenas propriedades, considerando a classificação por módulos fiscais 
apresentada pelo IBGE, no Censo Agropecuário de 2006. Isso significa que a maioria das uni-
dades produtivas do município tem área inferior a 80 hectares, uma vez que o módulo fiscal no 
município corresponde a 20 hectares (Figura 1.3.12-59). 

O Censo Agropecuário de 2017 apresenta os dados referentes às áreas dos estabelecimentos 
por grupos de tamanho, sendo o mais representativo o grupo que considera unidades produti-
vas com área de 20 a menos de 50 hectares, somando 22,48% do total; o segundo grupo mais 
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representativo é o que agrega os estabelecimentos agropecuários com área entre 10 e menos 
de 20 hectares (19,38% do total), conforme detalhado na Tabela 1.3.12-50.

No que se refere à área ocupada por esses estabelecimentos, aqueles com tamanho entre 100 
e 500 ha (médias e grandes propriedades) ocupam cerca de 54% da área total. Foram identifi-
cados dois estabelecimentos com área superior a 500 ha.

Figura 1.3.12-59 – Estabelecimentos agropecuários (em %) por classes de módulo fiscal, São 
José da Varginha e área de estudo, 2006. 
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Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2006. Elaboração: Arcadis, 2020.

Tabela 1.3.12-50 – Número de estabelecimentos agropecuários e área total (ha) por grupo de área, 
São José da Varginha, 2017.

Grupos de área
São José da Varginha (MG)

Núm. % ha %

Grupo 
identificado

mais de 0 a 1 ha 9 3,49 1 0,01

de 1 a menos de 5 ha 27 10,47 69 0,41

De 5 a menos de 10 ha 25 9,69 170 1,02

De 10 a menos de 20 ha 50 19,38 670 4,02

De 20 a menos de 50 ha 58 22,48 1.798 10,80

De 50 a menos de 100 ha 39 15,12 2.688 16,15

De 100 a menos de 200 ha 34 13,18 4.475 26,88

De 200 a menos de 500 ha 14 5,43 4.509 27,09

Acima de 500 ha 2 0,78 X X

Produtor sem área 0 0 0 0

Grupo não identificado* 2.266 13,61

Total 258 100 16.646 100

*Contempla o número de hectares não contabilizados nos grupos de áreas apresentados (o IBGE adota o 
caractere “X” quando a informação é inibida, de forma a não identificar o informante; desse modo, os hectares não 
identificados nos grupos de áreas selecionados são contabilizados como “grupo não identificado”). Fonte: IBGE, 
Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

A condição do produtor em relação às terras, em São José da Varginha, segue a média da 
área de estudo: 79% dos produtores são proprietários das terras em que desenvolvem suas 
atividades produtivas. Os arrendatários correspondem a 14% (Figura 1.3.12-60). Em relação 
ao destino da produção, em 88% dos estabelecimentos a produção é encaminhada para co-
mercialização, e em 12% é utilizada para consumo próprio dos produtos ou de seus familiares. 
A agricultura familiar está presente em 60,08% dos estabelecimentos agropecuários de São 
José da Varginha (Tabela 1.3.12-51).
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Figura 1.3.12-60 – Condição do produtor em relação às terras, São José da Varginha, 2017. 
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Figura 1.3.12-61 – Finalidade principal da produção agropecuária dos estabelecimentos,  
São José da Varginha, 2017.
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Tabela 1.3.12-51 – Estabelecimentos agropecuários com agricultura familiar, São José da 
Varginha, 2017.

Unidade territorial Número de 
estabelecimentos (total)

Agricultura 
familiar – não

Agricultura 
familiar – sim

nº % nº %

São José da Varginha (MG) 258 103 39,92 155 60,08

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.
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Classe de uso e cobertura do solo Área (ha)
Cultura Anual e Perene 300,06
Floresta Plantada 286,10
Formação Florestal 3158,95
Formação Savânica 416,33
Infraestrutura Urbana 92,63
Mosaico de Agricultura e Pastagem 838,75
Outra Área não Vegetada 0,48
Pastagem 15271,68
Corpo d'água 169,73
Total 20534,72

Mapa 1.3.12-24 – Uso do solo e cobertura vegetal do município de São José da Varginha.
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1.3.12.4.C.l. Pequi
Com o intuito de analisar a dinâmica espacial do uso e ocupação da terra, foi realizado o mape-
amento das tipologias do território do município de Pequi, conforme se vê na Tabela 1.3.12-52 
e no Mapa 1.3.12-25.

É possível observar que a principal tipologia é pastagem, com 70,38% (14.346,87 ha), segui-
da de florestal, com 17,46% (3.558,85 ha), mosaico de agricultura e pastagem, com 5,48% 
(1.117,07 ha), e formação savânica, com 3,33% (678,20 ha) do território. Segundo dados do 
Censo Agropecuário de 2017, o município de Pequi possui um efetivo de 301.307 cabeças de 
galináceos, 15.693 cabeças de bovinos e 10.407 cabeças de suínos. A pesquisa do IBGE indi-
cou a existência de 244 estabelecimentos agropecuários.

A tipologia infraestrutura urbana possui 0,42% (84,97 ha), sendo representada pela sede urba-
na de Pequi. Foi constatada a presença do Projeto de Assentamento Roseli Nunes, localizado 
na região central do município.

Tabela 1.3.12-52 – Tipologias de uso da terra no município de Pequi.

Tipologia 
Área 

hectares %

Afloramento rochoso 0,08 0,00

Corpo d’água 46,58 0,23

Cultura anual e perene 316,27 1,55

Cultura semiperene 0,56 0,00

Floresta plantada 232,71 1,14

Formação campestre 1,39 0,01

Formação florestal 3.558,85 17,46

Formação savânica 678,20 3,33

Infraestrutura urbana 84,97 0,42

Mosaico de agricultura e 
pastagem

1.117,07 5,48

Outra área não vegetada 0,02 0,00

Pastagem 14.346,87 70,38

Total 20.383,56 100,00

Fonte: Mapbiomas, 2018. Elaboração: Arcadis, 2020. 

De acordo com os dados do Censo Agropecuário de 2006, a maioria dos estabelecimentos 
agropecuários está enquadrada na categoria de pequenas propriedades, ou seja, 74,26% das 
unidades produtivas possuem menos de 80 hectares, já que o módulo fiscal em Pequi equivale 
a 20 hectares (Figura 1.3.12-62).

Em relação aos dados do Censo Agropecuário de 2017, a informação do tamanho dos esta-
belecimentos agropecuários foi fornecida por grupos de área, sendo que o grupo mais repre-
sentativo foi aquele que contempla unidades produtivas com tamanho entre 20 e 50 hectares, 
com 29,92% do total. O segundo grupo de área mais representativo é o que inclui as unidades 
produtivas com área entre 10 e 20 hectares, correspondendo a 16,39% do total. 

Em Pequi, quase 70% dos estabelecimentos possuem menos de 50 ha e, no conjunto, somam 
3.116 ha, 22,5% da área de todas as unidades (Tabela 1.3.12-53). 
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Os 11 estabelecimentos com área entre 200 e 500 ha (4,51% do total) somam 3.224 ha, quase 25% 
do total de área de todas as unidades. Há, ainda, duas propriedades com área superior a 500 ha.

Figura 1.3.12-62 – Estabelecimentos agropecuários (em %) por classes de módulo fiscal, Pequi 
e área de estudo, 2006.
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Tabela 1.3.12-53 – Número de estabelecimentos agropecuários e área total (ha) por grupo de 
área, Pequi, 2017.

Grupos de área
Pequi (MG)

Núm. % ha %

Grupo 
identificado

mais de 0 a 1 ha 7 2,87 2 0,01

de 1 a menos de 5 ha 25 10,25 79 0,57

De 5 a menos de 10 ha 24 9,84 158 1,14

De 10 a menos de 20 ha 40 16,39 573 4,13

De 20 a menos de 50 ha 73 29,92 2.304 16,62

De 50 a menos de 100 ha 38 15,57 2.718 19,60

De 100 a menos de 200 ha 24 9,84 3.431 24,75

De 200 a menos de 500 ha 11 4,51 3.224 23,25

Acima de 500 ha 2 0,82 X X

Produtor sem área 0 0 0 0,00

Grupo não identificado* 1.376 9,92

Total 244 100 13.865 100

*Contempla o número de hectares não contabilizados nos grupos de áreas apresentados (o IBGE adota o 
caractere “X” quando a informação é inibida, de forma a não identificar o informante; desse modo, os hectares não 
identificados nos grupos de áreas selecionados são contabilizados como “grupo não identificado”). Fonte: IBGE, 
Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

No que se refere à condição do produtor, 83% são proprietários das terras em que desenvol-
vem suas atividades produtivas, e 8% estão na condição de arrendatários, como pode ser ob-
servado na Figura 1.3.12-63. Outra característica da produção agropecuária do município é o 
elevado percentual de unidades produtivas que têm sua produção destinada à comercialização 
(93% do total); a outra parcela (7%) tem sua produção voltada ao consumo do próprio produtor 
e de seus familiares (Figura 1.3.12-64).

A agricultura familiar está presente em 63,11% dos estabelecimentos agropecuários, conforme 
dados do Censo Agropecuário de 2017 (Tabela 1.3.12-54).



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba 
Capítulo 1 – Diagnóstico pretérito 

Socioeconomia

 129

Figura 1.3.12-63 – Condição do produtor em relação às terras, Pequi, 2017.
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Figura 1.3.12-64 – Finalidade principal da produção agropecuária dos estabelecimentos, 
Pequi, 2017.
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Tabela 1.3.12-54 – Estabelecimentos agropecuários com agricultura familiar, Pequi, 2017.

Unidade 
territorial

Número de 
estabelecimentos (total)

Agricultura 
familiar – não

Agricultura 
familiar – sim

nº % nº %

Pequi (MG) 244 90 36,89 154 63,11

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.
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Classe de uso e cobertura do solo Área (ha)
Afloramento Rochoso 0,08
Cultura Anual e Perene 316,27
Cultura Semi-Perene 0,56
Floresta Plantada 232,71
Formação Campestre 1,39
Formação Florestal 3558,85
Formação Savânica 678,20
Infraestrutura Urbana 84,97
Mosaico de Agricultura e Pastagem 1117,07
Outra Área não Vegetada 0,02
Pastagem 14346,87
Corpo d'água 46,58
Total 20383,56

Mapa 1.3.12-25 – Uso do solo e cobertura vegetal do município de Pequi.
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1.3.12.4.C.m. Inhaúma
O município de Inhaúma está localizado na região central do estado de Minas Gerais, na mi-
crorregião de Sete Lagoas. A principal via modal do município é a MG-360, que é um corredor 
de acesso até a MG-238, a qual, por sua vez, permite a mobilidade viária até Sete Lagoas. 

A Tabela 1.3.12-55 apresenta as tipologias de uso da terra no município, sendo que a maior 
tipologia mapeada foi pastagem, com 70,53% (17.268,10 ha), seguido das tipologias formação 
florestal (15,86%) e formação savânica, com 8,45% do território. Destaca-se que a tipologia 
infraestrutura urbana contempla 0,64% do território, sendo representada pela sede municipal 
de Inhaúma. 

Na porção noroeste do território municipal, é possível observar fragmentos da tipologia cultura 
anual e perene, sendo que suas feições indicam irrigação com uso de pivô central. Ao todo, 
essa tipologia representa 1,18%, equivalente a 288,58 ha.

Em relação à pecuária, de acordo com dados do Censo Agropecuário de 2017, o rebanho bo-
vino é composto por 20.574 cabeças, o de galináceos por 5.895 cabeças e o equino por 1.528 
cabeças. Além disso, foram identificados 183 estabelecimentos agrícolas. 

Tabela 1.3.12-55 – Tipologias de uso da terra no município de Inhaúma.

Tipologia 
Área 

hectares %

Corpo d’água 141,43 0,58

Cultura anual e perene 288,58 1,18

Floresta plantada 640,88 2,62

Formação campestre 27,68 0,11

Formação florestal 3.882,92 15,86

Formação savânica 2.069,15 8,45

Infraestrutura urbana 156,66 0,64

Mineração 2,89 0,01

Outra área não vegetada 4,03 0,02

Pastagem 17.268,10 70,53

Total 24.482,33 100,00

Fonte: Mapbiomas, 2018. Elaboração: Arcadis, 2020. 

Em Inhaúma, de acordo com dados do Censo Agropecuário de 2006, 72,78% dos estabeleci-
mentos agropecuários foram enquadrados como pequenas propriedades dentre as classes por 
módulo fiscal, pois apresentaram área inferior a 80 hectares, já que o módulo fiscal no municí-
pio equivale a 20 hectares (Figura 1.3.12-65). 

Os dados provenientes do Censo Agropecuário de 2017 categorizaram as unidades produti-
vas em grupos de áreas, sendo que o mais significativo é aquele que contempla as unidades 
produtivas com área entre 20 e 50 hectares, representando 16,94% do total. O segundo grupo 
mais representativo é o que considera as unidades produtivas com área entre 1 e menos de 5 
hectares (14,75% do total), conforme detalhado na Tabela 1.3.12-56. 

Em relação à proporção de área ocupada, as unidades produtivas de menor tamanho são em 
maior número. Aquelas até 50 ha somam 111, o que representa 61% do total. Todavia, a área 
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total dessas perfaz 1.410 ha, 6,5% de toda a área ocupada por estabelecimentos agropecuá-
rios em Inhaúma. 

Na outra ponta, são 25 os estabelecimentos agropecuários nos grupos de área que contem-
plam unidades produtivas com tamanho acima de 200 ha. Somada a área de todos, tem-se 
o total de 15.350 ha, o que equivale a 70,5% da área total de todos os empreendimentos do 
município (Tabela 1.3.12-56).

Figura 1.3.12-65 – Estabelecimentos agropecuários (em %) por classes de módulo fiscal, 
Inhaúma e área de estudo, 2006.
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Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2006. Elaboração: Arcadis, 2020.

Tabela 1.3.12-56 – Número de estabelecimentos agropecuários e área total (ha) por grupo de 
área, Inhaúma, 2017.

Grupos de área
Inhaúma (MG)

Núm. % ha %

Grupo 
identificado

mais de 0 a 1 ha 16 8,74 5 0,02

de 1 a menos de 5 ha 27 14,75 65 0,30

De 5 a menos de 10 ha 20 10,93 130 0,60

De 10 a menos de 20 ha 17 9,29 255 1,17

De 20 a menos de 50 ha 31 16,94 955 4,39

De 50 a menos de 100 ha 25 13,66 1.745 8,02

De 100 a menos de 200 ha 22 12,02 3.254 14,95

De 200 a menos de 500 ha 17 9,29 4.588 21,08

Acima de 500 ha 8 4,37 10.763 49,46

Produtor sem área 0 0 0 0

Grupo não identificado* 0 0

Total 183 100 21.760 100

*Contempla o número de hectares não contabilizados nos grupos de áreas apresentados (o IBGE adota o 
caractere “X” quando a informação é inibida, de forma a não identificar o informante; desse modo, os hectares não 
identificados nos grupos de áreas selecionados são contabilizados como “grupo não identificado”). Fonte: IBGE, 
Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

No que se refere à condição do produtor em relação às terras, segundo dados do Censo 
Agropecuário de 2017, 84% dos produtores são proprietários das terras em que produzem, e 
11% encontram-se na condição de comandatário (Figura 1.3.12-66). 

Em relação à finalidade da produção dos estabelecimentos agropecuários de Inhaúma, qua-
se a totalidade das unidades tem produção destinada ao mercado de consumo (99% dos 
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estabelecimentos), como indicado na Figura 1.3.12-67. Em 57,38% dos estabelecimentos foi 
declarada a existência de agricultura familiar (Tabela 1.3.12-57).

Figura 1.3.12-66 – Condição do produtor em relação às terras, Inhaúma, 2017.
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Figura 1.3.12-67 – Finalidade principal da produção agropecuária dos estabelecimentos, 
Inhaúma, 2017. 
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Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

Tabela 1.3.12-57 – Estabelecimentos agropecuários com agricultura familiar, Inhaúma, 2017.

Unidade territorial Número de 
estabelecimentos (total)

Agricultura 
familiar – não

Agricultura 
familiar – sim

nº % nº %

Inhaúma (MG) 183 105 57,38 78 42,62

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.
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-IMAGEM: LANDSAT, 2019.

Mapa 1.3.12-26 – Uso do solo e cobertura vegetal do município de Inhaúma.
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1.3.12.4.C.n. Cachoeira da Prata
O município de Cachoeira da Prata está localizado na região central de Minas Gerais e perten-
ce à microrregião de Sete Lagoas. A principal via modal da cidade é a MG-238, que conecta 
Cachoeira da Prata ao município de Sete Lagoas. Referente aos recursos hídricos, Cachoeira 
da Prata dispõe do ribeirão dos Macacos, que perpassa a sede do município. 

A Tabela 1.3.12-58 apresenta as tipologias de uso da terra em Cachoeira da Prata, sendo que 
a maior porção está concentrada na tipologia pastagem, com 58,95% (3.615,66 ha), seguida 
de formação florestal (25,08%, 1.538,10 ha) e formação savânica (12,87%, 789,54 ha) da 
área territorial. A tipologia infraestrutura urbana representa 1,62% (99,34 ha) do território ma-
peado, sendo que o maior adensamento urbano encontrado corresponde à sede municipal de 
Cachoeira da Prata. O Mapa 1.3.12-27 apresenta o uso da terra no município.

Os dados referentes à atividade pecuária indicam que o rebanho bovino do município é com-
posto por 2.321 cabeças. Em relação ao número de estabelecimentos agropecuários, foram 
identificadas 35 unidades, sendo este o município com menor número de estabelecimentos 
agropecuários da área de estudo.

Tabela 1.3.12-58 – Tipologias de uso da terra no município de Cachoeira da Prata.

Tipologia 
Área 

hectares %

Corpo d’água 16,60 0,27

Cultura anual e perene 2,08 0,03

Floresta plantada 54,35 0,89

Formação campestre 18,00 0,29

Formação florestal 1.538,10 25,08

Formação savânica 789,54 12,87

Infraestrutura urbana 99,34 1,62

Pastagem 3.615,66 58,95

Total 6.133,67 100,00

Fonte: Mapbiomas, 2018. Elaboração: Arcadis, 2020. 

Os dados do Censo Agropecuário de 2006 relacionados ao tamanho dos estabelecimentos 
agropecuários classificam as propriedades entre pequena, média e grande, de acordo com o 
número de módulos fiscais da unidade produtiva. Em Cachoeira da Prata, 70,91% dos esta-
belecimentos foram classificados como pequenas propriedades, ou seja, com menos de 80 
hectares, uma vez que o módulo fiscal no município tem 20 hectares (Figura 1.3.12-68).

No Censo Agropecuário de 2017, os estabelecimentos foram classificados em faixas de área, 
sendo que as unidades produtivas de até 100 hectares representam 60% do total. As proprie-
dades com área entre 100 e 500 hectares somam, juntas, 40% (Tabela 1.3.12-59). 

Em relação à área ocupada, as propriedades com até 100 ha, apesar de mais representativas 
em quantidade de unidades produtivas, ocupam 14,5% da área identificada no município, de 
acordo com o Censo de 2017. Já os outros grupos de área, que agregam propriedades com 
tamanho entre 100 e 500 ha, ocupam 85% das áreas produtivas identificadas. Em Cachoeira 
da Prata não foram identificados estabelecimentos agropecuários com área superior a 500 ha, 
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sendo que esse é um dos municípios com menor extensão territorial da área de estudo, totali-
zando 6.133,67 ha.

Figura 1.3.12-68 – Estabelecimentos agropecuários (em %) por classes de módulo fiscal, 
Cachoeira da Prata e área de estudo, 2006.
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Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2006. Elaboração: Arcadis, 2020.

Tabela 1.3.12-59 – Número de estabelecimentos agropecuários e área total (ha) por grupo de 
área, Cachoeira da Prata, 2017.

Grupos de área
Cachoeira da Prata (MG)

Núm. % ha %

Grupo 
identificado

mais de 0 a 1 ha 4 11,43 X X

de 1 a menos de 5 ha 3 8,57 X X

De 5 a menos de 10 ha 3 8,57 25 0,65

De 10 a menos de 20 ha 1 2,86 X X

De 20 a menos de 50 ha 5 14,29 166 4,35

De 50 a menos de 100 ha 5 14,29 362 9,48

De 100 a menos de 200 ha 7 20 1.024 26,82

De 200 a menos de 500 ha 7 20 2.221 58,17

Acima de 500 ha 0 0 0 0

Produtor sem área 0 0 0 0

Grupo não identificado* 20 0,52

Total 35 100 3.818 100

*Contempla o número de hectares não contabilizados nos grupos de áreas apresentados (o IBGE adota o 
caractere “X” quando a informação é inibida, de forma a não identificar o informante; desse modo, os hectares não 
identificados nos grupos de áreas selecionados são contabilizados como “grupo não identificado”). Fonte: IBGE, 
Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

Em relação à condição do produtor, o perfil majoritário corresponde aos produtores que são 
proprietários das terras em que produzem (88% do total). 6% correspondem a arrendatários, e 
6% aos que estão na condição de comandatários (Figura 1.3.12-69).

Quanto à finalidade da produção, 94% dos estabelecimentos, percentual equivalente a 33 uni-
dades produtivas, tem produção destinada à comercialização. Outros 6% têm a produção para 
consumo do próprio produtor e familiares. A prática de agricultura familiar não foi identificada 
em pouco mais da metade dos estabelecimentos (54,29%). Nos outros 45,71% a informação 
declarada foi de que a agricultura familiar era realizada na unidade produtiva.
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Figura 1.3.12-69 – Condição do produtor em relação às terras, Cachoeira da Prata, 2017.
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Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

Figura 1.3.12-70 – Finalidade principal da produção agropecuária dos estabelecimentos, 
Cachoeira da Prata, 2017. 
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Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

Tabela 1.3.12-60 – Estabelecimentos agropecuários com agricultura familiar, Cachoeira da Prata, 
2017.

Unidade territorial Número de 
estabelecimentos (total)

Agricultura 
familiar – não

Agricultura 
familiar – sim

nº % nº %

Cachoeira da Prata (MG) 35 19 54,29 16 45,71

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.
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Classe de uso e cobertura do solo Área (ha)
Cultura Anual e Perene 2,08
Floresta Plantada 54,35
Formação Campestre 18,00
Formação Florestal 1538,10
Formação Savânica 789,54
Infraestrutura Urbana 99,34
Pastagem 3615,66
Corpo d'água 16,60
Total 6133,67

Mapa 1.3.12-27 – Uso do solo e cobertura vegetal do município de Cachoeira da Prata.
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1.3.12.4.C.o. Fortuna de Minas
O município de Fortuna de Minas está localizado na mesorregião do Centro-Leste e na micror-
região de Calcários de Sete Lagoas (MG). A principal via modal que atende o município é a 
MG-0350, que conecta Fortuna de Minas até o município de Cachoeira da Prata. 

Os principais cursos d’água do município são os ribeirões dos Macacos, São João e o rio 
Paraopeba. Referente ao uso e ocupação do solo no município, a Tabela 1.3.12-61 apresenta 
o resultado do mapeamento realizado. 

A tipologia de uso predominante é a pastagem, representando 70,10% do território municipal 
(13.918,96 ha). Segundo os dados do Censo Agropecuário de 2017, predominam no município 
de Fortuna de Minas as criações de bovinos, sendo registradas 11.416 cabeças. As criações 
de suínos somam 4.465 cabeças, e as de bubalino têm 2.940 cabeças. A tipologia formação 
florestal foi identificada em 21,16% (4.200,89 ha) do território, sendo que essa categoria se 
apresenta de forma dispersa nos eixos sul e norte do município. Observa-se que muitas des-
sas glebas mapeadas na tipologia pastagem estão próximas ao rio Paraopeba, o que levanta 
a hipótese de que essas propriedades rurais utilizam os recursos hídricos para dessedentação 
animal. A tipologia infraestrutura urbana ocupa 0,42% (84,38 ha) do território, e corresponde à 
sede urbana municipal, que está localizada na porção nordeste do município.

Tabela 1.3.12-61 – Tipologias de uso da terra no município de Fortuna de Minas.

Tipologia 
Área 

hectares %

Corpo d’água 180,23 0,91

Cultura anual e perene 0,67 0,00

Cultura semiperene 2,91 0,01

Floresta plantada 72,81 0,37

Formação campestre 48,67 0,25

Formação florestal 4.200,89 21,16

Formação savânica 1.345,91 6,78

Infraestrutura urbana 84,38 0,42

Mineração 0,01 0,00

Outra área não vegetada 0,94 0,00

Pastagem 13.918,96 70,10

Total 19.856,39 100,00

Fonte: Mapbiomas, 2018. Elaboração: Arcadis, 2020. 

Em relação ao tamanho dos estabelecimentos agropecuários, o município de Fortuna de Minas 
apresentou, segundo o Censo Agropecuário de 2006, a maior parte dos estabelecimentos clas-
sificados como pequenas propriedades (77,64%), de acordo com as classes de módulo fiscal. 
17,39% eram estabelecimentos classificados como médios, ou seja, com até 80 hectares, já que 
o módulo fiscal no município de Fortuna de Minas corresponde a 20 hectares (Figura 1.3.12-71).

Os resultados obtidos no Censo Agropecuário de 2017 em relação ao tamanho dos estabeleci-
mentos indicam que 17,10% das unidades possuem de 10 a menos de 20 hectares; em seguida, 
16,58% das unidades possuem de 1 a menos de 5 hectares, e o terceiro grupo mais repre-
sentativo é aquele com estabelecimentos de 20 a menos de 50 hectares, com 15,54% do total  
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(Tabela 1.3.12-62). No que se refere à ocupação do território, apesar dos estabelecimentos com 
tamanho inferior a 50 ha serem mais representativos em quantidade, somando 65,8% do total 
das unidades, em termos de área ocupam apenas 10,5% da área total identificada no municí-
pio (730 hectares). Observa-se que o grupo que contempla estabelecimentos com tamanhos 
entre 200 e 500 ha (médias e grandes propriedades), que somam 19 unidades (ou 9,84% do 
total), ocupam 40,47% da área produtiva registrada na pesquisa. Somente 4 estabelecimentos 
em Fortuna de Minas têm mais de 500 ha, ocupando mais de 2.000 ha (ou 13,36% da área total), 
indicando que mais da metade da área produtiva do município concentra-se em 25 propriedades.

Figura 1.3.12-71 – Estabelecimentos agropecuários (em %) por classes de módulo fiscal, 
Fortuna de Minas e área de estudo, 2006.
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Tabela 1.3.12-62 – Número de estabelecimentos agropecuários e área total (ha) por grupo de 
área, Fortuna de Minas, 2017.

Grupos de área
Fortuna de Minas (MG)

Núm. % ha %

Grupo 
identificado

mais de 0 a 1 ha 8 4,15 1 0,01

de 1 a menos de 5 ha 32 16,58 93 0,57

De 5 a menos de 10 ha 24 12,44 172 1,06

De 10 a menos de 20 ha 33 17,1 470 2,90

De 20 a menos de 50 ha 30 15,54 969 5,97

De 50 a menos de 100 ha 21 10,88 1.535 9,46

De 100 a menos de 200 ha 20 10,36 2.753 16,96

De 200 a menos de 500 ha 19 9,84 6.569 40,47

Acima de 500 ha 4 2,07 2.168 13,36

Produtor sem área 2 1,04 X X

Grupo não identificado* 1.502 9,25

Total 193 100 16.232 100

*Contempla o número de hectares não contabilizados nos grupos de áreas apresentados (o IBGE adota o 
caractere “X” quando a informação é inibida, de forma a não identificar o informante; desse modo, os hectares não 
identificados nos grupos de áreas selecionados são contabilizados como “grupo não identificado”). Fonte: IBGE, 
Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

No que se refere à condição do produtor em relação às terras (Figura 1.3.12-72), 87% são 
proprietários das terras em que exercem suas atividades produtivas, percentual semelhante à 
média do estado de Minas Gerais, em que 86,62% dos produtores são proprietários.
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Quanto à finalidade da produção agropecuária, 99% dos estabelecimentos têm sua produção vol-
tada ao mercado, e apenas 1% produz para o próprio consumo e de familiares (Figura 1.3.12-73). 
A agricultura familiar está presente em 56,48% dos estabelecimentos (Tabela 1.3.12-63).

Figura 1.3.12-72 – Condição do produtor em relação às terras, Fortuna de Minas, 2017.
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Figura 1.3.12-73 – Finalidade principal da produção agropecuária dos estabelecimentos, Fortuna 
de Minas, 2017. 
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Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

Tabela 1.3.12-63 – Estabelecimentos agropecuários com agricultura familiar, Fortuna de Minas, 2017.

Unidade territorial Número de 
estabelecimentos (total)

Agricultura familiar – não Agricultura familiar – sim

nº % nº %

Fortuna de Minas (MG)        193 84 43,52 109 56,48

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.
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Classe de uso e cobertura do solo Área (ha)
Cultura Anual e Perene 0,67
Cultura Semi-Perene 2,91
Floresta Plantada 72,81
Formação Campestre 48,67
Formação Florestal 4200,89
Formação Savânica 1345,91
Infraestrutura Urbana 84,38
Mineração 0,01
Outra Área não Vegetada 0,94
Pastagem 13918,96
Corpo d'água 180,23
Total 19856,39

Mapa 1.3.12-28 – Uso do solo e cobertura vegetal do município de Fortuna de Minas.
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1.3.12.4.C.p. Maravilhas
O município de Maravilhas localiza-se a noroeste de Belo Horizonte, na margem esquerda do 
rio Paraopeba, e é formado somente pelo distrito sede. A principal via modal do município de 
Maravilhas é a MG-060, que permite a conexão viária para Belo Horizonte. 

Quanto aos aspectos físicos da paisagem e infraestrutura de abastecimento, o município é cor-
tado pelo rio Pardo na direção sul-norte, sendo que o abastecimento público na sede urbana é 
realizado por seis poços profundos (ARSAE, 2013). 

A Tabela 1.3.12-64 apresenta as tipologias de uso da terra em Maravilhas, sendo que a pastagem 
destaca-se entre as demais, representando 71,20% (18.610,81 ha) do território. Segundo o Censo 
Agropecuário de 2017, o município de Maravilhas possui um efetivo de 18.197 cabeças de bovinos, 
3.510 vacas ordenhadas, 3.280 cabeças de suínos e 45 cabeças de bubalinos. A segunda maior 
tipologia mapeada foi a formação florestal, presente em 17,89% (4.676,27 ha) do território, de forma 
dispersa e fragmentada. A tipologia agricultura e pastagem está presente em 1,39% (363,71 ha), 
sendo encontrada em todo o município de forma fragmentada. Segundo o Censo Agropecuário de 
2017, cerca de 1.178,416 ha são utilizados para culturas temporárias, e outros 15,61 ha são utiliza-
dos para culturas permanentes, sendo que foram mapeados 278 estabelecimentos rurais. 

Alguns fatores da dinâmica territorial rural do município explicam o cenário atual encontrado no 
uso e ocupação da terra local. Segundo Alvarenga et al. (2009), o município de Maravilhas tem 
na pastagem plantada a base de alimentação da bovinocultura, predominantemente extensiva. 
O autor afirma que, igualmente importante para a região, é a produção de milho, tanto para 
grãos como para silagem. A região possui um déficit de aproximadamente 700 mil toneladas de 
grãos, e a média de produtividade é baixa.

A tipologia infraestrutura urbana representou, no mapeamento realizado para análise do uso e ocu-
pação da terra, 0,57% (147,72 ha) do território municipal, representada pela sede urbana municipal, 
que está localizada na região central de Maravilhas, como pode ser observado no Mapa 1.3.12-29.

Tabela 1.3.12-64 – Tipologias de uso da terra no município de Maravilhas.
Tipologia Área 

Núm. %

Corpo d’água 102,52 0,39

Cultura anual e perene 43,00 0,16

Cultura semiperene 10,19 0,04

Floresta plantada 1.041,08 3,98

Formação campestre 7,07 0,03

Formação florestal 4.676,27 17,89

Formação savânica 1.135,55 4,34

Infraestrutura urbana 147,72 0,57

Mosaico de agricultura e 
pastagem

363,71 1,39

Outra área não vegetada 2,28 0,01

Pastagem 18.610,81 71,20

Total 26.140,21 100,00

Fonte: Mapbiomas, 2018. Elaboração: Arcadis, 2020.
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No município de Maravilhas, foi levantado, a partir dos dados do Censo Agropecuário de 2006 
(Figura 1.3.12-74), que 68,95% dos estabelecimentos agropecuários são classificados como 
pequenas propriedades, considerando as faixas de módulo fiscal, ou seja, a maior parte das 
unidades produtivas do município possuía menos de 80 hectares (cada módulo fiscal equivale 
a 20 hectares). Em seguida, os maiores módulos fiscais registrados foram o médio (13,71%), a 
categoria “sem área” (9,68%) e, por último, o módulo fiscal grande (7,66%). 

Os resultados obtidos no Censo Agropecuário de 2017 em relação ao tamanho dos estabe-
lecimentos indicam que 26,26% das unidades possuem de 20 a menos de 50 hectares; em 
seguida, 16,91% das unidades têm de 10 a menos de 20 hectares; e o terceiro grupo mais 
representativo é aquele com estabelecimentos de 5 a menos de 10 hectares, com 14,39% do 
total (Tabela 1.3.12-65). Essas três categorias somadas, em relação à quantidade de estabe-
lecimentos, representam 57,56% do total, porém, em relação à área, ocupam 16,88% do total. 
Essa relação inversamente proporcional também é verificada quando comparada à quantidade 
de unidades produtivas com tamanho superior a 200 hectares. Nesse grupo, os 21 (7,5%) es-
tabelecimentos identificados ocupam cerca de 40% (7.761 ha) de toda a área produtiva identi-
ficada na pesquisa censitária.

Figura 1.3.12-74 – Estabelecimentos agropecuários (em %) por classes de módulo fiscal, 
Maravilhas e área de estudo, 2006.
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Tabela 1.3.12-65 – Número de estabelecimentos agropecuários e área total (ha) por grupo de área, 
Maravilhas, 2017

Grupos de área
Maravilhas (MG)

Núm. % ha %

Grupo 
identificado

mais de 0 a 1 ha 10 3,6 3 0,02

de 1 a menos de 5 ha 32 11,51 93 0,49

De 5 a menos de 10 ha 40 14,39 263 1,37

De 10 a menos de 20 ha 47 16,91 643 3,36

De 20 a menos de 50 ha 73 26,26 2.326 12,15

De 50 a menos de 100 ha 34 12,23 2.223 11,61

De 100 a menos de 200 ha 21 7,55 2.836 14,81

De 200 a menos de 500 ha 16 5,76 5.301 27,68

Acima de 500 ha 5 1,8 2.460 12,85

Produtor sem área 0 0 0 0,00

Grupo não identificado* 3.001 15,67

Total 278 100 19.149 100

*Contempla o número de hectares não contabilizados nos grupos de áreas apresentados (o IBGE adota o 
caractere “X” quando a informação é inibida, de forma a não identificar o informante; desse modo, os hectares não 
identificados nos grupos de áreas selecionados são contabilizados como “grupo não identificado”). Fonte: IBGE, 
Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.
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No que se refere à condição do produtor em relação às terras (Figura 1.3.12-75), 83% dos 
produtores são proprietários das terras em que exercem suas atividades produtivas, percen-
tual semelhante à média do estado de Minas Gerais, em que 86,62% dos produtores são 
proprietários.

A maior parte da produção agropecuária (84%) é voltada à comercialização, e 16% é destinada 
ao consumo do próprio produtor (Figura 1.3.12-76). 71,58% dos produtores rurais praticam 
agricultura familiar, e 28,42% não exercem essa prática produtiva (Tabela 1.3.12-66). 

Figura 1.3.12-75 – Condição do produtor em relação às terras, Maravilhas, 2017. 
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Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

Figura 1.3.12-76 – Finalidade principal da produção agropecuária dos estabelecimentos, 
Maravilhas, 2017.
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Tabela 1.3.12-66 – Estabelecimentos agropecuários com agricultura familiar, Maravilhas, 2017.

Unidade territorial Número de 
estabelecimentos (total)

Agricultura 
familiar – não

Agricultura 
familiar – sim

nº % nº %

Maravilhas (MG) 278 79 28,42 199 71,58

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.
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Classe de uso e cobertura do solo Área (ha)
Cultura Anual e Perene 43,00
Cultura Semi-Perene 10,19
Floresta Plantada 1041,08
Formação Campestre 7,07
Formação Florestal 4676,27
Formação Savânica 1135,55
Infraestrutura Urbana 147,72
Mosaico de Agricultura e Pastagem 363,71
Outra Área não Vegetada 2,28
Pastagem 18610,81
Corpo d'água 102,52
Total 26140,21

Mapa 1.3.12-29 – Uso do solo e cobertura vegetal do município de Maravilhas.
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1.3.12.4.C.q. Papagaios
O município de Papagaios pertence à mesorregião metropolitana de Belo Horizonte e micror-
região de Sete Lagoas. O território municipal é cortado pelos rios Preto e Pardo na porção 
centro-sul, e na porção leste-norte pelo córrego do Lago Preto. A sede municipal está a cerca 
de 22 quilômetros da margem esquerda do rio Paraopeba. 

Referente às tipologias de uso e ocupação da terra, pode ser observado na Tabela 1.3.12-67 
que a maior porcentagem registrada foi pastagem, com 64,02% (35.414,43 ha), seguido da 
formação florestal, com 13,45% (7.437,66 ha), e floresta plantada, com 10,45% (5.778,54 ha). 
As extensas tipologias encontradas para pastagem e floresta plantada estão inseridas na dinâ-
mica territorial do município, que é caracterizada pela presença de lavouras de subsistência, ao 
lado da criação de gado leiteiro e de corte, aves e suínos para corte, além de reflorestamento 
e da exploração de carvão vegetal, comercializado com siderúrgicas da região de Sete Lagoas 
e Pará de Minas (LAVRAR, 2005). A tipologia mineração ocupa 0,15% (82,89 ha) do território, 
e o município de Papagaios é responsável pela metade da produção nacional de ardósia, sen-
do o Brasil o segundo maior produtor mundial e Minas Gerais, responsável por cerca de 95% 
da produção de ardósia do país (REIS, 2012). A infraestrutura urbana corresponde a 0,61% 
(339,42 ha) do território, sendo que sua maior parte está concentrada na sede do município. 

Ao se analisar a configuração espacial do território de Papagaios, pode-se inferir que ele possui 
a mesma tendência da maioria dos municípios do Médio Paraopeba, com presença de grandes 
e médias propriedades rurais, e que em sua maioria o uso e ocupação da terra são direcionados 
a culturas agrícolas e pastagem. O Censo Agropecuário de 2017 identificou a existência de 307 
estabelecimentos agropecuários. Já em relação a atividades pecuária, o levantamento do IBGE 
contabilizou os rebanhos existentes no município, sendo o bovino composto por 23.913 cabeças, 
o suíno por 22.568 cabeças (o quarto maior rebanho da área de estudo) e o de galináceos por 
231.350 cabeças. No Mapa 1.3.12-30 é possível observar algumas feições características de ir-
rigação por pivô central, principalmente na porção mais ao norte do município. A tipologia cultura 
anual e perene foi identificada em 1,88% do território, o que corresponde a 1.041,95 ha.

Tabela 1.3.12-67 – Tipologias de uso da terra no município de Papagaios.

Tipologia 
Área 

hectares %

Corpo d’água 421,42 0,76

Cultura anual e perene 1.041,95 1,88

Cultura semiperene 6,12 0,01

Floresta plantada 5.778,54 10,45

Formação campestre 181,79 0,33

Formação florestal 7.437,66 13,45

Formação savânica 4.424,79 8,00

Infraestrutura urbana 339,42 0,61

Mineração 82,89 0,15

Mosaico de agricultura e pastagem 20,28 0,04

Outra área não vegetada 165,51 0,30

Pastagem 35.414,43 64,02

Total 55.314,80 100,00

Fonte: Mapbiomas, 2018. Elaboração: Arcadis, 2020. 
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No município de Papagaios, de acordo com os dados do Censo Agropecuário de 2006 
(Figura 1.3.12-77), 59,02% dos estabelecimentos agropecuários são classificados como 
pequenas propriedades, sendo que cada módulo fiscal no município equivale a 20 hec-
tares. Já 27,83% dos estabelecimentos foram classificados como médias propriedades, 
apresentando de 80 a 300 hectares de área, e outros 12,54% dos estabelecimentos agro-
pecuários foram considerados como de módulo fiscal grande em Papagaios.

Os dados mais recentes do Censo Agropecuário de 2017 apresentam a informação do tamanho 
dos estabelecimentos por grupos de área, sendo que o grupo com o maior número de unidades 
produtivas é o que considera áreas de 20 a menos de 50 hectares (20,45%, ou 63 unidades pro-
dutivas), conforme apresentado na Tabela 1.3.12-68. Apesar de ser o grupo com o maior número 
de unidades produtivas, em relação à área ocupada, apenas parcela de 5,1%, ou 1.952 ha de um 
total de 38.274 ha, se refere ao ocupado por estabelecimentos dessa faixa de tamanho.

Os grupos de área que abarcam unidades produtivas com tamanho entre 200 e 500 ha repre-
sentam 24,49% do total da área identificada no município. O grupo de estabelecimentos com 
tamanho superior a 500 ha corresponde a 30,55% do total. Ou seja, 53 propriedades rurais, de 
um total de 308, ocupam 55,04% de toda a área produtiva identificada na pesquisa censitária. 

Figura 1.3.12-77 – Estabelecimentos agropecuários (em %) por classes de módulo fiscal, 
Papagaios e área de estudo, 2006. 
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Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2006. Elaboração: Arcadis, 2020.

Tabela 1.3.12-68 – Número de estabelecimentos agropecuários e área total (ha) por grupo de 
área, Papagaios, 2017.

Grupos de área
Papagaios (MG)

Núm. % ha %

Grupo 
identificado

mais de 0 a 1 ha 14 4,55 2 0,01

de 1 a menos de 5 ha 29 9,42 76 0,20

De 5 a menos de 10 ha 31 10,06 220 0,57

De 10 a menos de 20 ha 33 10,71 449 1,17

De 20 a menos de 50 ha 63 20,45 1.952 5,10

De 50 a menos de 100 ha 47 15,26 3.364 8,79

De 100 a menos de 200 ha 37 12,01 4.908 12,82

De 200 a menos de 500 ha 32 10,39 9.373 24,49

Acima de 500 ha 21 6,82 11.692 30,55

Produtor sem área 1 0,32 X X

Grupo não identificado* 6.238 16,30

Total 308 100 38.274 100

*Contempla o número de hectares não contabilizados nos grupos de áreas apresentados (o IBGE adota o 
caractere “X” quando a informação é inibida, de forma a não identificar o informante; desse modo, os hectares não 
identificados nos grupos de áreas selecionados são contabilizados como “grupo não identificado”). Fonte: IBGE, 
Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.
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No que se refere à condição do produtor em relação às terras (Figura 1.3.12-78) em Papagaios, 
74% são proprietários das terras em que produzem, 10% estão na condição de arrendatários, 9% 
foram considerados comandatários, 4% são considerados concessionários ou assentados aguar-
dando titulação definitiva e 3% estão trabalhando como parceiros em relação à produção da terra.

Referente à finalidade principal da produção agropecuária dos estabelecimentos (Figura 
1.3.12-79), 76% da produção é direcionada para a comercialização e 24% para o consumo 
próprio. No Censo Agropecuário de 2017, foi levantado o quantitativo de propriedades com 
agricultura familiar (Tabela 1.3.12-69), sendo que em Papagaios 47,73% se enquadram em 
tal prática, e 52,27% não são produtores da agricultura familiar. 

Figura 1.3.12-78 – Condição do produtor em relação às terras, Papagaios, 2017. 
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Figura 1.3.12-79 – Finalidade principal da produção agropecuária dos estabelecimentos, 
Papagaios, 2017. 
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Tabela 1.3.12-69 – Estabelecimentos agropecuários com agricultura familiar, Papagaios, 2017.

Unidade territorial Número de 
estabelecimentos (total)

Agricultura 
familiar – não

Agricultura 
familiar – sim

nº % nº %

Papagaios (MG) 308 161 52,27 147 47,73

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.
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Classe de uso e cobertura do solo Área (ha)
Cultura Anual e Perene 1041,95
Cultura Semi-Perene 6,12
Floresta Plantada 5778,54
Formação Campestre 181,79
Formação Florestal 7437,66
Formação Savânica 4424,79
Infraestrutura Urbana 339,42
Mineração 82,89
Mosaico de Agricultura e Pastagem 20,28
Outra Área não Vegetada 165,51
Pastagem 35414,43
Corpo d'água 421,42
Total 55314,80

Mapa 1.3.12-30 – Uso do solo e cobertura vegetal do município de Papagaios.
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1.3.12.4.C.r. Caetanópolis
O município de Caetanópolis, pertencente à microrregião de Sete Lagoas31, está localizado 
na região central de Minas Gerais e, embora não seja banhado pelo rio Paraopeba, está na 
faixa de 1 km de distância do rio. O município é cortado pelos ribeirões do Cedro e da Lagoa 
Dourada, constituindo-se nos mananciais disponíveis no território municipal. A principal via mo-
dal do município é a BR-040, que permite a integração do município de Caetanópolis à Região 
Metropolitana de Belo Horizonte. 

Na Tabela 1.3.12-70, é possível observar que a tipologia de uso e ocupação da terra com maior 
representatividade é o mosaico de pastagem, que ocupa 74,05% (11.546,57 ha) do município, 
sendo que essa tipologia se apresenta de forma espaçada ao longo de todo o território, como 
pode ser observado no Mapa 1.3.12-31. É relevante a representação da tipologia pastagem, 
que foi identificada em quase três quartos do território municipal. Este aspecto pode ser com-
preendido quando se analisam os dados do Censo Agropecuário de 2017, no que tange às in-
formações sobre pecuária local. O município de Caetanópolis apresenta um efetivo de 130.100 
galináceos, rebanho bovino de 5.069 cabeças, com 780 vacas para ordenho, 530 cabeças de 
equinos, 280 cabeças de suínos, 88 ovinos e 38 caprinos.

A segunda maior tipologia de uso e ocupação da terra com maior representação em Caetanópolis 
é a formação florestal, com 7,98% do território (1.243,58 ha), que ocorre de forma espaçada. 
Logo em seguida, aparecem formação savânica, com 6,93% (1.081,23 ha), e floresta plantada, 
com 6,68% (1.041,09 ha) do território mapeado. Consulta ao Censo Agropecuário de 2017 in-
dica que 874 hectares foram direcionados à plantação de eucaliptos, produzindo 2.100 tonela-
das. A tipologia infraestrutura urbana representa 2,81% (438,89 ha), e se concentra na porção 
norte da cidade, onde está a sede municipal. 

Tabela 1.3.12-70 – Tipologias de uso da terra no município de Caetanópolis.

Tipologia 
Área 

hectares %

Floresta plantada 1.041,09 6,68

Formação campestre 200,97 1,29

Formação florestal 1.243,58 7,98

Formação savânica 1.081,23 6,93

Infraestrutura urbana 438,89 2,81

Mineração 0,17 0,00

Outra área não vegetada 16,54 0,11

Pastagem 11.546,57 74,05

Rio, Lago e Oceano 23,95 0,15

Total 15.592,98 100,00

Fonte: Mapbiomas, 2018. Elaboração: Arcadis, 2020. 

No município de Caetanópolis, foi levantado, a partir dos dados do Censo Agropecuário de 
2006 (Figura 1.3.12-80), que 67,65% dos estabelecimentos agropecuários foi classificado 

31 Segundo Faria et al. (2012), a microrregião de Sete Lagoas abrange os seguintes municípios: Araçaí, Baldim, 
Cachoeira da Prata, Caetanópolis, Capim Branco, Cordisburgo, Fortuna de Minas, Funilândia, Inhaúma, 
Jaboticatubas, Jequitibá, Maravilhas, Matozinhos, Papagaios, Paraopeba, Pequi, Prudente de Morais, Santana 
do Pirapama, Santana do Riacho e Sete Lagoas (sede).
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como pequena propriedade, considerando as faixas de módulo fiscal, ou seja, a maior par-
te das unidades produtivas do município possuía menos de 80 hectares (cada módulo fiscal 
equivale a 20 hectares). Já 20,59% dos estabelecimentos foram classificados como médias 
propriedades, e 11,76% como grandes propriedades. 

Os dados do Censo Agropecuário de 2017 apresentam informação sobre o tamanho dos es-
tabelecimentos por grupos de área, sendo que o grupo com o maior número de unidades pro-
dutivas foi aquele que considerava área de 1 a menos de 5 ha (25,41%, ou 46 unidades pro-
dutivas), seguido dos estabelecimentos na faixa de área entre mais de 0 a 1 há, que somavam 
14,92% (27 unidades produtivas), conforme apresentado na Tabela 1.3.12-71. Observa-se que 
as propriedades com até 5 ha representam 40,33% do total de unidades produtivas do municí-
pio e ocupam cerca de 1,3% da área destinada a atividades agropecuárias. 

Já o grupo que agrega estabelecimentos com área entre 100 e 200 ha ocupa 18,38% da área total 
registrada (1.648 ha), e o grupo com estabelecimentos com áreas entre 200 e 500 ha ocupa 49,15% 
da área produtiva do município. Destaca-se que essas duas categorias somam 25 propriedades 
rurais (13,8% de um total de 181 propriedades) e ocupam 67,5% da área produtiva identificada na 
pesquisa censitária, indicando a concentração fundiária do município de Caetanópolis. 

Figura 1.3.12-80 – Estabelecimentos agropecuários (em %) por classes de módulo fiscal, 
Caetanópolis e área de estudo, 2006.
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Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2006. Elaboração: Arcadis, 2020.

Tabela 1.3.12-71 – Número de estabelecimentos agropecuários e área total (ha) por grupo de 
área, Caetanópolis, 2017.

Grupos de área
Caetanópolis (MG)

Núm. % ha %

Grupo 
identificado

mais de 0 a 1 ha 27 14,92 5 0,06

de 1 a menos de 5 ha 46 25,41 111 1,24

De 5 a menos de 10 ha 18 9,94 124 1,38

De 10 a menos de 20 ha 24 13,26 313 3,49

De 20 a menos de 50 ha 24 13,26 779 8,69

De 50 a menos de 100 ha 16 8,84 1.078 12,02

De 100 a menos de 200 ha 11 6,08 1.648 18,38

De 200 a menos de 500 ha 14 7,73 4.407 49,15

Acima de 500 ha 1 0,55 X X

Produtor sem área 0 0 0 0,00

Grupo não identificado* 501 5,59

Total 181 100 8.966 100

*Contempla o número de hectares não contabilizados nos grupos de áreas apresentados (o IBGE adota o 
caractere “X” quando a informação é inibida, de forma a não identificar o informante; desse modo, os hectares não 
identificados nos grupos de áreas selecionados são contabilizados como “grupo não identificado”). Fonte: IBGE, 
Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.
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No que se refere à condição do produtor em relação às terras (Figura 1.3.12-81), em 
Caetanópolis, 86% dos produtores são proprietários das terras em que produzem, outros 8% 
foram classificados como arrendatários e 6% como comandatários. Quanto à finalidade prin-
cipal da produção agropecuária dos estabelecimentos (Figura 1.3.12-82), 99% da produção é 
direcionada para o consumo próprio, e apenas 1% da produção é voltada para a comercializa-
ção. No Censo Agropecuário de 2017 foi levantado o quantitativo de propriedades com agri-
cultura familiar (Tabela 1.3.12-72), sendo que em Caetanópolis 53,59% se enquadram em tal 
prática, e 46,41% não são produtores de agricultura familiar. 

Figura 1.3.12-81 – Condição do produtor em relação às terras, Caetanópolis, 2017.
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Figura 1.3.12-82 – Finalidade principal da produção agropecuária dos estabelecimentos, 
Caetanópolis, 2017. 
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Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

Tabela 1.3.12-72 – Estabelecimentos agropecuários com agricultura familiar, Caetanópolis, 2017.

Unidade territorial Número de estabelecimentos (total)
Agricultura 

familiar – não
Agricultura 

familiar – sim

nº % nº %

Caetanópolis (MG) 181 84 46,41 97 53,59

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.
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Classe de uso e cobertura do solo Área (ha)
Floresta Plantada 1041,09
Formação Campestre 200,97
Formação Florestal 1243,58
Formação Savânica 1081,23
Infraestrutura Urbana 438,89
Mineração 0,17
Outra Área não Vegetada 16,54
Pastagem 11546,57
Rio, Lago e Oceano 23,95
Total 15592,98

Mapa 1.3.12-31 – Uso do solo e cobertura vegetal do município de Caetanópolis.
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1.3.12.4.C.s. Paraopeba
O município de Paraopeba localiza-se na mesorregião metropolitana de Belo Horizonte e na 
microrregião de Sete Lagoas, na margem direita do rio Paraopeba. O município é formado pela 
sede municipal e pelos povoados de Canabrava, Embiriçu, Picada, Retiro, Lontra e Quilombo 
de Pontinha. A principal via modal do município é a BR-040, que possibilita acesso ao municí-
pio de Sete Lagoas32, cidade que possui centralidade econômica e social na região central de 
Minas Gerais. O município dista 108 km da BR-262, que interliga os estados do Espírito Santo, 
Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul. 

Referente às tipologias de uso e ocupação da terra, a Tabela 1.3.12-73 mostra que a tipologia 
com maior representatividade é a pastagem, com 63,70% (39.824,22 ha), seguida da forma-
ção florestal, com 11,25% (7.031,73 ha). A formação savânica tem 11,02% (6.889,54 ha) e a 
floresta plantada, 10,65% (6.655,36 ha). Ressalta-se que o município possui uma unidade de 
conservação de uso sustentável, a Floresta Nacional de Paraopeba (Flona Paraopeba), com 
203,29 hectares de área do bioma Cerrado.

Em relação à atividade pecuária, os dados do Censo Agropecuário de 2017 indicam a existên-
cia de rebanho de bovinos composto por 27.981 cabeças; o rebanho de suínos é composto por 
3.046 cabeças; e o de galináceos, por 206.146 cabeças. O levantamento do IBGE apontou a 
existência de 393 estabelecimentos agropecuários.

A tipologia infraestrutura urbana ocupa 1,1% (690,34 ha) do território, sendo que os distritos, 
comunidades rurais e a sede urbana situam-se de forma dispersa ao longo do território. 

Tabela 1.3.12-73 – Tipologias de uso da terra no município de Paraopeba.

Tipologia 
Área 

hectares %

Corpo d’água 329,50 0,53

Cultura anual e perene 167,33 0,27

Floresta plantada 6.655,36 10,65

Formação campestre 821,67 1,31

Formação florestal 7.031,73 11,25

Formação savânica 6.889,54 11,02

Infraestrutura urbana 690,34 1,10

Mineração 18,38 0,03

Outra área não vegetada 89,46 0,14

Pastagem 39.824,22 63,70

Total 62.517,52 100,00

Fonte: Mapbiomas, 2018. Elaboração: Arcadis, 2020. 

Em Paraopeba, de acordo com os dados do Censo Agropecuário de 2006 (Figura 1.3.12-83), 
71,57% dos estabelecimentos agropecuários foram classificados como pequenas propriedades, 

32 O município de Sete Lagoas tem se destacado nos últimos decênios pelo expressivo crescimento econômico e 
demográfico que se reflete numa importância cada vez maior diante do ambiente geral de globalização e em sua 
própria funcionalidade na rede urbana. Essa configuração torna Sete Lagoas uma cidade média, de influência 
local frente aos municípios próximos da região central mineira. (NOGUEIRA E GARCIA, 2010). Disponível em: 
https://diamantina.cedeplar.ufmg.br/portal/download/diamantina-2010/D10A036.pdf 

https://diamantina.cedeplar.ufmg.br/portal/download/diamantina-2010/D10A036.pdf
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considerando as faixas de módulo fiscal, ou seja, a maior parte das unidades produtivas do 
município possuía menos de 80 hectares (cada módulo fiscal equivale a 20 hectares). 18,04% 
dos estabelecimentos foram classificados como médias propriedades, apresentando de 80 a 
300 hectares de área. 

Os dados do Censo Agropecuário de 2017 apresentam informação sobre o tamanho dos es-
tabelecimentos por grupos de área, sendo que o grupo com o maior número de unidades pro-
dutivas em Paraopeba foi aquele que considerava áreas de 1 a menos de 5 ha (17,17%, ou 68 
unidades produtivas), seguido dos estabelecimentos na faixa de área entre 20 e 50 hectares 
que somavam 16,92% (67 unidades produtivas), conforme apresentado na Tabela 1.3.12-74. 

Em relação à área ocupada pelos diferentes grupos de estabelecimentos agropecuários, a 
faixa com unidades de 200 a 500 ha ocupa 20,47% do total de área produtiva identificada no 
município; já as unidades com tamanho superior a 500 ha ocupam 51,36%. Ou seja, 50 pro-
priedades rurais, do total de 396, ocupam 71,83% da área produtiva. A análise da configuração 
fundiária permite verificar que em Paraopeba parcela significativa da área produtiva está con-
centrada em poucas propriedades.

Figura 1.3.12-83 – Estabelecimentos agropecuários (em %) por classes de módulo fiscal, 
Paraopeba e área de estudo, 2006.
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Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2006. Elaboração: Arcadis, 2020.

Tabela 1.3.12-74 – Número de estabelecimentos agropecuários e área total (ha) por grupo de 
área, Paraopeba, 2017.

Grupos de área
Paraopeba (MG)

Núm. % ha %

Grupo 
identificado

mais de 0 a 1 ha 50 12,63 13 0,03

de 1 a menos de 5 ha 68 17,17 154 0,36

De 5 a menos de 10 ha 28 7,07 199 0,46

De 10 a menos de 20 ha 47 11,87 660 1,52

De 20 a menos de 50 ha 67 16,92 2.278 5,26

De 50 a menos de 100 ha 45 11,36 3.213 7,41

De 100 a menos de 200 ha 41 10,35 5.693 13,13

De 200 a menos de 500 ha 32 8,08 8.873 20,47

Acima de 500 ha 18 4,55 22.262 51,36

Produtor sem área 0 0 0 0

Grupo não identificado* 0 0

Total 396 100 43.345 100

*Contempla o número de hectares não contabilizados nos grupos de áreas apresentados (o IBGE adota o 
caractere “X” quando a informação é inibida, de forma a não identificar o informante; desse modo, os hectares não 
identificados nos grupos de áreas selecionados são contabilizados como “grupo não identificado”). Fonte: IBGE, 
Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.
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No que se refere à condição do produtor em relação às terras (Figura 1.3.12-84), em Paraopeba 
86% dos produtores rurais são proprietários das terras em que produzem. Outros 6% dos produ-
tores foram considerados arrendatários no Censo Agropecuário de 2017, e 5% cadastrados no 
Censo como ocupantes. Concernente à finalidade principal da produção agropecuária dos estabe-
lecimentos (Figura 1.3.12-85), 99% da produção é direcionada ao consumo próprio, e apenas 1% 
da produção é voltada à comercialização. No Censo Agropecuário de 2017 também foi levantado o 
quantitativo de propriedades com agricultura familiar (Tabela 1.3.12-75), sendo que em Paraopeba 
45,96% se enquadram em tal prática, e 54,04% não são produtores da agricultura familiar. 

Figura 1.3.12-84 – Condição do produtor em relação às terras, Paraopeba, 2017. 
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Figura 1.3.12-85 – Finalidade principal da produção agropecuária dos estabelecimentos, 
Paraopeba, 2017.
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Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

Tabela 1.3.12-75 – Estabelecimentos agropecuários com agricultura familiar, Paraopeba, 2017.

Unidade 
territorial

Número de 
estabelecimentos (total)

Agricultura 
familiar – não

Agricultura 
familiar – sim

nº % nº %

Paraopeba (MG) 396 214 54,04 182 45,96

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.
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Classe de uso e cobertura do solo Área (ha)
Cultura Anual e Perene 167,33
Floresta Plantada 6655,36
Formação Campestre 821,67
Formação Florestal 7031,73
Formação Savânica 6889,54
Infraestrutura Urbana 690,34
Mineração 18,38
Outra Área não Vegetada 89,46
Pastagem 39824,22
Corpo d'água 329,50
Total 62517,52

Mapa 1.3.12-32 – Uso do solo e cobertura vegetal do município de Paraopeba.
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1.3.12.4.C.t. Curvelo
O município de Curvelo possui grande extensão territorial (total de 328.995,34 ha), sendo que 
ao longo do território observa-se a presença de arranjos urbanos dispersos, como: Angueretá, 
Juscelino Kubitschek, Trevão, Cachoeira do Choro, São José das Pedras, Mascarenhas, 
Angicos, São José do Jataí, Santa Rita do Cedro e Tomas Gonzaga. A sede municipal situa-se 
às margens das rodovias federais BR-135 e BR-259. A porção oeste do município é banhada 
pelo rio Paraopeba. 

As principais tipologias destacadas no mapeamento do uso e ocupação da terra, conforme 
apresentado no Mapa 1.3.12-33, são: pastagem (56,28%, 185.383,98 ha), floresta planta-
da (15,48%, 50.990,43 ha), formação savânica (11,54%, 38.022,75 ha) e formação florestal 
(10,14%, 33.385,05 ha), conforme dados apresentados na Tabela 1.3.12-76. A grande porcen-
tagem de floresta plantada no município deve-se à presença da empresa Vallourec Unidade 
Florestal, subsidiária da Vallourec Tubos do Brasil S/A, responsável pelo abastecimento de 
carvão vegetal dos Altos-Fornos da Usina Barreiro, localizada em Belo Horizonte. Em 2018, se-
gundo o IBGE (2019), a produção de carvão vegetal (eucalipto) em Curvelo totalizou 154.492 
toneladas, a oitava maior produção do estado de Minas Gerais e do Brasil (em 2015, a produ-
ção de eucalipto para carvão vegetal chegou a 195.844 toneladas, ocupando a quarta posição 
no ranking estadual e nacional). Ainda em relação à silvicultura (representada na tipologia de 
floresta plantada), a produção de eucalipto para papel e celulose (madeira em tora), em 2018, 
chegou a 657.178 m³, a maior produção do estado de Minas Gerais.

Segundo os dados do Censo Agropecuário de 2017, o rebanho bovino do município é compos-
to por 77.226 cabeças, o segundo maior rebanho da área de estudo (atrás apenas do efetivo 
bovino do município de Pompéu); já o rebanho suíno é composto por 27.924 cabeças. Curvelo 
é o município com maior número de estabelecimentos agropecuários da área de estudo, sendo 
identificadas 1.093 unidades, e o município com a maior extensão territorial da área de estudo 
(Censo Agropecuário de 2017).

Tabela 1.3.12-76 – Tipologias de uso da terra no município de Curvelo.

Tipologia 
Área 

hectares %

Corpo d’água 1.887,68 0,57

Cultura anual e perene 554,16 0,17

Floresta plantada 50.990,43 15,48

Formação campestre 16.225,36 4,93

Formação florestal 33.385,05 10,14

Formação savânica 38.022,75 11,54

Infraestrutura urbana 1.497,21 0,45

Mineração 43,60 0,01

Outra área não vegetada 1.395,93 0,42

Pastagem 185.383,98 56,28

Total 329.386,16 100,00

Fonte: Mapbiomas, 2018. Elaboração: Arcadis, 2020. 

No município de Curvelo, de acordo com os dados do Censo Agropecuário de 2006 (Figura 
1.3.12-86) 80,70% dos estabelecimentos agropecuários foram classificados como pequenas 
propriedades, considerando as faixas de módulo fiscal, ou seja, a maior parte das unidades 
produtivas do município possuía menos de 160 hectares (cada módulo fiscal equivale a 40 
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hectares). 13,92% dos estabelecimentos foram classificados como médias propriedades, e 
4,18% como grandes propriedades rurais.

Os dados do Censo Agropecuário de 2017 apresentam informação sobre o tamanho dos estabe-
lecimentos por grupos de área, sendo que o grupo com o maior número de unidades produtivas 
foi aquele que considerava áreas de 20 a 50 hectares (26,35%, ou 288 unidades produtivas). Os 
estabelecimentos com áreas entre 10 e 20 hectares somavam 18,21% (199 unidades produtivas), 
conforme apresentado na Tabela 1.3.12-77. Essas duas categorias são bastante representativas 
em relação ao número de estabelecimentos, porém em relação à área produtiva correspondem 
somente a 6,16% da área total (12.014 ha).

Já o grupo que agrega os estabelecimentos com mais de 500 ha distribui-se em 46,03% da 
área produtiva identificada no município; ou seja, 5,86% das unidades produtivas ocupam qua-
se a metade da área voltada a atividades agropecuárias de Curvelo, o que demonstra signifi-
cativa concentração de terras.

Figura 1.3.12-86 – Estabelecimentos agropecuários (em %) por classes de módulo fiscal, 
Curvelo e área de estudo, 2006.
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Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2006. Elaboração: Arcadis, 2020.

Tabela 1.3.12-77 – Número de estabelecimentos agropecuários e área total (ha) por grupo de 
área, Curvelo, 2017.

Grupos de área
Curvelo (MG)

Núm. % ha %

Grupo 
identificado

mais de 0 a 1 ha 11 1,01 4 0,00

de 1 a menos de 5 ha 56 5,12 154 0,08

De 5 a menos de 10 ha 87 7,96 639 0,33

De 10 a menos de 20 ha 199 18,21 2.845 1,46

De 20 a menos de 50 ha 288 26,35 9.169 4,70

De 50 a menos de 100 ha 155 14,18 10.848 5,56

De 100 a menos de 200 ha 123 11,25 16.920 8,67

De 200 a menos de 500 ha 110 10,06 32.669 16,74

Acima de 500 ha 64 5,86 89.827 46,03

Produtor sem área 0 0 0 0,000

Grupo não identificado* 32.066 16,43

Total 1.093 100 195.141 100

*Contempla o número de hectares não contabilizados nos grupos de áreas apresentados (o IBGE adota o caractere 
“X” quando a informação é inibida, de forma a não identificar o informante; desse modo, os hectares não identificados 
nos grupos de áreas selecionados são contabilizados como “grupo não identificado”). Especificamente em Curvelo, 
há quatro grupos de área que tiveram seus dados inibidos. Pelo tamanho máximo indicado nos grupos, infere-se que 
o número de hectares não identificados corresponde quase integralmente a somente duas propriedades com área 
superior a 10.000 ha cada. Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.
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No que se refere à condição do produtor em relação às terras (Figura 1.3.12-87) em Curvelo, 
98% dos produtores são proprietários das terras em que produzem. Apenas 2% dos produtores 
foram considerados arrendatários no Censo Agropecuário de 2017.

Concernente à finalidade principal da produção agropecuária dos estabelecimentos (Figura 
1.3.12-88), 73% da produção é direcionada ao consumo próprio, e 27%, à comercialização. No 
Censo Agropecuário de 2017 foi levantado o quantitativo de propriedades com agricultura fami-
liar (Tabela 1.3.12-78), sendo que em Curvelo 59,01% se enquadram em tal prática, e 40,99% 
não são produtores da agricultura familiar. 

Figura 1.3.12-87 – Condição do produtor em relação às terras, Curvelo, 2017. 
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Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

Figura 1.3.12-88 – Finalidade principal da produção agropecuária dos estabelecimentos, 
Curvelo, 2017. 
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Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

Tabela 1.3.12-78 – Estabelecimentos agropecuários com agricultura familiar, Curvelo, 2017.

Unidade 
territorial

Número de 
estabelecimentos (total)

Agricultura 
familiar – não

Agricultura 
familiar – sim

nº % nº %

Curvelo (MG) 1.093 448 40,99 645 59,01

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.
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Classe de uso e cobertura do solo Área (ha)
Cultura Anual e Perene 554,16
Floresta Plantada 50990,43
Formação Campestre 16225,36
Formação Florestal 33385,05
Formação Savânica 38022,75
Infraestrutura Urbana 1497,21
Mineração 43,60
Outra Área não Vegetada 1395,93
Pastagem 185383,98
Corpo d'água 1887,68
Total 329386,16

FONTE:
-BASE HIDROGRÁFICA: ANA, 2018;
-COMUNIDADES: FUNAI E FUND. PALMARES, 2018;
-LIMITE MUNICIPAL E LOCALIDADES: IBGE, 2017, 2018;
-LINHAS DE TRANSMISSÃO: ONS, 2006;
-GASODUTO: CPRM, 2006;
-USO DO SOLO: MAPBIOMAS, 2018;
-IMAGEM: LANDSAT, 2019.

Mapa 1.3.12-33 – Uso do solo e cobertura vegetal do município de Curvelo.
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1.3.12.4.C.u. Pompéu
Pompéu localiza-se na mesorregião central, pertence à microrregião de Três Marias, e sua 
sede municipal fica 170 km a noroeste da capital mineira, situando-se na margem esquerda 
do rio Paraopeba (Plano Municipal de Saneamento Básico, 2014). Os principais acessos do 
município são as rodovias MG-420 e MG-060. 

Administrativamente, o município é formado pelos distritos de Silva Campos e Pompéu (sede). 
O município possui localidades e pequenos povoados representados por: assentamentos do 
Instituto Nacional de Reforma Agrária (Incra), como 26 de Outubro, Queima Fogo e Paulista; 
Comunidade quilombola do Saco Barreiro e Balneário de Reino dos Lagos. 

A dinâmica do uso e ocupação da terra no município é apresentada na Tabela 1.3.12-79, sendo 
possível observar que as tipologias que apresentam as maiores porcentagens são: pastagem 
(51,96%, 132.437,97 ha), floresta plantada (12%, 30.577,81 ha) e formação savânica (11,59%, 
29.555,39 ha). Destaca-se que a tipologia infraestrutura urbana ocupa 0,36% (915,77 ha) do 
território, sendo que, no cenário geral, o município de Pompéu caracteriza-se por possuir um ex-
tenso território de floresta plantada, com grandes áreas de pastagem e agricultura. Os principais 
produtos agropecuários são o gado de corte, gado leiteiro e a avicultura (COBRAPE, 2014).

Os dados do Censo Agropecuário de 2017 indicam que, entre os municípios da área de estu-
do, Pompéu é o que possui maior rebanho de bovinos, totalizando 97.958 cabeças. Além de 
bovinos, no município ainda existem rebanhos de equinos (1.445 cabeças), suínos (2.207) e 
galináceos (48.032). O levantamento do IBGE identificou a existência de 815 estabelecimentos 
agropecuários, sendo este o município com o terceiro maior número de estabelecimentos da 
área de estudo.

Tabela 1.3.12-79 – Tipologias de uso da terra no município de Pompéu.

Tipologia 
Área 

hectares %

Corpo d’água 6.314,61 2,48

Cultura anual e perene 7.693,05 3,02

Cultura semiperene 5.631,20 2,21

Floresta plantada 30.577,81 12,00

Formação campestre 21.388,78 8,39

Formação florestal 17.921,94 7,03

Formação savânica 29.555,39 11,59

Infraestrutura urbana 915,77 0,36

Mineração 22,67 0,01

Outra área não vegetada 2.445,46 0,96

Pastagem 132.437,97 51,96

Total 254.904,65 100,00

Fonte: Mapbiomas, 2018. Elaboração: Arcadis, 2020. 

Em relação aos estabelecimentos agropecuários existentes no município de Pompéu em 2006 
(Figura 1.3.12-89), a maioria das unidades de produção (69,57%) foi classificada como peque-
na propriedade, ou seja, unidades com até 160 hectares de área, uma vez que o módulo fiscal 
em Pompéu corresponde a 40 hectares. 
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Verificando-se os dados do Censo de 2017 (Tabela 1.3.12-80), nota-se que os estabeleci-
mentos agropecuários mais representativos foram aqueles inseridos no grupo de área de 20 
a menos de 50 hectares, correspondendo a 29,82% do total (ou 243 unidades). Essa parcela, 
bastante representativa em unidades, distribui-se em 4,18% da área agropecuária total identi-
ficada no município. 

Os estabelecimentos inseridos no grupo de área de entre 200 e 500 ha distribuem-se em 
24,29% da área produtiva; o grupo com unidades com mais de 500 ha, por sua vez, ocupa 
41,10% da área total. As duas categorias representam mais de 65% de todo o território cadas-
trado para o município de Pompéu no Censo Agropecuário de 2017.

Figura 1.3.12-89 – Estabelecimentos agropecuários (em %) por classes de módulo fiscal, 
Pompéu e área de estudo, 2006. 
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Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2006. Elaboração: Arcadis, 2020.

Tabela 1.3.12-80 – Número de estabelecimentos agropecuários e área total (ha) por grupo de 
área, Pompéu, 2017.

Grupos de área
Pompéu (MG)

Núm. % ha %

Grupo 
identificado

mais de 0 a 1 ha 3 0,37 X X

de 1 a menos de 5 ha 32 3,93 84 0,05

De 5 a menos de 10 ha 23 2,82 169 0,10

De 10 a menos de 20 ha 62 7,61 933 0,53

De 20 a menos de 50 ha 243 29,82 7.318 4,18

De 50 a menos de 100 ha 109 13,37 7.862 4,49

De 100 a menos de 200 ha 143 17,55 19.779 11,29

De 200 a menos de 500 ha 148 18,16 42.539 24,29

Acima de 500 ha 52 6,38 71.974 41,10

Produtor sem área 0 0 0 0

Grupo não identificado* 24.469 13,97

Total 815 100 175.127 100

*Contempla o número de hectares não contabilizados nos grupos de áreas apresentados (o IBGE adota o 
caractere “X” quando a informação é inibida, de forma a não identificar o informante; desse modo, os hectares não 
identificados nos grupos de áreas selecionados são contabilizados como “grupo não identificado”). Fonte: IBGE, 
Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

No que diz respeito à condição do produtor em relação às terras, 86% são proprietários, 8% 
são arrendatários, 2% são concessionários ou assentados aguardando titulação definitiva e 
ocupantes, e 2% estão na condição de parceiros na exploração da terra (Figura 1.3.12-90). 
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Referente à produção (Figura 1.3.12-91), 93% é destinada à comercialização, e 7% ao con-
sumo próprio. Dos 815 estabelecimentos rurais de Pompéu (Tabela 1.3.12-81), 55,46% são 
compostos pela produção de agricultura familiar, e outros 44,54% não possuem agricultura 
familiar em suas terras.

Figura 1.3.12-90 – Condição do produtor em relação às terras, Pompéu, 2017.
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Figura 1.3.12-91 – Finalidade principal da produção agropecuária dos estabelecimentos, 
Pompéu, 2017.
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Tabela 1.3.12-81 – Estabelecimentos agropecuários com agricultura familiar, Pompéu, 2017.

Unidade 
territorial

Número de 
estabelecimentos 

(total)

Agricultura 
familiar – não

Agricultura 
familiar – sim

nº % nº %

Pompéu 
(MG)

815 363 44,54 452 55,46

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.
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Classe de uso e cobertura do solo Área (ha)
Cultura Anual e Perene 7693,05
Cultura Semi-Perene 5631,20
Floresta Plantada 30577,81
Formação Campestre 21388,78
Formação Florestal 17921,94
Formação Savânica 29555,39
Infraestrutura Urbana 915,77
Mineração 22,67
Outra Área não Vegetada 2445,46
Pastagem 132437,97
Corpo d'água 6314,61
Total 254904,65

Mapa 1.3.12-34 – Uso do solo e cobertura vegetal do município de Pompéu.
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1.3.12.4.C.v. Felixlândia
A principal via de acesso ao município de Felixlândia é a BR-040, que permite a ligação do muni-
cípio com Belo Horizonte. As principais comunidades rurais do município mineiro de Felixlândia 
são: Estância das Garças, Ilha do Mangabal, Lago dos Cisnes, Quintas da Boa Vista, Lagoa 
do Meio, La Poveda, Marmelada, Barreiros, Ibiriçu, Várzea do Buriti, Brejinho, Saco Fechado, 
Ibolim, Lagoinha e São José do Buriti, sendo possível observar a distribuição das comunidades 
rurais no Mapa 1.3.12-35. 

Os usos e ocupação da terra no município de Felixlândia são apresentados na Tabela 1.3.12-82. 
A feição predominante é a pastagem, com 43,90% do território municipal (68.196,04 ha), seguido 
das tipologias formação savânica, com 18,55% (28.821,96 ha), e floresta plantada, com 14,26% 
(22.144,65 ha). As categorias com menor representação foram cultura semiperene, com 0,32 ha, 
mineração, com 14,03 ha, e infraestrutura urbana, com 139,07 ha.

Em relação à atividade pecuária, o rebanho existente no município é composto por 44.492 ca-
beças de bovinos, 1.979 cabeças de suínos, 1.303 cabeças de equinos e 29.342 cabeças de 
galináceos, segundo levantamento do Censo Agropecuário de 2017, que também identificou a 
existência de 602 estabelecimentos agropecuários.

Tabela 1.3.12-82 – Tipologias de uso da terra no município de Felixlândia.

Tipologia 
Área 

hectares %

Corpo d’água 8.091,03 5,21

Cultura anual e perene 607,66 0,39

Cultura semiperene 0,32 0,00

Floresta plantada 22.144,65 14,26

Formação Campestre 7.967,01 5,13

Formação florestal 18.829,16 12,12

Formação savânica 28.821,96 18,55

Infraestrutura urbana 139,07 0,09

Mineração 14,03 0,01

Outra área não vegetada 528,29 0,34

Pastagem 68.196,04 43,90

Total 155.339,23 100,00

Fonte: Mapbiomas, 2018. Elaboração: Arcadis, 2020.

Em relação aos estabelecimentos agropecuários existentes no município de Felixlândia, obser-
va-se na Figura 1.3.12-92 que no ano de 2006 a maioria das unidades de produção (82,40%) 
foi classificada como pequenas propriedades, ou seja, unidades com até 160 hectares de área, 
uma vez que o módulo fiscal em Felixlândia corresponde a 40 hectares.

Verificando-se os dados mais recentes do Censo de 2017 (Tabela 1.3.12-83), nota-se que os 
estabelecimentos agropecuários mais representativos, em termos de quantidade, foram aque-
les com tamanho entre 20 e 50 hectares, correspondendo a 18,94% do total (ou 114 unidades). 
Esse grupo de estabelecimentos, em relação à área ocupada, distribui-se em 3.359 ha, o que 
corresponde a 3,63% da área total do município.
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As unidades produtivas com áreas com mais de 500 ha ocupam 49,59% da área agropecuária 
total identificada na pesquisa censitária. Isso significa que 5,8% dos estabelecimentos agro-
pecuários identificados em Felixlândia ocupam praticamente metade da área produtiva total, 
denotando-se assim a concentração de terra em grandes propriedades. 

Figura 1.3.12-92 – Estabelecimentos agropecuários (em %) por classes de módulo fiscal, 
Felixlândia e área de estudo, 2006.

 

 

 

82,40

75,01

11,69

16,32

5,03

5,73

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Felixlândia (MG)

Área de Estudo

Pequeno Médio Grande Sem Área

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2006. Elaboração: Arcadis, 2020.

Tabela 1.3.12-83 – Número de estabelecimentos agropecuários e área total (ha) por grupo de 
área, Felixlândia, 2017.

Grupos de área
Felixlândia (MG)

Núm. % ha %

Grupo 
identificado

mais de 0 a 1 ha 12 1,99 X X

de 1 a menos de 5 ha 65 10,8 184 0,20

De 5 a menos de 10 ha 79 13,12 510 0,55

De 10 a menos de 20 ha 103 17,11 1.353 1,46

De 20 a menos de 50 ha 114 18,94 3.359 3,63

De 50 a menos de 100 ha 87 14,45 5.908 6,39

De 100 a menos de 200 ha 58 9,63 7.512 8,13

De 200 a menos de 500 ha 49 8,14 15.671 16,95

Acima de 500 ha 35 5,81 45.845 49,59

Produtor sem área 0 0 0 0,00

Grupo não identificado* 12.106 13,09

Total 602 100 92.448 100

*Contempla o número de hectares não contabilizados nos grupos de áreas apresentados (o IBGE adota o 
caractere “X” quando a informação é inibida, de forma a não identificar o informante; desse modo, os hectares não 
identificados nos grupos de áreas selecionados são contabilizados como “grupo não identificado”). Fonte: IBGE, 
Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

No que diz respeito à condição do produtor em relação às terras, 97% são proprietários, ape-
nas 2% são ocupantes, e 1% está na condição de arrendatário (Figura 1.3.12-93). 

Referente à produção, 68% é voltada ao consumo próprio e de pessoas com laços de paren-
tesco com o produtor, e 32% é destinada à comercialização (Figura 1.3.12-94). Dos 602 esta-
belecimentos rurais (Tabela 1.3.12-84) de Felixlândia, 72,59% são compostos pela produção 
da agricultura familiar, e 27,41% não possuem agricultura familiar.
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Figura 1.3.12-93 – Condição do produtor em relação às terras, Felixlândia, 2017.

 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

Figura 1.3.12-94 – Finalidade principal da produção agropecuária dos estabelecimentos, 
Felixlândia, 2017. 
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Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

Tabela 1.3.12-84 – Estabelecimentos agropecuários com agricultura familiar, Felixlândia, 2017.

Unidade 
territorial

Número de 
estabelecimentos 
(total)

Agricultura 
familiar – não

Agricultura 
familiar – sim

nº % nº %

Felixlândia 
(MG)

602 165 27,41 437 72,59

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.
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Classe de uso e cobertura do solo Área (ha)
Cultura Anual e Perene 607,66
Cultura Semi-Perene 0,32
Floresta Plantada 22144,65
Formação Campestre 7967,01
Formação Florestal 18829,16
Formação Savânica 28821,96
Infraestrutura Urbana 139,07
Mineração 14,03
Outra Área não Vegetada 528,29
Pastagem 68196,04
Corpo d'água 8091,03
Total 155339,23

Mapa 1.3.12-35 – Uso do solo e cobertura vegetal do município de Felixlândia.
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1.3.12.4.D. Configuração fundiária 
A elaboração da configuração fundiária dos municípios da área de estudo teve como base a pes-
quisa bibliográfica das leis de gestão territorial, que possibilitam compreender o desenvolvimento 
dos instrumentos de ordenamento territorial e parcelamento do solo. Foram utilizados dados 
disponibilizados pelo Sistema Nacional de Cadastro Rural – Senar33, que é uma plataforma de 
estatística administrada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).34 O 
Senar disponibiliza, por município, informações referentes à faixa de área em que os imóveis 
rurais estão inseridos, o que permite conhecer a configuração territorial fundiária dos municípios. 

Entende-se que o conhecimento da estrutura fundiária de determinado município auxilia a aná-
lise a respeito de atividades que contribuam para o desenvolvimento rural, com foco no estabe-
lecimento de políticas públicas relacionadas ao apoio à agricultura familiar e empresarial, bem 
como à segurança territorial e alimentar (Incra, 2020). 

Segundo o Incra (2014), o imóvel rural possui uma classificação de acordo com sua situa-
ção cadastral perante o Cadastro de Imóveis Rurais (Cafir), que é administrado pela Receita 
Federal do Brasil e agrega informações cadastrais referentes aos imóveis rurais do país. O 
cadastro pode estar ativo, pendente ou cancelado, conforme descrito a seguir:

• Ativo: cadastro do imóvel rural que não apresente nenhuma pendência cadastral, que não 
tenha solicitação de cancelamento deferida ou que não seja objeto de cancelamento de 
ofício;

• Pendente: cadastro do imóvel rural que apresente inconsistência nos seus dados cadas-
trais ou que esteja omisso em relação à apresentação da Declaração do Imposto sobre a 
Propriedade Territorial Rural (DITR);

• Cancelado: cadastro do imóvel rural que tenha solicitação de cancelamento deferida ou 
seja objeto de cancelamento de ofício.

A inscrição no Cafir deve ser realizada obrigatoriamente para todos os imóveis rurais e, dife-
rentemente dos dados apresentados na pesquisa do Censo Agropecuário sobre os estabele-
cimentos agropecuários, que são declaratórios, a inscrição no Cafir necessita de documentos 
comprobatórios, como certidões de registro e escrituras, entre outros, conforme disposto na IN 
RFB 1467/2014, alterada pela IN RFB 1725/2017.

O Mapa 1.3.12-36 apresenta a configuração fundiária dos municípios da área de estudo por 
sua situação cadastral junto ao Incra.

33 O Sistema Nacional de Cadastro Rural (Senar), desenvolvido pelo Incra, dispõe de informações sobre dados 
pessoais, de estrutura das propriedades rurais, de uso do imóvel e gráficos. Na plataforma, o proprietário pode 
realizar o cadastramento do imóvel rural, sendo que o titular obterá o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural 
(CCIR), documento indispensável para desmembrar, arrendar, hipotecar, vender ou prometer em venda o imóvel 
rural e para homologação de partilha amigável ou judicial “sucessão causa mortis”, de acordo com a Lei nº 4.947, 
de 6 de abril de 1966, com as alterações da Lei nº 10.267/2001 e os Decretos regulamentadores. 

34 O Incra é uma autarquia federal, cuja missão prioritária é executar a reforma agrária e realizar o ordenamento 
fundiário nacional. Criado pelo Decreto nº 1.110, de 9 de julho de 1970, atualmente o Incra está implantado em 
todo o território nacional, por meio de 30 superintendências regionais. 
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Municipio Total de imóveis
Betim 2152
Brumadinho 2749
Curvelo 3530
Caetanópolis 386
Cachoeira da Prata 101
Esmeraldas 3210
Felixlândia 1723
Florestal 790
Fortuna de Minas 408
Mateus Leme 1629
Igarapé 756
Inhaúma 584
Juatuba 341
Maravilhas 601
Mario Campos 233
Papagaios 766
Paraopeba 1133
Para de Minas 2393
Pequi 487
Pompeu 2238
São Joaquim de Bicas 328
São José da Varginha 633

Mapa 1.3.12-36 – Configuração fundiária por situação cadastral dos imóveis rurais nos municípios da área de estudo, 2017.
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Foi levantando, ainda, o módulo fiscal dos municípios da área de estudo, que pode ser defi-
nido como

uma unidade de medida, em hectares, cujo valor é fixado para cada município levando-se em 
conta: (a) o tipo de exploração predominante no município (hortifrutigranjeira, cultura permanente, 
cultura temporária, pecuária ou florestal); (b) a renda obtida no tipo de exploração predominante; 
(c) outras explorações existentes no município que, embora não predominantes, sejam expressi-
vas em função da renda ou da área utilizada; (d) o conceito de “propriedade familiar”. A dimensão 
de um módulo fiscal varia de acordo com o município onde está localizada a propriedade. O valor 
do módulo fiscal no Brasil varia de 5 a 110 hectares. (Embrapa, 2020).

Tabela 1.3.12-85 – Classificação da propriedade por classes de módulo fiscal.
Classe Área

Pequena Até 4 (quatro) módulos fiscais

Média 
Superior a 4 (quatro) e até 15 (quinze) módulos 
fiscais

Grande Superior a 15 (quinze) módulos fiscais

Fonte: Incra, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

De modo complementar, a Tabela 1.3.12-86 apresenta os módulos fiscais em hectare (ha) por 
município da área de estudo.

Tabela 1.3.12-86 – Módulos fiscais, em hectare (ha), por município da área de estudo.

Município Módulo fiscal (ha)

Betim (MG) 7

Brumadinho (MG) 20

Cachoeira da Prata (MG) 20

Caetanópolis (MG) 20

Curvelo (MG) 40

Esmeraldas (MG) 7

Felixlândia (MG) 40

Florestal (MG) 20

Fortuna de Minas (MG) 20

Igarapé (MG) 20

Inhaúma (MG) 20

Juatuba (MG) 20

Maravilhas (MG) 20

Mário Campos (MG) 7

Mateus Leme (MG) 20

Papagaios (MG) 20

Pará de Minas (MG) 20

Paraopeba (MG) 20

Pequi (MG) 20

Pompéu (MG) 40

São Joaquim de Bicas (MG) 20

São José da Varginha (MG) 20

Fonte: Embrapa, 2020; Incra, 2012. Elaboração: Arcadis, 2020.
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A seguir são apresentados os perfis da estrutura fundiária dos 22 municípios da área de estudo.

1.3.12.4.D.a. Brumadinho
O Plano Municipal de Regularização Fundiária Sustentável de Brumadinho – PMRFS (2010), 
desenvolvido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana 
(Sedru), apresenta a caracterização urbana e rural do território municipal. Neste documento, 
foi levantada a existência de 36 assentamentos irregulares em área rural e 15 assentamentos 
irregulares em área urbana do município. O Plano Diretor de Brumadinho entrou em processo 
de revisão35 no ano de 2019, com proposta de um novo zoneamento territorial. 

A Tabela 1.3.12-87 demonstra o quantitativo de imóveis rurais registrados no município de 
Brumadinho, que possui mais de 89% de suas propriedades rurais cadastradas na faixa corres-
pondente de 0 a 50 hectares, sendo que 2.068 estão com registros ativos, três pendentes e 387 
cancelados. Existem poucas propriedades na faixa acima de 50 hectares, sendo que 9,20% 
correspondem à faixa de área de 50 a 200 ha. No total, o município possui 2.749 imóveis rurais, 
sendo que 455 estão com a certificação junto ao Incra cancelada no ano de 2017.

Tabela 1.3.12-87 – Configuração fundiária por faixa de áreas no município de Brumadinho.

Faixas de áreas
Status do imóvel

Total por faixa %
Ativo Pendente Cancelado

>0 a 50 ha 2.068 3 387 2.458 89,41

>50 a 200 ha 195 3 55 253 9,20

>200 a 500 ha 18 – 10 28 1,02

>500 a 1.000 ha 4 – – 4 0,15

>1.000 a 5.000 ha 3 – 3 6 0,22

>5.000 ha – – – – 0,00

Total por status 2.288 6 455 2.749 100,00

Fonte: Sistema Nacional de Cadastro Rural – Senar, 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

1.3.12.4.D.b. Mário Campos
Um dos marcos da gestão territorial de Mário Campos é a Lei nº 77/1998, que estabelece normas 
relativas à organização territorial, sendo que está prevista a delimitação das seguintes zonas: 
Zona Urbana, Zona de Empreendimentos de Impacto, Zona de Proteção Ambiental e Zona Rural. 
No ano de 2007 foi publicado, por meio da Lei nº 4, o Plano Diretor do Município de Mário Campos, 
sendo que atualmente está passando por processo de revisão36 junto à Cedeplar. No 2º Seminário 
Técnico-Institucional, realizado pela equipe de elaboração do Plano de Macrozoneamento da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte (MZRMBH), foi relatado pela gestão pública de Mário 
Campos que o município necessita de um planejamento integrado, pois não há leis urbanas ou 
de trânsito municipalizado, além da necessidade de realização do recadastramento do município, 
seu georreferenciamento e redesenho do parcelamento (Cedeplar, 2017). 

35 Disponível em: https://brumadinho.mg.gov.br/noticias/Comunidades-de-Brumadinho-sao-envolvidas-na-revisao-
do-Plano-Diretor/32606/1/.

36 O processo de revisão do Plano Diretor de Mário Campos está disponível em: http://www.agenciarmbh.mg.gov.
br/plano-diretor-de-mario-campos/.
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Tendo como maior potencial econômico a agricultura familiar voltada ao abastecimento do 
próprio município e da RMBH, a maior preocupação relatada durante o 2º Seminário Técnico-
Institucional (2013) foi a especulação imobiliária e a dificuldade de diversificar a economia 
local, pois o município apresenta rodovias importantes para a região metropolitana de Belo 
Horizonte e gasodutos que interditam boa parte do território para qualquer outro uso, como 
relatado pelo gestor público local.

O município de Mário Campos possui o menor número de imóveis rurais cadastrados junto ao 
Incra em 2017 na área de estudo, com um total de 223. Destes, 97% (226) estão na faixa de área 
de 0 a 50 hectares, sendo que 20 imóveis rurais estão com certificações canceladas. No municí-
pio, ainda foi verificado que 3% (7) imóveis rurais estão na faixa de área entre 50 a 200 hectares.

Tabela 1.3.12-88 – Configuração fundiária por faixa de áreas no município de Mário Campos.

Faixas de áreas
Status do imóvel

Total por faixa %
Ativo Pendente Cancelado

>0 a 50 ha 206 – 20 226 97%

>50 a 200 ha 7 – – 7 3%

>200 a 500 ha – – – – 0%

>500 a 1.000 ha – – – – 0%

>1.000 a 5.000 ha – – – – 0%

>5.000 ha – – – – 0%

Total por status 213 - 20 233 100%

Fonte: Sistema Nacional de Cadastro Rural – Senar, 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

1.3.12.4.D.c. Betim
Na revisão do Plano Diretor do Município de Betim (2018) foi definido que na zona rural 
do município são permitidas divisões em módulos rurais, com área mínima de 20 mil m², 
destinadas a atividades agrosilvopastoris, às atividades de lazer e agroindústrias que apre-
sentem licenciamento ambiental. Ainda sobre o Plano Diretor do Município, é declarado 
que áreas próximas ao rio Paraopeba, especificamente a região de Vianópolis37, deverão 
se constituir no principal núcleo de atividades agrosilvopastoris do município, de turismo e 
lazer integrado à natureza.

No geral, o município de Betim possui 94% dos imóveis rurais na faixa de área de 0 a 50 
hectares, sendo que 1.532 estão com registros ativos no Incra como pode ser observado na 
Tabela 1.3.12-89. O município apresenta ainda 5% (99) dos imóveis rurais na faixa entre 50 
a 200 hectares, sendo que 24 imóveis rurais estão com sua certificação cancelada. No total, 
o município possui 2.152 imóveis rurais, e apresenta 518 imóveis com a certificação junto ao 
Incra cancelada no ano de 2017.

37 No Plano Diretor de Betim, considera-se como pertencente à região de Vianópolis a área compreendida entre a 
divisa de Esmeraldas, a Bacia de Várzea das Flores, a área delimitada como Zona de Expansão Urbana, a BR-262 
e o rio Paraopeba.
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Tabela 1.3.12-89 – Configuração fundiária por faixa de áreas no município de Betim.

Faixas de áreas
Status do imóvel

Total por faixa %
Ativo Pendente Cancelado

>0 a 50 ha 1.532 1 489 2.022 94%

>50 a 200 ha 75 – 24 99 5%

>200 a 500 ha 20 – 2 22 1%

>500 a 1.000 ha 4 – 1 5 0%

>1.000 a 5.000 ha 1 – – 1 0%

>5.000 ha 1 – 2 3 0%

Total por status 1.633 1 518 2.152 100%

Fonte: Sistema Nacional de Cadastro Rural – Senar, 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

1.3.12.4.D.d. São Joaquim de Bicas
O Plano Diretor de São Joaquim de Bicas foi estabelecido pela Lei n° 215/2004, passando por 
revisão no ano de 2018. Especificamente sobre o ordenamento territorial, foi proposto um novo 
zoneamento municipal nas áreas urbanas e rurais da cidade.

Além do Plano Diretor, o município possui as seguintes leis de ordenamento territorial:

• Lei nº 539, de 15 de abril de 2014: Altera a Lei 153, de 28 de dezembro de 2001 – Código 
Tributário do Município – e dá outras providências. Essa documentação é considerada 
fundamental para a orientação ao uso do solo no território municipal (CEDEPLAR, 2017);

• Lei nº 536, de 19 de março de 2014: Altera a Lei Complementar nº 13, de 3 de dezembro 
de 2012. Ela dá nova redação para o perímetro urbano, que compreende todas as zonas, 
exceto a Zona Rural e a Zona de Atividade Minerárias e Siderúrgicas (CEDEPLAR, 2017);

• Lei Complementar nº 13, de 3 de dezembro de 2012: Dispõe sobre a revisão do Plano 
Diretor do Município de São Joaquim de Bicas. Tal documento foi estabelecido como forma 
de adequar as mudanças ocorridas na ocupação e utilização do solo municipal, além da 
inclusão das regras de parcelamento do município (CEDEPLAR, 2017);

• Lei Complementar nº 12, de 24 de agosto de 2012: Revogou a legislação original de 
2004, e consolidou a questão territorial e ambiental no município. Esta legislação efetuou 
acréscimos e alterações à Lei nº 256/04, principalmente no tocante aos tipos de unidades 
de residências e industriais, de modo a favorecer o planejamento urbano-ambiental mu-
nicipal (CEDEPLAR, 2017).

Pode ser observado, a partir do levantamento das ferramentas de gestão territorial do municí-
pio, feito pela Cedeplar em 2017, o alinhamento entre a estrutura institucional e de planejamen-
to com a temática da ocupação do solo em São Joaquim de Bicas. No ano de 2017 ocorreram 
duas ocupações em um extenso terreno do município, denominados acampamento Pátria Livre 
e aldeia indígena Naô Xohã, na margem direita do rio Paraopeba. No processo de revisão do 
Plano Diretor de São Joaquim de Bicas não consta qualquer ação específica de regularização 
fundiária nos terrenos ocupados pelas duas comunidades. 

A configuração fundiária do município de São Joaquim de Bicas é apresentada na Tabela 
1.3.12-90, com detalhamento dos dados levantados junto ao Incra. A maior parte dos imóveis 
rurais está concentrada na faixa de área entre 0 e 50 hectares, correspondendo a 93% (306 
imóveis), segundo o Incra. Dessa parcela, 288 estão ativos e 18 com certificações canceladas 
no ano de 2017. No município, ainda foi verificado que 6% (20 imóveis) estão na faixa de área 
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entre 50 a 200 hectares, e um imóvel rural na faixa de 200 a 500 hectares. No total, o município 
possui 328 imóveis rurais, sendo que 21 estão com a certificação cancelada junto ao Incra.

Tabela 1.3.12-90 – Configuração fundiária por faixa de áreas no município de São Joaquim de 
Bicas.

Faixas de áreas
Status do imóvel

Total por faixa %
Ativo Pendente Cancelado

>0 a 50 ha 288 – 18 306 93%

>50 a 200 ha 18 – 2 20 6%

>200 a 500 ha 1 – – 1 0%

>500 a 1.000 ha – – – – 0%

>1.000 a 5.000 ha – – – – 0%

>5.000 ha – – 1 1 0%

Total por status 307 – 21 328 100%

Fonte: Sistema Nacional de Cadastro Rural – SENAR, 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

1.3.12.4.D.e. Igarapé
O ordenamento territorial do município de Igarapé é regido pela Lei Orgânica do Município. Neste 
dispositivo legal está prevista a elaboração de leis específicas para a gestão territorial de Igarapé, 
pela Lei Complementar municipal nº 3, de 3 de janeiro de 2007, que institui o Plano Diretor Municipal, 
e pela Lei complementar nº 35, de 2010, que dispõe sobre o ordenamento da expansão territorial da 
ocupação urbana. O Plano Diretor do município, aprovado em 2011 pela Câmara dos Vereadores 
de Igarapé, apresenta as diretrizes que objetivam parcelamento do solo, expansão urbana e regu-
larização fundiária. O município possui um Plano de Regularização Fundiária desenvolvido pela 
Sedru, em 2010, porém não abrange áreas urbanas sem características de assentamentos urba-
nos consolidados, pois compreende áreas com a densidade mínima exigida na própria legislação.

Referente à configuração fundiária de Igarapé, a Tabela 1.3.12-91 apresenta os dados levan-
tados junto ao Incra, sendo que o município possui 94% (713) de seus imóveis rurais na faixa 
de área entre 0 a 50 hectares, e, destes, 518 estão ativos, 193 com certificações canceladas 
e 2 imóveis rurais com documentação pendente. No município, ainda foram identificados 5% 
(40 imóveis rurais) na faixa de área entre 50 a 200 hectares e 3 imóveis rurais na faixa de 200 
a 500 hectares. No total, o município possui 756 imóveis rurais, sendo que 207 estão com a 
certificação junto ao Incra cancelada.

Tabela 1.3.12-91 – Configuração fundiária por faixa de áreas no município de Igarapé.

Faixas de áreas
Status do imóvel

Total por faixa %
Ativo Pendente Cancelado

>0 a 50 ha 518 2 193 713 94%

>50 a 200 ha 27 – 13 40 5%

>200 a 500 ha 2 – 1 3 0%

>500 a 1.000 ha – – – – 0%

>1.000 a 5.000 ha – – – – 0%

>5.000 ha – – – – 0%

Total por status 547 2 207 756 100%

Fonte: Sistema Nacional de Cadastro Rural – SENAR, 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.
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1.3.12.4.D.f. Juatuba
A Lei nº 94/2008 institui o Plano Diretor do Município de Juatuba, que é o instrumento básico 
da política de desenvolvimento sustentável, tendo por objetivos o ordenamento do município e 
o cumprimento da função social da propriedade. 

No Plano Diretor de Juatuba (2008) estão previstas ações de articulação junto a áreas urbanas 
e rurais em busca do desenvolvimento socioeconômico, visando a redução da migração e do 
abandono do meio rural e o parcelamento rural em qualquer uma de suas formas. No ano de 
2017, o Cedeplar, em parceria com o Estado de Minas Gerais, inicia a revisão do Plano Diretor 
do município, de forma integrada com os outros municípios da RMBH, focando no desenvol-
vimento integrado de diretrizes e políticas públicas da RMBH. O foco das ações é promover 
planejamento e gestão compartilhada do território, com amplo processo de participação social 
(Cedeplar, 2017). Durante os anos de 2017 e 2018 ocorreram processos de formação de gru-
pos da sociedade civil para acompanhamento da revisão do Plano Diretor municipal, leituras 
comunitárias e audiências públicas para as propostas de macrozoneamento urbano do muni-
cípio de Juatuba. 

A configuração fundiária do município de Juatuba é apresentada na Tabela 1.3.12-92 a partir 
de dados levantados junto ao Incra. A maior parte dos imóveis rurais está concentrada na faixa 
de área entre 0 a 50 hectares, com 87% (296); destes, 228 estão ativos e 66 com certificações 
canceladas no ano de 2017. Ainda foi verificado que 11% (36) dos imóveis rurais estão na faixa 
de área entre 50 a 200 hectares e 2% (31) encontram-se na faixa de 200 a 500 hectares. No 
total, há 341 imóveis rurais, sendo que 75 estão com a certificação junto ao Incra cancelada.

Tabela 1.3.12-92 – Configuração fundiária por faixa de áreas no município de Juatuba.

Faixas de áreas
Status do imóvel

Total por faixa %
Ativo Pendente Cancelado

>0 a 50 ha 228 2 66 296 87%

>50 a 200 ha 29 – 7 36 11%

>200 a 500 ha 5 – 2 7 2%

>500 a 1.000 ha – – – – 0%

>1.000 a 5.000 ha 1 – – 1 0%

>5.000 ha 1 – – 1 0%

Total por status 264 2 75 341 100%

Fonte: Sistema Nacional de Cadastro Rural – SENAR, 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

1.3.12.4.D.g. Esmeraldas
Referente aos instrumentos de ordenamento territorial do município de Esmeraldas, a gestão 
local possui um Plano Diretor que está em processo de revisão, sendo que no ano de 2019 ocor-
reu a primeira audiência pública38 de lançamento da revisão do Plano Diretor de Esmeraldas 
com o objetivo de apresentar novas propostas de zoneamento do território municipal. 

No ano de 2010 foi elaborado, pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política 
Urbana (Sedru), órgão do governo de Minas Gerais, um Plano de Regularização Fundiária 

38 As tratativas iniciais para o lançamento da revisão do Plano Diretor de Esmeraldas em 2019 estão disponíveis em: 
http://www.agenciarmbh.mg.gov.br/plano-diretor-de-esmeraldas-tem-inicio-com-ampla-participacao-popular/.
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Sustentável39. Neste documento constam as diretrizes, programas e ações para a regularização, 
além de indicação das medidas jurídicas e as priorizações dos assentamentos quanto a inter-
venções de uso e ocupação do solo. Contudo, o Plano de Regularização Fundiária Sustentável 
de Esmeraldas não abarca as propriedades rurais e pequenas comunidades rurais do municí-
pio, pois, segundo o estudo da Sedru, não possuem características de assentamentos urbanos 
consolidados, bem como a regularização não trata de unidades, mas compreende áreas com 
densidade mínima exigida na própria legislação. Logo, comunidades rurais mapeadas no item 
1.3.12.5, sobre agrupamentos sociais, tais como as comunidades de Padre João, Medeiros e 
Boa Vista, não constam no escopo de trabalho do plano desenvolvido pela Sedru. 

Para conhecer a configuração fundiária do município de Esmeraldas, apresenta-se na Tabela 
1.3.12-93 o número total de imóveis rurais por faixas de áreas, para o ano de 2017, e o sta-
tus em relação à regularização fundiária junto ao Incra. Esmeraldas detém 85% (2.729) dos 
seus imóveis rurais na faixa de área entre 0 a 50 hectares; destes, 390 estão ativos, 10 com 
certificações canceladas e 2 imóveis pendentes de documentação. No município, ainda foram 
registrados que 12% dos imóveis (395) estão na faixa de área entre 50 a 200 hectares e 2% (2) 
na faixa de 200 a 500 hectares. No total, o município possui 3.210 imóveis rurais, sendo que 
473 estão com status cancelado.

Tabela 1.3.12-93 – Configuração fundiária por faixa de áreas no município de Esmeraldas.

Faixas de áreas
Status do imóvel

Total por faixa %
Ativo Pendente Cancelado

>0 a 50 ha 2.337 2 390 2.729 85%

>50 a 200 ha 322 2 71 395 12%

>200 a 500 ha 59 – 11 70 2%

>500 a 1.000 ha 14 – 1 15 0%

>1.000 a 5.000 ha 1 – – 1 0%

>5.000 ha – – – – 0%

Total por status 2.733 4 473 3.210 100%

Fonte: Sistema Nacional de Cadastro Rural – SENAR, 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

1.3.12.4.D.h. Mateus Leme
O ordenamento territorial de Mateus Leme é regido pela Lei Complementar nº 58/2014, que 
estabelece as diretrizes e bases para instituir o Projeto Específico de Expansão Urbana do 
Município de Mateus Leme, define os perímetros urbanos e estabelece critérios, parâmetros e 
diretrizes específicas de uso e ocupação do solo.

O município de Mateus Leme pertence à Região Metropolitana de Belo Horizonte, sendo que 
possui estreita relação socioeconômica com a capital mineira, seja na oferta de mão-de-obra ou 
no fornecimento de produtos que abastecem a Ceasa da RMBH. Considerando essa articula-
ção dos municípios, o Estado de Minas Gerais, em parceria com o Centro de Desenvolvimento 
e Planejamento Regional – Cedeplar, elaborou, no ano de 2016, a revisão do Plano Diretor de 

39 O Plano de Regularização Fundiária tem por objetivo a delimitação das áreas irregulares do município e busca 
apontar medidas curativas para situações já consolidadas e não integradas no rol de requisitos legais e parâme-
tros conformadores da formalidade das ocupações e dos parcelamentos organizados na forma de loteamentos, 
desmembramentos e condomínios. 
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Mateus Leme e demais municípios pertencentes da RMBH. O objetivo da revisão foi apontar as 
diretrizes para a articulação dos municípios no parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, 
reafirmando assim a centralidade do Plano Diretor Municipal como instrumento para um pla-
nejamento integrado, que objetiva articular soluções conjuntas para questões comuns de uma 
região metropolitana (Cedeplar, 2017).

No diagnóstico situacional fundiário elaborado pela equipe da Cedeplar, foi constatado que 
o Plano Municipal de Regularização Fundiária Sustentável (2010), que é uma ferramenta de 
regularização e ordenamento do território, não tem se efetivado, sendo que é relatada a baixa 
adesão ao CAR e a ausência de quaisquer formas de unidades de conservação, o que gera 
conflitos e irregularidades em relação ao uso do solo. Tal cenário é de significativa preocupa-
ção, pois o município possui um importante reservatório de água, que abastece a RMBH, o 
sistema Serra Azul. 

Referente à configuração fundiária do município de Mateus Leme, a Tabela 1.3.12-94 apresen-
ta os dados provenientes do Incra, sendo que o município tem 91% (1.487) dos seus imóveis 
rurais na faixa de área entre 0 a 50 hectares, e, destes, 1.290 estão ativos e 197 cancelados. 
No município, ainda foi registrado, para o ano de 2017, que 8% (128) dos imóveis rurais estão 
na faixa de área entre 50 a 200 hectares e 1% (3) imóveis rurais encontram-se na faixa de 500 
a 1.000 hectares. No total, o município possui 1.629 imóveis rurais, sendo que 221 têm certifi-
cação com status cancelado. 

Tabela 1.3.12-94 – Configuração fundiária por faixa de áreas no município de Mateus Leme.

Faixas de áreas
Status do imóvel

Total por faixa %
Ativo Pendente Cancelado

>0 a 50 ha 1.290 – 197 1.487 91%

>50 a 200 ha 107 – 21 128 8%

>200 a 500 ha 8 – 2 10 1%

>500 a 1.000 ha 3 – – 3 0%

>1.000 a 5.000 ha – – – – 0%

>5.000 ha – – 1 1 0%

Total por status 1.408 – 221 1.629 100%

Fonte: Sistema Nacional de Cadastro Rural – SENAR, 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

1.3.12.4.D.i. Florestal
O parcelamento e ordenamento territorial do município de Florestal é regido pela Lei nº 245/1981, 
que dispõe sobre o parcelamento de solo para fins urbanos e dá outras providências. O artigo 
18 da referida lei define que toda alteração de uso do solo rural para fins urbanos dependerá de 
prévia audiência do Incra e da aprovação da Prefeitura Municipal. O Plano Diretor Municipal de 
Florestal encontra-se em revisão junto à Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte. 

O município também possui um Plano de Regularização Fundiária Sustentável elaborado pela 
Sedru, no ano de 2010, em que constam premissas, diretrizes e programas para a regulariza-
ção fundiária urbana do município. 
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Referente à configuração fundiária do município de Florestal, a Tabela 1.3.12-95 apresenta os 
dados levantados junto ao Incra, sendo que o município tem 87% (691) de seus imóveis rurais 
na faixa de área entre 0 a 50 hectares; destes, 615 estão ativos e 76 cancelados. No município, 
ainda foi registrado, para o ano de 2017, que 11% (89) dos imóveis rurais estão na faixa de 
área entre 50 a 200 hectares e 1% (2) na faixa de 1.000 a 5.000 hectares. No total, o município 
possui 790 imóveis rurais, sendo que 90 têm status cancelado.

Tabela 1.3.12-95 – Configuração fundiária por faixa de áreas no município de Florestal.

Faixas de áreas
Status do imóvel

Total por faixa %
Ativo Pendente Cancelado

>0 a 50 ha 615 – 76 691 87%

>50 a 200 ha 76 – 13 89 11%

>200 a 500 ha 8 – – 8 1%

>500 a 1.000 ha – – – – 0%

>1.000 a 5.000 ha 1 – 1 2 0%

>5.000 ha – – – – 0%

Total por status 700 – 90 790 100%

Fonte: Sistema Nacional de Cadastro Rural – SENAR, 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

1.3.12.4.D.j. Pará de Minas
O município Pará de Minas dispõe da Lei Complementar nº 4.658, que estabelece o Plano 
Diretor com o objetivo de apresentar as diretrizes para a gestão e parcelamento do solo urba-
no e rural do município. Foi estabelecido, pela referida lei, no artigo 38, que o parcelamento 
do solo municipal poderá ser feito por loteamento ou por desmembramento quando o terreno 
ou gleba estiver localizado na zona urbana do distrito sede ou zona urbana dos povoados 
locais. É vedado ainda o parcelamento de áreas verdes ou de preservação permanente. No 
ano de 201840, o município apresentou, em uma audiência pública na Câmara Municipal de 
Pará de Minas, proposta de alteração do Plano Diretor que almeja o zoneamento de algumas 
ruas, critérios de parcelamento de solo, estrutura hierárquica de vias e frações do tamanho 
de unidade de lote na cidade.

A configuração fundiária do município de Pará de Minas segue o mesmo padrão de faixa de 
área da maioria dos municípios da área de estudo que estão entre 0 a 50 hectares, sendo 
que nesta faixa o município apresenta 85% (2.004) dos imóveis rurais. Pode ser observado 
na Tabela 1.3.12-96 que, dos imóveis da faixa de área de 0 a 50 hectares, 345 estão com 
os certificados cancelados. O município ainda apresenta 13% (302) dos imóveis rurais na 
faixa de 50 a 200 hectares e 2% (37) dos imóveis rurais na faixa de 200 a 500 hectares. 
No total, o município possui 2.393 imóveis rurais, sendo que 398 estão com a certificação 
junto ao Incra cancelada.

40 Disponível em: https://parademinas.mg.gov.br/prefeitura-apresenta-propostas-de-alteracao-do-plano-diretor/.
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Tabela 1.3.12-96 – Configuração fundiária por faixa de áreas no município de Pará de Minas.

Faixas de áreas
Status do imóvel

Total por faixa %
Ativo Pendente Cancelado

>0 a 50 ha 1.698 1 345 2.044 85%

>50 a 200 ha 259 1 42 302 13%

>200 a 500 ha 30 – 7 37 2%

>500 a 1.000 ha 5 – 4 9 0%

>1.000 a 5.000 ha 1 – – 1 0%

>5.000 ha – – – – 0%

Total por status 1.993 2 398 2.393 100%

Fonte: Sistema Nacional de Cadastro Rural – SENAR, 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

1.3.12.4.D.k. São José da Varginha
O município de São José da Varginha tem a Lei Municipal nº 602, de 18 de setembro de 2013, 
como instrumento de gestão territorial, que dispõe sobre o parcelamento do solo para fins ur-
banos e ordenamento da zona rural. No ano de 2016 foi deferida na Câmara Municipal a Lei 
nº 680, de 20 de abril de 2016, com alterações em disposições da lei original. O município não 
possui a obrigatoriedade de elaborar um Plano Diretor local, pois a população municipal está 
abaixo de 20 mil habitantes, sendo que não foram identificadas propostas de elaboração de tal 
documento ou o desenvolvimento de programas de regularização fundiária.

Referente à configuração fundiária do município de São José da Varginha, na Tabela 1.3.12-97 
são apresentados os dados levantados junto ao Incra, sendo que a maior parte dos imóveis rurais 
está concentrada na faixa de área entre 0 e 50 hectares, com 79% (500 imóveis). Desse total, 
427 estão ativos e 72 com certificações junto ao Incra canceladas. No município, ainda foi verifi-
cado que 19% (121 imóveis) estão na faixa de área entre 50 e 200 hectares, e 2% (10 imóveis) na 
faixa de 200 a 500 hectares. No total, o município possui 633 imóveis rurais, sendo que 91 estão 
com a certificação junto ao Incra cancelada. 

Tabela 1.3.12-97 – Configuração fundiária por faixa de áreas no município de São José da 
Varginha.

Faixas de áreas
Status do imóvel

Total por faixa %
Ativo Pendente Cancelado

>0 a 50 ha 427 1 72 500 79%

>50 a 200 ha 103 – 18 121 19%

>200 a 500 ha 9 – 1 10 2%

>500 a 1.000 ha 1 – – 1 0%

>1.000 a 5.000 ha 1 – – 1 0%

>5.000 ha – – – – 0%

Total por status 541 1 91 633 100%

Fonte: Sistema Nacional de Cadastro Rural – SENAR, 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

1.3.12.4.D.l. Pequi
O município de Pequi dispõe da Lei nº 1.499/2018 para estabelecer as diretrizes de parcela-
mento do solo municipal. Tal lei define que, para a zona rural, o parcelamento do solo para fins 
de chacreamento deve respeitar uma distância máxima de até 10 km entre a linha limítrofe de 

http://jboss.memory.com.br:8080/lai-web/downloadPDF?id=13777&codigoAuxiliar=9DL0LP&exercicios=2020
http://jboss.memory.com.br:8080/lai-web/downloadPDF?id=13777&codigoAuxiliar=9DL0LP&exercicios=2020
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cada área urbana, compreendendo a sede do município, a do distrito e a dos povoados, da 
gleba rural a ser parcelada. O município de Pequi possui uma lei recente de parcelamento do 
solo, sendo que durante a pesquisa bibliográfica verificou-se que não foi elaborado um Plano 
Diretor para o município ou outro programa específico de regularização fundiária.

A configuração fundiária do município de Pequi segue o mesmo padrão de faixa de área da 
maioria dos municípios da área de estudo que estão entre 0 a 50 hectares, sendo que nes-
ta faixa o município apresenta 76% (368) dos imóveis rurais. Pode ser observado na Tabela 
1.3.12-98 que, dos imóveis da faixa de área de 0 a 50 hectares, 317 estão com os certificados 
cancelados. O município ainda apresenta 21% (101) dos imóveis rurais na faixa de 50 a 200 
hectares, e 3% (15) dos imóveis rurais na faixa de 200 a 500 hectares. No total, o município 
possui 487 imóveis rurais, sendo que 65 estão com a certificação junto ao Incra cancelada. 

Tabela 1.3.12-98 – Configuração fundiária por faixa de áreas no município de Pequi.

Faixas de áreas
Status do imóvel

Total por faixa %
Ativo Pendente Cancelado

>0 a 50 ha 317 1 50 368 76%

>50 a 200 ha 89 – 12 101 21%

>200 a 500 ha 12 – 3 15 3%

>500 a 1.000 ha 3 – – 3 1%

>1.000 a 5.000 ha – – – – 0%

>5.000 ha – – – – 0%

Total por status 421 1 65 487 100%

Fonte: Sistema Nacional de Cadastro Rural – SENAR, 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

1.3.12.4.D.m. Inhaúma
A Lei Orgânica do município de Inhaúma data do ano de 1990 e pressupõe a criação de leis 
específicas de uso e ocupação do solo, sendo que as diretrizes básicas para a gestão do ter-
ritório seguem a premissa da promoção do ordenamento territorial, mediante planejamento e 
controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano municipal. 

Destaca-se que não foram encontrados documentos técnicos, tais como Plano Diretor, plano 
de regularização fundiária, ou programas que visam o parcelamento da terra em zonas urba-
nas e rurais. Logo, os dados disponibilizados pelo Senar são fundamentais para se conhecer a 
configuração do território na zona rural de Inhaúma. 

Referente à configuração fundiária, a Tabela 1.3.12-99 apresenta os dados levantados junto ao 
Incra, sendo que a maior parte dos imóveis rurais está concentrada na faixa de área entre 0 e 
50 hectares, com 76% (444) do total. Dos 444 imóveis, 387 estão ativos e 56 com certificações 
canceladas. No município, ainda foi verificado que 17% (98) dos imóveis rurais estão na faixa 
de área entre 50 e 200 hectares e que 5% (31) imóveis rurais estão na faixa de 200 a 500 hec-
tares. No total, o município possui 584 imóveis rurais, sendo que 87 estão com a certificação 
junto ao Incra cancelada.
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Tabela 1.3.12-99 – Configuração fundiária por faixa de áreas no município de Inhaúma.

Faixas de áreas
Status do imóvel

Total por faixa %
Ativo Pendente Cancelado

>0 a 50 ha 387 1 56 444 76%

>50 a 200 ha 77 – 21 98 17%

>200 a 500 ha 24 – 7 31 5%

>500 a 1.000 ha 4 – 1 5 1%

>1.000 a 5.000 ha 4 – 2 6 1%

>5.000 ha – – – – 0%

Total por status 496 1 87 584 100%

Fonte: Sistema Nacional de Cadastro Rural – SENAR, 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

1.3.12.4.D.n. Cachoeira da Prata
Referente à gestão do ordenamento do território de Cachoeira da Prata, o município tem uma 
Lei Orgânica Municipal (2009) que define as premissas da gestão do território. A lei estabelece 
as normas de edificação, loteamento, arruamento e zoneamento urbano e rural, bem como as 
limitações urbanísticas convenientes à ordenação de seu território, observada a lei federal. 

O município possui uma população estimada de 3.616 habitantes (2018), não sendo obriga-
tória a elaboração de um Plano Diretor municipal. Fica a cargo da prefeitura de Cachoeira da 
Prata, segundo a Lei Orgânica municipal, a elaboração de um plano de desenvolvimento rural 
sustentável, visando o aumento da produção e da produtividade, a garantia do abastecimento 
alimentar, a geração de empregos e a melhoria das condições de vida e bem-estar da popula-
ção rural, sendo que foi aferido em pesquisa bibliográfica que este plano rural de desenvolvi-
mento ainda não foi elaborado. Não foi observado durante a pesquisa bibliográfica histórico de 
possíveis conflitos fundiários no município.

Com o intuito de apresentar a configuração fundiária de Cachoeira da Prata, a Tabela 1.3.12-
100 indica o número de propriedades rurais por faixas de áreas, sendo que o município possui 
72,28% (73) de seus imóveis rurais na faixa de área entre 0 e 50 hectares, e, destes, 63 estão 
ativos e 10 com certificações canceladas. No município ainda foi registrado que 21,78% (22) 
dos imóveis rurais estão na faixa de área entre 50 e 200 hectares, e 5,94% (6) imóveis rurais 
na faixa de 200 a 500 hectares. No total, o município possui 101 imóveis rurais, sendo que 12 
estão com a certificação junto ao Incra cancelada. 

Tabela 1.3.12-100 – Configuração fundiária por faixa de áreas no município de Cachoeira da Prata.

Faixas de áreas
Status do imóvel

Total por faixa %
Ativo Pendente Cancelado

>0 a 50 ha 63 – 10 73 72,28

>50 a 200 ha 20 – 2 22 21,78

>200 a 500 ha 6 – – 6 5,94

>500 a 1.000 ha – – – – 0,00

>1.000 a 5.000 ha – – – – 0,00

>5.000 ha – – – – 0,00

Total por status 89 – 12 101 100,00

Fonte: Sistema Nacional de Cadastro Rural – SENAR, 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.
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1.3.12.4.D.o. Fortuna de Minas
A Lei Orgânica municipal de Fortuna de Minas, de 20 de dezembro de 2012, contém a estrutura 
jurídica que orientará a sua organização e o exercício de suas competências, sendo que ela 
prevê nos artigos 139 e 140 as especificações do parcelamento, ocupação e uso do solo no 
município da seguinte forma: 

Art. 139. O parcelamento do solo será condicionado a que se comprove a existência ou se pro-
mova o compromisso formal de implantar infraestrutura suficiente para atender às necessidades 
sociais das pessoas, nos termos da lei.

Art. 140. A lei que disciplinar a ocupação e o uso do solo será elaborada de forma a garantir a 
compatibilidade entre as atividades admitidas em determinada parte do território municipal com as 
diretrizes de comodidade, salubridade e tranquilidade.

Por ter uma população estimada de 4.387 habitantes (2018), o município de Fortuna de Minas 
não possui a obrigatoriedade de elaboração de um Plano Diretor, sendo que não foi verificada 
a existência de programas específicos de regularização fundiária executados pela prefeitura 
da cidade. 

Referente à configuração fundiária do município de Fortuna de Minas, a Tabela 1.3.12-101 apre-
senta os dados levantados junto ao Incra, sendo que o município possui 75% (307) de seus imó-
veis rurais na faixa de área entre 0 e 50 hectares; destes, 270 estão ativos e 37 com certificações 
canceladas. No município, ainda foi identificado que 19% (76) dos imóveis estão na faixa de área 
entre 50 e 200 hectares, e 5% (2) na faixa de 200 a 500 hectares. No total, o município possui 408 
imóveis rurais, sendo que 48 estão com a certificação junto ao Incra cancelada.

Tabela 1.3.12-101 – Configuração fundiária por faixa de áreas no município de Fortuna de Minas.

Faixas de áreas
Status do imóvel

Total por faixa %
Ativo Pendente Cancelado

>0 a 50 ha 270 – 37 307 75%

>50 a 200 ha 68 – 8 76 19%

>200 a 500 ha 19 – 3 22 5%

>500 a 1.000 ha 2 – – 2 0%

>1.000 a 5.000 ha 1 – – 1 0%

>5.000 ha – – – – 0%

Total por status 360 – 48 408 100%

Fonte: Sistema Nacional de Cadastro Rural – SENAR, 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

1.3.12.4.D.p. Maravilhas
Para o município de Maravilhas não foram identificadas leis que orientam o parcelamento do 
solo, programas de regularização fundiária municipal ou estudos socioambientais que demons-
trassem a atual configuração territorial do município ou possíveis conflitos fundiários locais. A 
fonte de dados utilizada para verificação da configuração fundiária do município foi a disponi-
bilizada pelo Senar, em 2017. 

O município de Maravilhas tem 72% dos imóveis rurais categorizados na faixa de área de 0 a 
50 hectares, sendo que, destes, 393 estão com registros ativos no Incra (Tabela 1.3.12-102). 
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Em seguida, o município apresenta 23% (136) dos imóveis rurais na faixa entre 50 e 200 hec-
tares, sendo que 25 imóveis rurais estão com sua certificação cancelada. No total, o município 
possui 601 imóveis rurais, sendo que 70 estão com a certificação junto ao Incra cancelada.

Tabela 1.3.12-102 – Configuração fundiária por faixa de áreas no município de Maravilhas.

Faixas de áreas
Status do imóvel Total por 

faixa %
Ativo Pendente Cancelado

>0 a 50 ha 393 – 41 434 72%

>50 a 200 ha 111 – 25 136 23%

>200 a 500 ha 23 – 4 27 4%

>500 a 1.000 ha 4 – – 4 1%

>1.000 a 5.000 ha – – – – 0%

>5.000 ha – – – – 0%

Total por status 531 – 70 601 100%

Fonte: Sistema Nacional de Cadastro Rural – SENAR, 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

1.3.12.4.D.q. Papagaios
A Lei Orgânica do município de Papagaios, de 1990, dispõe sobre a promoção do ordenamento 
territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo 
urbano. Está prevista a elaboração de leis específicas para o parcelamento do solo e para a 
elaboração de um Plano Diretor. Não foi observada durante o levantamento bibliográfico a exis-
tência de um Plano Diretor para o município de Papagaios. 

Com o intuito de atender às demandas de parcelamento do solo no município, foi criada, em 
2016, a Lei nº 1.549, que regulariza as regras para o ordenamento territorial no município de 
Papagaios, sendo que, na zona rural, está previsto o parcelamento do solo para chacreamen-
to pessoal de recreio, com implantação de condomínio fechado. O artigo 38 da referida Lei 
estabelece o fracionamento de áreas rurais com destinação a chacreamento, tanto em suas 
relações internas como em suas relações com o município. É estabelecido, nesta Lei e no que 
couber nas Leis Federais nº 4.591/64, 10.406/02 e 6.766/79, que cada chácara com seus aces-
sórios corresponde a uma unidade autônoma de propriedade exclusiva do adquirente e as vias, 
calçadas e outras áreas de uso comum ao condomínio. 

Na Tabela 1.3.12-103 são apresentados dados provenientes do Incra, sendo que 64% (492) 
dos imóveis rurais estão concentrados na faixa de área entre 0 e 50 hectares. Desse total, 424 
estão ativos e 68 com certificações canceladas. No município, ainda foi verificado que 25% dos 
imóveis rurais (188) estão na faixa de área entre 50 e 200 hectares, 7% (54) na faixa de 200 a 
500 hectares, outros 3% (23) na faixa de área entre 500 a 1.000 hectares e 1% (9 imóveis) na 
faixa de 1.000 a 5.000 hectares. No total, o município possui 766 imóveis rurais, sendo que 105 
estão com a certificação cancelada.

Tabela 1.3.12-103 – Configuração fundiária por faixa de áreas no município de Papagaios.

Faixas de áreas
Status do imóvel

Total por faixa %
Ativo Pendente Cancelado

>0 a 50 ha 424 – 68 492 64%

>50 a 200 ha 168 – 20 188 25%
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Faixas de áreas
Status do imóvel

Total por faixa %
Ativo Pendente Cancelado

>200 a 500 ha 44 – 10 54 7%

>500 a 1.000 ha 17 1 5 23 3%

>1.000 a 5.000 ha 7 – 2 9 1%

>5.000 ha – – – – 0%

Total por status 660 1 105 766 100%

Fonte: Sistema Nacional de Cadastro Rural – SENAR, 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

1.3.12.4.D.r. Caetanópolis
A Lei Complementar nº 51/2017 estabelece as normas relativas ao desmembramento, uso e 
ocupação do solo, no município de Caetanópolis, atendendo às disposições pertinentes no ar-
tigo 13 da Lei nº 457/1977, em que são definidos os parâmetros de parcelamento da terra. Por 
se tratar de um município com população estimada de 11.495 (2018), a administração pública 
municipal de Caetanópolis não é obrigada a elaborar um Plano Diretor local, sendo vigente 
apenas a Lei Complementar nº 51/2017. Para o município também não foram obtidos estu-
dos socioambientais que demonstrassem a atual configuração territorial ou possíveis conflitos 
fundiários locais. Para conhecimento da configuração fundiária do município de Caetanópolis, 
foram utilizados dados obtidos na plataforma Senar e do Censo Agropecuário de 2017.

A Tabela 1.3.12-104 apresenta o número de propriedades rurais por faixas de áreas em 
Caetanópolis, sendo que 79,02% (305) dos imóveis rurais estão na faixa de área entre 0 e 50 
hectares, e, destes, 259 estão ativos e 46 com certificações canceladas. No município, ainda 
foi registrado que 15,80% (61) dos imóveis rurais encontram-se na faixa de área entre 50 e 
200 hectares, e 3,37% (13) imóveis rurais na faixa de 200 a 500 hectares. No total, o município 
possui 386 imóveis rurais, sendo que 66 estão com a certificação cancelada.

Tabela 1.3.12-104 – Configuração fundiária por faixa de áreas no município de Caetanópolis.

Faixas de áreas
Status do imóvel Total por 

faixa %
Ativo Pendente Cancelado

>0 a 50 ha 259 – 46 305 79,02

>50 a 200 ha 47 – 14 61 15,80

>200 a 500 ha 9 – 4 13 3,37

>500 a 1.000 ha 5 – 1 6 1,55

>1.000 a 5.000 ha – – 1 1 0,26

>5.000 ha – – – – 0,00

Total por status 320 – 66 386 100,00

Fonte: Sistema Nacional de Cadastro Rural – SENAR, 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

1.3.12.4.D.s. Paraopeba
O principal instrumento de regularização da ocupação do território de Paraopeba é a Lei 
Complementar nº 35/2006, que institui o Plano Diretor municipal, sendo um instrumento básico da 
política de desenvolvimento sustentável. O Plano Diretor objetiva o ordenamento territorial e o cum-
primento da função social da propriedade. Nessa lei especifica-se que o município possui seu ter-
ritório dividido nas categorias de ordenação da área urbana, de expansão urbana, e da área rural, 



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba 
Capítulo 1 – Diagnóstico pretérito 

Socioeconomia

 188

que corresponde aos espaços não urbanizáveis destinados às práticas de agricultura, pecuária, 
silvicultura, conservação dos recursos naturais e contenção do crescimento do município.

Durante o levantamento bibliográfico realizado, não foram encontradas informações refe-
rentes à elaboração do Plano Diretor local e nenhum programa específico de regularização 
fundiária municipal. 

A configuração fundiária do município de Paraopeba é apresentada na Tabela 1.3.12-105. 
Observa-se que o município tem 72% (815) dos imóveis rurais na faixa de área entre 0 e 50 
hectares, dos quais 710 estão ativos e 105 com certificações canceladas. No município, ainda 
foi verificado que 20% (227 imóveis) estão na faixa de área entre 50 e 200 hectares, 6% (66) 
na faixa de 200 a 500 hectares, outros 2% (20) na faixa de área entre 500 a 1.000 hectares e 
1% (9 imóveis) na faixa de 1.000 a 5.000 hectares. No total o município possui 1.133 imóveis 
rurais, sendo que 171 estão com a certificação cancelada. 

Tabela 1.3.12-105 – Configuração fundiária por faixa de áreas no município de Paraopeba.

Faixas de áreas
Status do imóvel Total por 

faixa %
Ativo Pendente Cancelado

>0 a 50 ha 710 – 105 815 72%

>50 a 200 ha 186 – 41 227 20%

>200 a 500 ha 47 – 19 66 6%

>500 a 1.000 ha 15 – 5 20 2%

>1.000 a 5.000 ha 3 – – 3 0%

>5.000 ha 1 – 1 2 0%

Total por status 962 – 171 1.133 100%

Fonte: Sistema Nacional de Cadastro Rural – SENAR, 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

1.3.12.4.D.t. Curvelo
Segundo a revisão do Plano Diretor de Curvelo (2017), no município não há uma lei que regu-
lamente a regularização fundiária de interesse social atendendo à Lei Federal nº 11.977/2009 
e que utilize o instrumento da demarcação urbanística para instituir a regularização fundiária 
sustentável. Ainda no mesmo estudo foi levantado que existem 20.154 lotes produzidos, sendo 
que 16.651 são aprovados. Referente aos lotes não aprovados, 659 estão em fase de aprova-
ção. O mesmo estudo indica que a localidade conhecida como Cachoeira do Choro, banhada 
pelo rio Paraopeba, tem potencial turístico, porém há conflitos com a existência de assenta-
mentos irregulares, reflorestamento e extração de ardósia. 

A Tabela 1.3.12-106 apresenta o levantamento realizado junto à plataforma Senar (Incra) para 
o ano de 2017 referente às propriedades rurais por faixas de áreas e seu status frente às certi-
ficações técnicas das propriedades. Curvelo possui 63% (2.224) dos imóveis rurais na faixa de 
área entre 0 e 50 hectares, sendo que 304 estão com suas certificações canceladas e há um 
imóvel pendente. Ainda foram cadastrados 24,50% (865) como imóveis rurais na faixa entre 50 
e 200 hectares. No total, o município possui 3.530 imóveis rurais, sendo que 512 estão com a 
certificação cancelada.
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Tabela 1.3.12-106 – Configuração fundiária por faixa de áreas no município de Curvelo.

Faixas de áreas
Status do imóvel

Total por faixa %
Ativo Pendente Cancelado

>0 a 50 ha 1.919 1 304 2.224 63,00

>50 a 200 ha 733 1 131 865 24,50

>200 a 500 ha 230 1 44 275 7,79

>500 a 1.000 ha 86 – 20 106 3,00

>1.000 a 5.000 ha 44 – 12 56 1,59

>5.000 ha 3 – 1 4 0,11

Total por status 3.015 3 512 3.530 100,00

Fonte: Sistema Nacional de Cadastro Rural – SENAR, 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

1.3.12.4.D.u. Pompéu
A Lei Orgânica do município de Pompéu, datada de 2006, propõe a elaboração de leis espe-
cíficas que ofereçam diretrizes para a criação de planos e normas de ordenamento do uso e 
ocupação do solo municipal. Não foi observada a elaboração de Plano Diretor ou plano fundi-
ário para o município.

Na Tabela 1.3.12-107 são apresentados dados provenientes do Incra em relação aos imóveis 
rurais cadastrados no município, sendo que a maior parte dos imóveis rurais está concentrada 
na faixa de área entre 0 e 50 hectares, com 46% (1.034 imóveis), dos quais 868 estão ativos e 
162 com certificações canceladas (2017). No município, ainda foi verificado que 37% (837) dos 
imóveis estão na faixa de área entre 50 e 200 hectares, e 12% (262 imóveis) na faixa de 200 
a 500 hectares. No total, o município possui 2.238 imóveis rurais, sendo que 350 estão com a 
certificação cancelada.

Tabela 1.3.12-107 – Configuração fundiária por faixa de áreas no município de Pompéu.

Faixas de áreas
Status do imóvel

Total por faixa %
Ativo Pendente Cancelado

>0 a 50 ha 868 2 164 1.034 46%

>50 a 200 ha 703 1 133 837 37%

>200 a 500 ha 218 1 43 262 12%

>500 a 1.000 ha 64 1 5 70 3%

>1.000 a 5.000 ha 27 1 4 32 1%

>5.000 ha 2 – 1 3 0%

Total por status 1.882 6 350 2.238 100%

Fonte: Sistema Nacional de Cadastro Rural – SENAR, 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

1.3.12.4.D.v. Felixlândia
As ferramentas de gestão e ordenamento do território são importantes aliadas para a regula-
rização fundiária e melhoria na qualidade vida humana nos municípios. Em Felixlândia, a Lei 
nº 1.700/2009 instituiu o Plano Diretor Participativo de Desenvolvimento Municipal como ins-
trumento básico para a estruturação do território. A mesma lei ainda prevê a elaboração de um 
Plano Municipal de Regularização Fundiária, estabelecendo critérios para a regularização de 
ocupações consolidadas, de loteamentos clandestinos e/ou irregulares, de forma a promover a 
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titulação de propriedade aos seus ocupantes, definindo a necessária articulação entre política 
de regularização fundiária e as demais políticas, urbanas e sociais, desenvolvidas no município. 

Outras iniciativas para regularizar a questão fundiária no município foram tomadas em âmbito 
estadual no ano de 2016, sendo que o Governo do Estado de Minas Gerais41 e a Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Agrário (Seda), em parceria com a Emater-MG e com o Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais, atenderam posseiros de Felixlândia e da região do Lago de Três 
Marias interessados em participar do programa estadual de regularização fundiária rural, que 
estava paralisado desde 2011.

Referente à configuração fundiária do município de Felixlândia, a Tabela 1.3.12-108 apresenta 
os dados levantados junto ao Incra, sendo que o município possui 70% (1.212) de seus imóveis 
rurais na faixa de área entre 0 e 50 hectares, e, destes, 1.006 estão ativos e 206 com certi-
ficações canceladas. No município, ainda foram registrados, para o ano de 2017, 20% (342 
imóveis) na faixa de área entre 50 e 200 hectares, 6% (105) de imóveis rurais na faixa de 200 a 
500 hectares, 2% (39) de imóveis rurais na faixa de 500 a 1.000 hectares e 1% (24) de imóveis 
rurais na faixa de área entre 1.000 e 5.000 hectares. No total, o município possui 1.723 imóveis 
rurais, sendo que 301 estão com a certificação cancelada.

Tabela 1.3.12-108 – Configuração fundiária por faixa de áreas no município de Felixlândia.

Faixas de áreas
Status do imóvel Total por 

faixa %
Ativo Pendente Cancelado

>0 a 50 ha 1.006 – 206 1.212 70%

>50 a 200 ha 273 – 69 342 20%

>200 a 500 ha 85 1 19 105 6%

>500 a 1.000 ha 33 – 6 39 2%

>1.000 a 5.000 ha 23 – 1 24 1%

>5.000 ha 1 – – 1 0%

Total por status 1.421 1 301 1.723 100%

Fonte: Sistema Nacional de Cadastro Rural – SENAR, 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

1.3.12.4.E. Programas governamentais de crédito
Este item apresenta os programas de desenvolvimento de atividades rurais, identificados na 
pesquisa do Censo Agropecuário, bem como os estabelecimentos agropecuários que obtive-
ram financiamentos, com recursos provenientes de programas governamentais de créditos, e os 
agentes financeiros responsáveis por financiar os programas e ações nos municípios. Os dados 
apresentados são provenientes do Censo Agropecuário de 2017 (IBGE). 

No levantamento do IBGE foram listados os seguintes programas de apoio ao desenvolvimento 
da agricultura:

• Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf): Criado em 1995, o 
programa objetiva oferecer uma linha de crédito diferenciada para o setor da agricultura 
familiar em todo o território nacional; 

41 Disponível em: http://www.agricultura.mg.gov.br/images/files/materias%20SEDA%202016.pdf.
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• Programa de implantação e instalação de assentamentos (Incra): Os beneficiários do 
Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA) têm à disposição linhas de crédito que per-
mitem a instalação no assentamento e o desenvolvimento de atividades produtivas nos lotes; 

• Programa Terra Sol: iniciativa proposta pelo Incra para o desenvolvimento da agroindustria-
lização e da comercialização por meio da elaboração de planos de negócios, pesquisa de 
mercado, consultorias, capacitação em viabilidade econômica, além de gestão e implan-
tação/recuperação/ampliação de agroindústrias. Atividades não agrícolas – como turismo 
rural, artesanato e agroecologia – também são apoiadas; 

• Projetos de Infraestrutura e Serviços dos Territórios (Proinf): objetiva a viabilização e a 
estruturação e/ou qualificação de serviços públicos locais, territoriais ou estaduais para a 
produção, armazenamento, transporte, comercialização e inspeção sanitária de produtos 
da agricultura familiar de municípios localizados em territórios rurais; 

• Programa Fomento Rural: objetiva realizar o acompanhamento social e produtivo e a trans-
ferência direta de recursos financeiros não reembolsáveis às famílias para investimento 
em projeto produtivo, no valor de R$ 2,4 mil ou R$ 3 mil. O programa foi criado pela Lei 
12.512/2011 e é regulamentado pelo Decreto 9.221/2017;

• Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp): programa de crédito com 
o objetivo de promover o desenvolvimento das atividades dos médios produtores rurais, 
proporcionando aumento da renda e da geração de empregos no campo.

Em relação aos financiamentos obtidos pelos estabelecimentos agropecuários, os dados são 
apresentados para os recursos provenientes de programas governamentais de crédito e para 
os recursos vindos de outras fontes. 

Na Tabela 1.3.12-109 são indicados os números de unidades produtivas que obtiveram recur-
sos considerando todo o território nacional, o estado de Minas Gerais e a área de estudo. Na 
área de estudo, 884 estabelecimentos agropecuários obtiveram recursos, dos quais 395 foram 
provenientes de programas de créditos. Dos programas identificados, o Pronaf é o que possui 
maior abrangência, sendo que seus recursos beneficiaram 259 unidades produtivas, como 
ilustrado na Figura 1.3.12-95.

Observa-se que em 96 estabelecimentos que obtiveram recursos de programas governamen-
tais não foi possível identificar o programa, uma vez que não se tratava de nenhum previamen-
te indicado na pesquisa do Censo Agropecuário.

Tabela 1.3.12-109 – Número de estabelecimentos agropecuários que obtiveram financiamento, 
área de estudo, Minas Gerais e Brasil, 2017.

Unidade territorial Não são provenientes de 
programas de crédito

São provenientes de 
programas de crédito Total

Brasil 376.406 408.132 784.538

Minas Gerais 37.458 58.894 96.352

Área de estudo 489 395 884

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.
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Figura 1.3.12-95 – Número de estabelecimentos agropecuários que obtiveram financiamento – 
recursos de programas governamentais de crédito, área de estudo, Minas Gerais e Brasil, 2017.
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Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

Na Figura 1.3.12-96, as informações dos estabelecimentos agropecuários que obtiveram recur-
sos de programas governamentais são apresentadas por município. Observa-se que no municí-
pio de Pompéu, situado no baixo Paraopeba, 111 estabelecimentos agropecuários foram contem-
plados com recursos de programas governamentais, com destaque para o Pronaf, que atendeu 
53 unidades produtivas. Outras 19 unidades foram atendidas pelo Programa Fomento, 7 pelo 
Pronamp e 32 por outros programas não identificados (podendo ser de esfera federal, estadual 
ou municipal). Ao todo, 815 estabelecimentos agropecuários estão situados no município.

Na área de estudo outros dois municípios apresentaram número mais elevado de estabeleci-
mentos agropecuários financiados: Pará de Minas, com 48 unidades contempladas com recur-
sos de programas do governo, dos quais 29 referentes ao Pronaf; e Brumadinho, com 41 es-
tabelecimentos financiados, dos quais 33 referentes ao Pronaf. Ao todo, Pará de Minas possui 
795 estabelecimentos agropecuários, e Brumadinho, 443.

Nota-se que em Curvelo, o município com maior número de estabelecimentos agropecuários 
da área de estudo (1.093), somente 26 unidades produtivas obtiveram recursos de programas 
governamentais de crédito. Desse total, em 14 os recursos eram provenientes do Pronaf, em 2 
do Pronamp, e em 10 de outros programas não indicados previamente na pesquisa do IBGE.
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Figura 1.3.12-96 – Número de estabelecimentos agropecuários que obtiveram financiamento – 
recursos de programas governamentais de crédito, municípios da área de estudo, 2017. 
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Do total de estabelecimentos que obtiveram recursos de financiamento em 2017, a maior 
parte obteve o recurso de bancos, como pode ser observado nos dados apresentados na 
Figura 1.3.12-97, tanto na área de estudo como nos demais recortes territoriais estudados. 
Na área de estudo, 718 estabelecimentos agropecuários obtiveram recursos de bancos, 166 
de cooperativas de crédito e 61 de governos. 

Figura 1.3.12-97 – Número de estabelecimentos agropecuários que obtiveram financiamento – 
por agente financiador responsável, Brasil, Minas Gerais e área de estudo, 2017.
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1.3.12.4.F. Inundações e secas no rio Paraopeba
Inundações são eventos de transbordamento de água da calha normal de rios em áreas que 
habitualmente não são ocupadas pelas águas. As inundações resultam de dois tipos de pro-
cesso: a ocorrência de chuvas intensas em toda a bacia hidrográfica, associadas ao processo 
de urbanização; ou uma combinação da alteração de padrões meteorológicos, geomorfoló-
gicos e de cobertura vegetal (ANA, 2018). Segundo Tucci (2005), as inundações de caráter 
natural ocorrem em áreas ribeirinhas e decorrem do processo natural no qual o rio ocupa o 
seu leito maior, tendo tempo de retorno de, em média, dois anos. Os cursos d’água dispõem 
de uma área nos limites de suas margens para as quais extravasam sua vazão durante alguns 
períodos de fortes chuvas, o que se denomina “planície de inundação”.

As inundações de caráter antrópico decorrem da urbanização, em função da ocupação do solo 
com superfícies impermeáveis e redes de condutores de escoamento. Em relação à bacia do 
rio Paraopeba, percebe-se que os corpos hídricos que drenam a zona urbana dos municípios 
apresentam acúmulo de sedimento em sua calha (assoreamento). Os sedimentos são trazidos 
de montante, bem como do lançamento inadequado de resíduos diversos nos leitos e margens 
dos cursos d’água. Nesse percurso, a grande ocupação urbana que ocorre em certos muni-
cípios impõe uma série de obstáculos ao escoamento natural das águas, tais como pontes, 
travessias, entre outros, e acúmulo de materiais diversos, como entulho e resíduos domésti-
cos. Logo, quando da ocorrência de chuvas intensas associadas à capacidade de escoamen-
to reduzida desses cursos d’água, aumenta a probabilidade de ocorrência de eventos como 
enchentes e inundações. Neste contexto, as inundações podem resultar em prejuízos sociais 
e econômicos, e, portanto, deve-se fazer a adequada gestão dessas. Para efeito de compre-
ensão dos eventos climáticos relacionados a alta precipitação, o entendimento dos eventos 
relativos a enchentes, inundações e alagamentos são apresentados pelo Serviço Geológico do 
Brasil – CPRM da seguinte forma:

Figura 1.3.12-98 – Definição dos eventos climáticos.

Enchente
Também conhecido como cheia, é o aumento temporário do nível d’água no 
canal de drenagem devido ao aumento da vazão, atingindo a cota máxima do 
canal, porém sem transbordamento.

Inundação Compreendido como o transbordo das águas de um canal de drenagem, 
atingindo as áreas marginais (planície de inundação ou área de várzea).

Alagamento Definido como o acúmulo de água nas ruas e nos perímetros urbanos, por 
problemas de drenagem.

 

Elaboração: Arcadis, 2020. Adaptado de CPRM, 2017.

Esses eventos são relativamente comuns na região Sudeste do Brasil (ANA, 2018). Ainda que 
a bacia do rio Paraopeba tenha forma geométrica alongada (CPRM, 2017), o que conceitual-
mente produz escoamento mais moderado na bacia, com menor probabilidade de inundação 
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rápida (TUCCI, 2005), a bacia destaca-se quanto aos dados de inundação. De fato, as inunda-
ções e enxurradas ocorrem com certa frequência nos municípios da bacia do rio Paraopeba, 
quando se analisa o período de 1991 a 2012, período em que há dados disponíveis (Figura 
1.3.12-99). Tais registros foram levantados pelo Plano Diretor de recursos hídricos da bacia 
hidrográfica do rio Paraopeba (COBRAPE, 2018). Percebe-se que as inundações ficaram mais 
frequentes a partir de 2002. 

Tais condições podem ser justificadas pelo fato de seus municípios estarem situados em local 
com extensa rede hidrográfica e elevada urbanização. Isso, somado aos elevados índices plu-
viométricos do estado, contribui para a ocorrência de inundações, quando sucedem a cheia e 
o extravasamento dos rios nas planícies de inundação (UFSC, 2013).

Figura 1.3.12-99 – Frequência anual de registros de desastres por inundações e enxurradas.

Fonte: Cobrape, 2018:191.

Em 2014, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e a Agência Nacional de Águas (ANA) publi-
caram o Atlas de vulnerabilidade a inundações do Brasil, que identificou a ocorrência e poten-
ciais efeitos das inundações nos principais rios das bacias hidrográficas. O resultado deste 
atlas demonstra que a região central da bacia do rio Paraopeba, nos municípios de Pará de 
Minas e Esmeraldas, apresenta alta vulnerabilidade a inundações. Considerando esses dados, 
o Instituto Tecnológico da Vale (ITV, 2019) simulou as áreas de inundações da bacia do rio 
Paraopeba, considerando o aumento do nível da água em 1 e 2 metros acima da calha do rio 
(Mapa 1.3.12-37). Este tipo de análise é importante para entender os efeitos de uma possível 
inundação e, assim, realizar sua gestão.



!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O
!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O
!O

!O

Ribeirão
Casa Branca

R
io

Para
opeba

Rio

São
F r a

nc is
co

UHE Três
Marias

UHE Retiro
Baixo

R io Paraopeba

Rio Macaúbas

RioPardo

Rio Maranhão

R
io

B
r u

m
ad

o

R
io

Camapuã

Rio Manso

Rio Faleiros

Rio P ret
o

R
io

da

Pr
at

a

Rio Ventura Luís

Rio Pequeri

Rio Verde

Rio Vermelho

Rio Veloso

Rio Betim
Belo

Horizonte

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

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 LOCALIZAÇÃOFONTES:
-SEDE MUNICIPAL: IBGE, 2017;
-LIMITE TERRITORIAL: IBGE, 2017;
-BASE HIDROGRÁFICA: ANA, 2018;
-MODELO DE INUNDAÇÃO: ITV, 2019.

ESCALA:CÓDIGO PROJETO: DATA:FOLHA:

52.268 A3 AGO /2020

ÁREAS INUNDÁVEIS DA BACIA DO RIO PARAOPEBA

1:900.000

TÍTULO:

RELATÓRIO:

PLANO DE REPARAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA BACIA DO RIO PARAOPEBA

SOLICITANTE: RESP.CARTO.: VERSÃO:
J.R. G.T.M. PRELIMINAR FINAL

C:\Users\vanessa.pedrosa\ARCADIS\Vale-Plano - 3-GIS\03_Projetos\03_Socioeconomia\Capitulo_01\Final\1.03.01.52268-PR-GI-1318-Rev.0_AREAS_INUNDAVEIS_PR_A3.mxd          Alterado por:vanessa.pedrosa     Em:14/08/2020

LEGENDA

Oceano
Atlântico

µ

CLIENTE:

!O Sede municipal

Rede hidrográfica

Rio Paraopeba

Rio São Francisco

Corpo d'água

Bacia hidrográfica do rio Paraopeba

Limite municipal da bacia hidrográfica do rio
Paraopeba

Calha do rio principal cheia

Profundidade de 1 metro de água acima da
calha/leito do rio

Profundidade de 2 metros de água acima da
calha/leito do rio

DATUM HORIZONTAL: SIRGAS 2000 - 23S

ESCALA GRÁFICA
0 2010 km

SE

MA

ES

GO

PB
PI

SP

PE

RJ
MS

MT BA

MG

AL

CE RN

DF

PA

TO

Mapa 1.3.12-37 – Áreas inundáveis da bacia do Paraopeba.



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba 
Capítulo 1 – Diagnóstico pretérito 

Socioeconomia

 197

Segundo o relatório produzido pelo Igam (2016), dentre as 36 unidades de planejamento e ges-
tão de recursos hídricos (UPGRH), a bacia do rio Paraopeba destaca-se pela ocorrência de 
inundação, sendo a primeira entre as dez de maior frequência de ocorrência no estado. O mesmo 
relatório apresenta a avaliação por trecho, e aponta que o rio Paraopeba é um dos 14 classifica-
dos como críticos. Os rios Paraopeba e Piranga (bacia do rio Piranga) apresentaram, respecti-
vamente, 51 e 44 trechos críticos. Juntos, estes corpos de água representam 40,2% dos trechos 
críticos mineiros.

Figura 1.3.12-100 – Série histórica de alagamentos, inundações e enxurradas.

Fonte: Cobrape, 2018: 205.

Nas áreas rurais, a susceptibilidade a inundações periódicas na bacia do rio Paraopeba tem 
estreita relação com a comunidade local, uma vez que interfere na dinâmica da agricultura. Nos 
períodos de chuva intensa há transbordamento do rio, o que torna férteis depósitos aluviais. As 
áreas agricultáveis mais férteis consistiam justamente nas áreas de várzea do rio Paraopeba, 
pois “após os períodos de cheias, as terras eram aradas e reviradas de modo a permitir que os 
nutrientes trazidos com o rio tornassem a terra mais fértil” (ACP, 2019: 31). Portanto, verifica-se 
que há uma relação entre a dinâmica de alteração do uso e ocupação do solo da bacia ao longo 
do tempo e sua capacidade de regulação natural dos fluxos e recarga hídrica da região.

Assim como as inundações, enchentes e alagamentos, as secas também são eventos que 
podem resultar em perdas sociais e econômicas. 

A Confederação Nacional de Municípios (CNM, 2017) destaca que as secas são ocorrências 
adversas de longa duração, porém a partir de 2010 verificou-se um agravamento no quadro 
por conta da contribuição de outros fatores, como mudanças climáticas, que desencadeiam 
alterações na quantidade e qualidade dos recursos hídricos. Além disso, a ação antrópica 
também pode afetar os períodos sazonais, sendo que alterações nos índices pluviométricos de 
determinada região podem tornar mais penosos o desenvolvimento da agricultura e a criação 
de animais (CNN, 2017: 12).

No Quadro 1.3.12-6 são apresentados os conceitos relacionados ao exaurimento dos recursos 
hídricos, de acordo com a CNN (2017).
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Quadro 1.3.12-6 – Conceitos relacionados ao exaurimento dos recursos hídricos.

Seca
Ausência prolongada, deficiência acentuada ou fraca distribuição de 
chuva ou período de tempo seco suficientemente extenso para que 
a falta de precipitação provoque grave desequilíbrio hidrológico.

Estiagem Período prolongado de baixa pluviosidade ou sua ausência, no qual 
a perda de umidade do solo é superior a sua reposição.

Desertificação 
Degradação da terra nas zonas áridas, semiáridas e subsumidas 
secas, resultantes de vários fatores, incluindo as variações 
climáticas e as atividades humanas. 

Fonte: CNN, 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

O Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais 
(Sisema) elaborou documento técnico42 sobre a escassez hídrica na bacia do rio Paraopeba. 
Neste documento do Sisema (2015), é relatado que no biênio de 2014-2015 ocorreu redução 
dos totais de precipitação acumulada na região Sudeste do país, tendo essa bacia hidrográfica 
apresentado a mesma tendência no período. Na bacia do rio Paraopeba, onde estão inseridos 
os municípios da área de estudo, choveu nos meses de outubro, novembro e dezembro de 
2014 o equivalente a 40%-50% da média histórica (Sisema, 2015). 

Como pode ser observado na Tabela 1.3.12-110, elaborada a partir dos dados disponibilizados 
pelo Sisema (2015), no mês de janeiro de 2015 o cenário se mostrou ainda mais crítico, re-
gistrando percentual em relação às normais climatológicas de 26%. Tal tendência impactou de 
forma negativa a disponibilidade hídrica, principalmente na zona rural dos municípios.

Tabela 1.3.12-110 – Normais climatológicas BHRP para o mês de janeiro de 2015.

Mesorregião Normal Acumulado de 1 a 
21 de janeiro

Porcentagem em 
relação à média 

climatológica

Bacia hidrográfica do 
rio Paraopeba

125 a 300 mm 10 a 100 mm em torno de 26%

Fonte: Sisema, 2015. Elaboração: Arcadis, 2020. 

Para verificação dos principais impactos da seca nos municípios da área de estudo, foram utili-
zados dados publicados na Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic, IBGE, 2017), 
que, em relação aos períodos de seca, considera informações de 2013 a 2016.

Em relação à seca, em 12 dos 22 municípios da área de estudo foi relatada a ocorrência do 
evento, sendo 2013, 2014 e 2015 indicados como os anos em que os municípios sofreram os 
maiores impactos decorrentes da seca (Quadro 1.3.12-7). Em nove municípios relatou-se per-
da ou redução da produção agrícola (perda de toda ou de parte das culturas agrícolas, confor-
me Munic de 2017), e em dois municípios o surgimento ou aumento de áreas de desertificação, 
definido como “fenômeno em que um determinado solo é transformado em deserto, através 
da ação humana ou processo natural. No processo de desertificação a vegetação se reduz ou 
acaba totalmente, através do desmatamento”.

42 Relatório disponível em: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-LeY2-kGmw0J:https://pt.s-
lideshare.net/CIBAPAR/escassez-hdrica-na-bacia-do-rio-paraopeba+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br.

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-LeY2-kGmw0J:https://pt.slideshare.net/CIBAPAR/escassez-hdrica-na-bacia-do-rio-paraopeba+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-LeY2-kGmw0J:https://pt.slideshare.net/CIBAPAR/escassez-hdrica-na-bacia-do-rio-paraopeba+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
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Somente dois municípios indicaram, em 2017, a existência de um plano de contingência e/ou 
preservação para a seca: Igarapé, que não relatou episódio de seca nos quatro anos anteriores 
à pesquisa, e Pará de Minas, que relatou ocorrência de seca com impacto de surgimento ou 
aumento de área de desertificação.

Quadro 1.3.12-7 – Ocorrência de secas, perdas em decorrência do evento e existência de planos 
de contingência e/ou preservação, 2017.

Curso 
no rio 
Paraopeba

Município

O município  
foi atingido  
pela seca  

nos últimos  
quatro anos

Ano de seca 
de maior 

impacto para o 
município

Perda ou 
redução da 
produção 
agrícola*

Surgimento 
ou aumento 
de área de 

desertificação*

Possui 
plano de 

contingência 
e/ou 

preservação 
para a seca

Médio

Betim Não NA Não Não Não

Brumadinho Não NA Não Não Não

Mário Campos Não NA Não Não Não

São Joaquim de 
Bicas

Não NA Não Não Não

Igarapé Não NA Não Não Sim

Juatuba Sim 2015 Não Não Não

Esmeraldas Não NA Não Não Não

Mateus Leme Sim 2015 Sim Não Não

Florestal Sim 2013 Sim Não Não

Pará de Minas Sim 2015 Não Sim Sim

São José de 
Varginha

Sim 2014 Sim Não Não

Pequi Sim 2013 Sim Não Não sabe

Inhaúma Sim 2013 Sim Sim Não

Cachoeira da 
Prata

Não sabe NA Não Não Não

Fortuna de 
Minas

Sim Não sabe Sim Não Não

Maravilhas Não NA Não Não Não

Baixo

Papagaios Sim 2013 Não Não Não

Caetanópolis Não NA Não Não Não

Paraopeba Sim 2014 Sim Não Não

Curvelo Não NA Não Não Não

Pompéu Sim 2014 Sim Não Não

Felixlândia Sim 2015 Sim Não Não

Fonte: IBGE, Munic de 2017. Elaboração: Arcadis, 2020. *Em relação ao ano da seca de maior impacto
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1.3.12.5. Agrupamentos sociais na bacia do rio Paraopeba
Este item apresenta as informações sobre os agrupamentos sociais ou comunidades presentes 
na área de estudo, nas proximidades da calha do rio Paraopeba, em ambas as margens, na 
faixa de até cerca de 10 km. As comunidades identificadas em Brumadinho são consideradas 
nesse diagnóstico, independentemente da distância geográfica para o rio. São comunidades 
tradicionais, assentamentos rurais, acampamentos rurais, povoados, vilas, lugarejos e áreas 
urbanas isoladas. Dentro dessas ou em seus interstícios encontram-se pequenas, médias ou 
grandes produções rurais – agrícolas e pecuárias –, margeando o rio Paraopeba e utilizando 
suas águas para irrigação e dessedentação animal. Em alguns casos, quando possível, foram 
apresentados os dados do setor censitário por agrupamento. 

Parte-se da hipótese de que a proximidade desses agrupamentos em relação às margens do 
rio e a existência de vias que facilitam o acesso às águas indicam a existência de relações 
entre as comunidades e o rio. E as relações vão além da funcionalidade, do suporte físico que 
oferece a água que mata a sede, o banho que refresca, o peixe que mata a fome, o caminho 
para outro lugar. As águas carregam imagens e significados, constroem símbolos e vidas. 

[...] esse rio, que é um acidente geográfico da natureza, configura a vida das pessoas, na arte, 
na musicalidade, nas suas tradições, com seus rituais e crenças. Nas águas do rio, homens e 
mulheres vão desenhando suas histórias de vida. (OLIVEIRA, 2009: 15, apud CHIAPETTI & 
CHIAPETTI, 2011: 70)

A nomeação atribuída para classificar as comunidades neste trabalho leva em considera-
ção as categorias utilizadas pelas instituições pesquisadas, a saber: Fundação Cultural 
Palmares – FCP, Funai, Incra e IBGE, conforme descrição no Quadro 1.3.12-8. No caso das 
comunidades tradicionais compreende, ainda, a definição mencionada na Política Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT), instituída pelo 
Decreto nº 6.040/2007, que conceitua povos e comunidades tradicionais como:

[...] grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas 
próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição 
para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, 
inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição.

Comunidades rurais de forma geral e comunidades tradicionais, especificamente, têm como 
característica a íntima relação com a natureza, no intuito, algumas vezes inconsciente, de re-
produção e preservação de seu modo de vida, do jeito de ser e fazer identificado com aqueles 
de conhecimento de seus antepassados. A memória e o sentimento de pertencimento ao lugar, 
mesmo que seja um lugar de memória, de acordo com Pollack (1992)1, são também caracterís-
ticas comuns a todas as comunidades aqui descritas.

1 Para Pollack (1992), a memória é formada por acontecimentos, lugares, personagens e pessoas. Para ele, tam-
bém, os lugares estão ligados às lembranças, que pode ser pessoal, mas também pode não ter apoio no tempo 
cronológico. Tanto a memória quanto os lugares são constitutivos da identidade individual e coletiva. 
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Quadro 1.3.12-8 – Classificação dos agrupamentos sociais.
Categoria Descrição

Distrito

São unidades administrativas dos municípios, cuja criação, desmembramento ou fusão se 
faz por lei municipal, observada a continuidade territorial e os requisitos previstos em lei 
complementar estadual. Dependendo da legislação estadual, poderão ser subdivididos, 
conforme o caso, em subdistritos, regiões administrativas, zonas e similares.

Bairro
São subdivisões intraurbanas legalmente estabelecidas através de leis ordinárias das 
Câmaras Municipais e sancionadas pelo prefeito.

Área urbana 
isolada

Áreas definidas por lei municipal e separadas da sede municipal ou distrital por área rural ou 
por outro limite legal.

Vila
Vila é a sede do distrito e é delimitada por perímetro urbano definido, por lei municipal, como 
a área urbana.

Povoado

Localidade que tem a característica definidora de aglomerado rural isolado. Corresponde a 
um aglomerado sem caráter privado ou empresarial, ou que não está vinculado a um único 
proprietário do solo, e cujos moradores exercem atividades econômicas, quer primárias, 
terciárias ou mesmo secundárias, na própria localidade ou fora dela.

Lugarejo
Localidade sem caráter privado ou empresarial que possui a característica definidora de 
aglomerado rural isolado e não dispõe, no todo ou em parte, dos serviços ou equipamentos 
enunciados para o povoado.

Assentamento

Definem-se como as novas unidades de produção agrícola, por meio de políticas 
governamentais visando o reordenamento do uso da terra, em benefício de trabalhadores 
rurais sem terra ou com pouca terra. Envolve também a disponibilidade de condições 
adequadas para o uso da terra e o incentivo à organização social e à vida comunitária.

Acampamento
Classificado no IBGE como setor especial, ou seja, aquele que apresenta características 
diferenciadas em relação aos setores comuns ou não especiais na fase da coleta2.

Indígena

Segundo informações do IBGE, com base na definição da Funai, aldeia indígena é a casa 
ou conjunto de casas ou malocas, podendo ainda ser entendido como morada, que serve 
de habitação para o indígena e aloja diversas famílias. A base territorial considera aldeias 
indígenas de, no mínimo, 20 habitantes indígenas em uma ou mais moradias. Obs.: regra 
geral, as aldeias indígenas estão contidas em terras indígenas, entretanto a Funai admite a 
existência de aldeias indígenas fora das terras indígenas.

Comunidade 
quilombola

Conforme o art. 2º do Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003, “consideram-se 
remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins deste Decreto, os grupos 
étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados 
de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada 
com a resistência à opressão histórica sofrida”. Embora a maioria encontre-se na zona rural, 
também existem quilombos em áreas urbanas e periurbanas.

Fonte: IBGE, 2010 e 20163; FCP, 20204. Elaboração: Arcadis, 2019.

A diversidade cultural presente em território nacional é considerada patrimônio nacional pela 
Constituição Federal e encontra respaldo na legislação. Entretanto, a Constituição confere di-
reitos distintos aos povos indígenas e remanescentes de quilombos, como o direito a territó-
rio, expressamente resguardado pelos artigos 231 e 232, e artigo 68 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias.

2 São sete os setores especiais, a saber: 1 – Setor Especial de Aglomerado Subnormal; 2 – Setor Especial de 
Quartéis, Bases Militares; 3 – Setor Especial de Alojamento, Acampamentos; 4 – Setor Especial de Embarcações, 
Barcos, Navios; 5 – Setor Especial de Aldeia Indígena; 6 – Setor Especial de Penitenciárias, Colônias Penais, 
Presídios, Cadeias; e 7 – Setor Especial de Asilos, Orfanatos, Conventos, Hospitais. Informações disponíveis 
em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv95987.pdf. Acesso em: 11 maio 2020.

3 Informações disponíveis em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/instrumentos_de_coleta/doc0210.pdf e 
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv95987.pdf. Acesso em: 11 maio 2020.

4 Informação disponível em: http://www.palmares.gov.br/?page_id=52126. Acesso em: 11 maio 2020.

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv95987.pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/instrumentos_de_coleta/doc0210.pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv95987.pdf
http://www.palmares.gov.br/?page_id=52126
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A identificação dos agrupamentos deu-se por meio de pesquisa em fontes oficiais, como Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Fundação Cultural Palmares (FCP), Fundação 
Nacional do Índio (Funai) e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), além 
da pesquisa de imagens em plataformas ou softwares web, como o Google Earth. Para a con-
fecção do Mapa 1.3.12-38, as informações obtidas foram modeladas em formato alfanumérico, 
organizadas segundo o nome da comunidade, o município onde se insere, sua classificação 
categorizada, seu contexto em relação à margem do rio Paraopeba, sua distância em direção 
ao mesmo e as coordenadas – em graus decimais, no Datum Sirgas 2000 – conforme pa-
drão cartográfico brasileiro. O modelo alfanumérico foi espacializado através do Sistema de 
Informação Geográfica (SIG) – ArcGis, e gerado, a partir disso, um arquivo vetorial contendo a 
localização de cada comunidade. 
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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

Mapa 1.3.12-38 – Agrupamentos sociais da bacia do rio Paraopeba.



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba 
Capítulo 1 – Diagnóstico pretérito 

Socioeconomia

 204

As informações ora apresentadas resultam de pesquisas em repositórios de universidades e 
sítios na internet; dados primários e dados secundários foram levantados pela empresa Amplo 
(2018 e 2019).

O Quadro 1.3.12-9, complementando o Mapa 1.3.12-38, traz informações sobre o conjunto de 
comunidades presentes no município de Brumadinho e na bacia do rio Paraopeba, algumas 
das quais serão descritas adiante. Ressalta-se que os nomes das comunidades ora apresen-
tados podem ser diferentes das denominações locais. Adianta-se também a possiblidade de 
algumas denominações abarcarem várias localidades.

Quadro 1.3.12-9 – Agrupamentos sociais localizados no município de Brumadinho.

Comunidade Categoria
Margem 
do rio 

Paraopeba

Distância em km 
aproximada para o 

rio Paraopeba

Alberto Flores Povoado Direita 0,99

Córrego do Feijão Povoado Direita 5,78

Parque da Cachoeira Área urbana isolada Direita 1,37

Pires Bairro Esquerda 0,13

Tejuco Área urbana isolada Direita 3,48

São José do Paraopeba Distrito Direita 0,46

Canto do Rio Bairro Direita 0,2

Melo Franco Área urbana isolada Direita 0,38

Souza Noschese Povoado Direita 0,46

Tocos de Cima Lugarejo Esquerda 0,35

Marinhos Comunidade quilombola Direita 3,19

Sapé Comunidade quilombola Direita 3,19

Rodrigues Comunidade quilombola Direita 2,55

Ribeirão Comunidade quilombola Direita 5,8

Aranha Distrito Direita 2,02

Casa Branca Povoado Direita 12,45

Conceição de Itaguá Distrito Esquerda 1,62

Coronel Eurico Área urbana isolada Direita 1,37

Córrego Ferreira Povoado Direita 11,38

PA Pastorinhas Assentamento Direita 1,93

Palhano Área Urbana isolada Direita 13,78

Piedade do Paraopeba Distrito Direita 11,21

Recanto do Lazer Área urbana isolada Direita 11,38

Retiro das Pedras Área urbana isolada Direita 18,37

Suzana Área urbana isolada Direita 11,11

Vila Ferteco Vila Direita 4,63

Córrego Fundo Vila Direita 1,77

Cantagalo Área urbana isolada Direita 3,39

Fonte: IBGE, 2010. Elaboração: Arcadis, 2019.
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Quadro 1.3.12-10 – Agrupamentos sociais na bacia do rio Paraopeba, considerando a distância 
de 10 km para o rio.

Municípios Comunidade Categoria
Margem 
do rio 
Paraopeba

Distância em km 
aproximada do rio 
Paraopeba

Mário Campos Fecho do Funil de Ibirité Povoado Direita 0,21

Mário Campos Reta do Jacaré Povoado Direita 0,16

Betim PA Dois de Julho Assentamento Direita 0,2

Betim
Santuário Santa Isabel  
(Colônia Santa Isabel)

Bairro Direita 0,25

Betim PA Dom Orione Assentamento Direita 9,9

Betim PA Serra Negra Assentamento Direita 7,45

Betim Pimentas Povoado Direita 3,34

Cachoeira da Prata Comunidade quilombola Ariranha
Comunidade 
quilombola

Direita 8,98

São Joaquim de Bicas Acampamento Pátria Livre Acampamento Esquerda 0,15

São Joaquim de Bicas Aldeia Naó Xohã/Pataxó Hã-hã-hãe Indígena Esquerda 0,14

São Joaquim de Bicas Nossa Senhora da Paz Povoado Esquerda 4,13

Igarapé Comunidade do Brejo Povoado Esquerda 0,69

Juatuba Bairro Satélite Bairro Esquerda 0,99

Juatuba Boa Vista da Serra Povoado Esquerda 3,64

Esmeraldas Bairro Taquaras Bairro Direita 0,36

Esmeraldas Bambus Área urbana isolada Direita 1,5

Esmeraldas Boa Vista Área urbana isolada Direita 4,23

Esmeraldas Cachoeirinha Área urbana isolada Direita 1,88

Esmeraldas Caio Martins Área urbana isolada Direita 3,48

Esmeraldas Medeiros Área urbana isolada Direita 4.01

Esmeraldas Padre João Povoado Direita 0,67

Esmeraldas Porteira de Chaves Área urbana isolada Direita 7,07

Esmeraldas São José Área urbana isolada Direita 1,92

Esmeraldas Vale das Garças Área urbana isolada Direita 4,3

Esmeraldas Vargem Bento da Costa Área urbana isolada Direita 7.08

Esmeraldas Vista Alegre Área urbana isolada Direita 0,67

Florestal Cachoeira das Almas Área urbana isolada Esquerda 9,63

Florestal Gameleira Área urbana isolada Esquerda 6,27

Pará de Minas Córrego do Barro Vila Esquerda 1,77

Pará de Minas Trindade Área urbana isolada Esquerda 4,83

Fortuna de Minas Córrego de Areia Povoado Direita 3,66

Pequi PA Roseli Nunes Assentamento Esquerda 6,36

Paraopeba Pontinha
Comunidade 
quilombola

Direita 7,66

Curvelo Angueretá Vila Direita 3,4

Curvelo Cachoeira do Choro Lugarejo Direita 0,49

Pompéu PA 26 de outubro Assentamento Esquerda 9,66

Pompéu PA Queima Fogo Assentamento Esquerda 2,68

Fonte: IBGE, 2010. Elaboração: Arcadis, 2019.
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A seguir são apresentadas informações sobre as comunidades com base em pesquisa de da-
dos secundários e dados de relatórios da empresa Amplo (2018 e 2019). Em alguns casos não 
se obtiveram informações sobre as comunidades, mas é possível inferir a importância do rio 
para elas, sobretudo em razão de sua proximidade e dos acessos que levam ao rio Paraopeba.

1.3.12.5.A. Comunidades do município de Brumadinho 

1.3.12.5.A.a. Córrego do Feijão
Córrego do Feijão é uma região do município de Brumadinho onde estão inseridos os povoa-
dos de Córrego do Feijão, Vila Ferteco e Cantagalo. A região está localizada a 14 km da sede 
do município de Brumadinho e a 41 km de Belo Horizonte, e encontra-se uma parte na área 
urbana e outra na área rural (AMPLO, 2019).

O histórico de povoamento da região remonta ao início do século XX, com maior atração de 
pessoas a partir do início das atividades de mineração e abertura de acessos. O povoado de 
Córrego do Feijão, cujo nome é o mesmo da mina explorada pela empresa VALE S/A, possui 
415 moradores, de acordo com dados do Censo Demográfico do IBGE de 2010.

O acesso ao povoado é feito através da estrada vicinal, não pavimentada, e, também, pela 
LMG-813 Alberto Flores.

A dinâmica socioeconômica tem a atividade agropecuária como um destaque na região, sendo 
os principais produtos leite, fruticultura, hortaliças/olericultura e cachaça artesanal. A proximi-
dade com córregos, ribeirões e o rio Paraopeba propiciou o desenvolvimento dessa atividade, 
cuja produção, em grande parte, era comercializada na RMBH e na Central de Abastecimento 
(Ceasa) de Belo Horizonte. 

Residências e chácaras usadas por famílias nos finais de semana e alugadas para festas, 
eventos e férias compunham o perfil da região, cuja característica rural atrai pessoas em busca 
de tranquilidade e turismo, caso do aluguel de casas pela proximidade com Inhotim.

A infraestrutura local conta com sistema de abastecimento de água feito pela Prefeitura de 
Brumadinho, em parceria com a Copasa. A captação é feita por um poço subterrâneo, localizado 
dentro da área da VALE S/A, e por um poço superficial bombeado pela VALE S/A; o tratamento é 
feito com pastilhas de cloro, e a distribuição por meio de tubos de PVC (COPASA, 2008). 

O fornecimento de energia elétrica é feito pela Cemig, e há serviços de telefonia fixa e móvel, 
coleta de resíduos sólidos, um posto de saúde com atendimento do Programa Saúde da Família 
(PSF), uma escola municipal com pré-escola e ensino fundamental, duas linhas de transporte 
público que ligam o povoado à sede de Brumadinho, mercearias, bares e alguns restaurantes. 
Outros serviços de necessidade básica, como hospital, farmácia, bancos, vestuário, escolas, 
correio, entre outros, são acessados na sede municipal e cidades vizinhas.

Consulta aos dados dos setores censitários em que se encontra inserida a comunidade de 
Córrego do Feijão apontou um total de 250 domicílios e 44 estabelecimentos representativos 
de diferentes setores, além de 9 edificações em construção, conforme Tabela 1.3.12-111.
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Tabela 1.3.12-111 – Edificações em Córrego do Feijão, 2010.
Tipo de unidade cadastrada Quantidade

Total de domicílios 250

Total de edificações em construção 9

Estabelecimentos

Agropecuários 9

Ensino 1

Outras finalidades 33

Saúde 1

Total 44

Fonte: IBGE, Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos, 2010.

O Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM), referente ao Complexo 
Paraopeba II da Mina Córrego do Feijão, foi desenvolvido no ano de 2018 pela VALE S/A, e 
abrangeu atividades de cadastramento da população diretamente afetada por um, naquele 
momento, potencial rompimento de barragem, e exercício simulado de emergência junto às 
comunidades de Córrego do Feijão, Vila Ferteco e Parque das Cachoeiras. O mapeamento das 
edificações na região de Córrego do Feijão objetivou levantar as edificações inseridas na ZAS 
(Zona de Autossalvamento) na zona rural de Brumadinho. Foram mapeadas 343 edificações, 
sendo que 241 (70%) estruturas localizadas dentro da mancha de inundação e 102 (30%) fora 
da mancha de inundação, conforme Tabela 1.3.12-112.

Tabela 1.3.12-112 – Edificações mapeadas no PAEBM 2018, Mina Córrego do Feijão.
Localização da edificação Nº (%)

Dentro da mancha de inundação 241 70

Fora da mancha de inundação 102 30

Total 343 100

Fonte: Amplo, 2019. Elaboração: Arcadis, 2019.

1.3.12.5.A.b. Alberto Flores
O povoado Alberto Flores está localizado em Brumadinho, a 5 km da sede municipal, nas 
imediações de outras duas comunidades, Parque da Cachoeira e Tejuco. É uma comunidade 
pequena, com aproximadamente 90 pessoas, cujas moradias espaçadas, ao longo da estrada 
de mesmo nome, desenham um perfil heterogêneo e basicamente rural, conforme indicam os 
dados do diagnóstico socioambiental elaborado pela Amplo (2019).

A região tem uma parte de propriedade da VALE S/A, outra destinada ao aterro sanitário de 
Brumadinho, e outra, de propriedades rurais voltadas a atividades agropecuárias, como pasta-
gem, granja e plantações de culturas temporárias.

O acesso a serviços básicos é realizado no município de Brumadinho, e alguns serviços no 
povoado vizinho de Tejuco, como os de educação (ensino fundamental).

Consulta ao setor censitário 310900605000023 do Censo de 2010 indica que no mesmo setor 
estão os dados de Alberto Flores e de Parque da Cachoeira. As informações referentes às duas 
comunidades estão na Tabela 1.3.12-113, após a descrição de Parque Cachoeira.
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1.3.12.5.A.c. Parque da Cachoeira
Classificada com área urbana isolada (AUI) pelo IBGE, Parque da Cachoeira pertence a 
Brumadinho, localiza-se na margem direita do ribeirão Ferro-Carvão e está a 4 km da sede 
municipal. O acesso à comunidade é feito por estrada que liga a sede municipal e, também, é 
caminho para outros povoados vizinhos, como Alberto Flores e Tejuco.

Sua população era de 762 habitantes, de acordo com o Censo de 2010, e a estimativa do IBGE 
de 2018 aponta 887 moradores. 

Inicialmente pensado para ser um bairro planejado e receber condomínios fechados, não teve 
o projeto concretizado, caracterizando-se como um bairro com muitas casas com uso ocasional 
(final de semana) e para aluguel. Neste sentindo, a população local tem uma dinâmica flutuan-
te, recebendo maior fluxo de pessoas em períodos de feriados e férias.

Segundo relatório da Amplo (2019), que apresenta dados de 2018, a infraestrutura local conta 
com fornecimento de energia elétrica pela Cemig, abastecimento de água pela Copasa, por 
meio de três poços tubulares profundos, sendo um poço sem tratamento da água. O sane-
amento básico é precário, sem coleta e tratamento de esgoto, e o lançamento de efluentes 
é feito via fossas sanitárias rudimentares. Os resíduos sólidos são coletados pelo serviço de 
limpeza da Prefeitura de Brumadinho, e as vias públicas não têm asfalto.

Tabela 1.3.12-113 – Edificações em Alberto Flores e Parque da Cachoeira, 2010.
Tipo de unidade cadastrada Quantidade

Total de domicílios 541

Total de edificações em construção 66

Estabelecimentos

Agropecuários 4

Ensino 0

Outras finalidades 18

Saúde 1

Total 23

Fonte: IBGE, Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos, 2010.

1.3.12.5.A.d. Pires
Pires é um bairro de Brumadinho, localizado a 3 km da sede municipal, na região próxima às lo-
calidades de Alberto Flores e Parque da Cachoeira. Tem característica rural, com propriedades 
agrícolas e de pecuária presentes ao longo da margem esquerda do rio Paraopeba, no sentido 
à jusante do encontro do ribeirão Ferro-Carvão com o rio Paraopeba. 

A presença do potencial aquífero, propício para o desenvolvimento de atividades agropecuá-
rias, pela facilidade de irrigação, dessedentação animal, entre outros usos, e o desenvolvimen-
to da indústria minerária local foram fatores de atração populacional que formaram o bairro de 
Pires. O bairro conta com facilidade de acesso através das rodovias MG-040, MG-155 e uma 
via não asfaltada, além da linha férrea da MRS.

De acordo com dados do Censo de 2010 e a estimativa populacional de 2018, a população de 
Pires somou 155 e 180 pessoas, respectivamente. Assim como outras regiões de Brumadinho, 
Pires apresenta um perfil de domicílios classificados como temporários, cujos usos sintetizam 



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba 
Capítulo 1 – Diagnóstico pretérito 

Socioeconomia

 209

os interesses que atraem pessoas para a região de Brumadinho. Entre esses interesses estão 
aqueles associados à ideia de desfrute do potencial natural e da tranquilidade que este cenário 
pode proporcionar, estando a poucas horas da capital Belo Horizonte.

A infraestrutura local conta com fornecimento de energia elétrica pela Cemig, abastecimento de 
água via rede geral, atendendo 89% dos domicílios, e 11% por meio de cisternas. Não existe 
tratamento de esgoto, e sua destinação é variada, sendo feita em fossa rudimentar, vala, rede 
geral, fossa séptica ou descartado direto no rio Paraopeba. Existe coleta de resíduos sólidos, 
realizado pelo serviço de limpeza do município, descartados no aterro sanitário de Brumadinho 
(AMPLO, 2019). 

Consulta aos dados do setor censitário em que se encontra inserido o bairro apresenta um total 
de 65 domicílios e 9 estabelecimentos representativos de diferentes setores, conforme Tabela 
1.3.12-114. Observa-se não haver unidade de ensino no local.

Tabela 1.3.12-114 – Edificações em Pires, 2010.
Tipo de unidade cadastrada Quantidade

Total de domicílios 65

Total de edificações em construção 0

Estabelecimentos

Agropecuários 3

Ensino 0

Outras finalidades 6

Saúde 0

Total 9

Fonte: IBGE, Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos, 2010.

1.3.12.5.A.e. Tejuco
Tejuco é um povoado localizado na região rural de Brumadinho, próximo à encosta sul da serra 
do Três Irmãos, às margens do córrego do Tejuco. Está próximo a outros povoados, como o de 
Monte Cristo, Córrego Fundo e Assentamento Rural Comunidade Pastorinhas, e distante 7 km 
da sede municipal e 50 km de Belo Horizonte.

Seu histórico de ocupação vem acompanhando o processo de instalação das empresas de 
mineração na região, ganhando maior expressão a partir da metade do século XX. O perfil 
de uso e ocupação do seu território é semelhante ao do povoado de Córrego do Feijão, com 
moradias fixas e casas e chácaras de final de semana, para fins de lazer e descanso. Mesmo 
que ainda hoje a principal atividade econômica da região seja a mineração, as atividades de 
agropecuária, com base na agricultura familiar, têm papel fundamental na subsistência das 
famílias produtoras, além do abastecimento do comércio local e da RMBH. 

De acordo com dados do Censo de 2010, a população de Tejuco era de 876 habitantes, e a 
comunidade conta com uma estrutura relativamente independente, devido ao pequeno co-
mércio local estabelecido. Outros serviços de maior complexidade são buscados na sede de 
Brumadinho e nos municípios da RMBH.

A infraestrutura básica conta com sistema de abastecimento de água, com cooperação entre 
Prefeitura de Brumadinho e Copasa, sendo a captação superficial feita abaixo do “Pico Três 
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Irmãos” e do ribeirão Serrinha, o tratamento por meio de pastilhas de cloro e a distribuição 
através de tubos de PVC (COPASA, 2008). Existe fornecimento de energia elétrica, telefonia 
fixa e móvel. Dados do setor censitário 310900605000021, em que está inserido Tejuco, apre-
senta 285 domicílios, 30 estabelecimentos variados e 23 edificações em construção, conforme 
Tabela 1.3.12-115.

Tabela 1.3.12-115 – Edificações em Tejuco, 2010.
Tipo de unidade cadastrada Quantidade

Total de domicílios 285

Total de edificações em construção 23

Estabelecimentos

Agropecuários 4

Ensino 2

Outras finalidades 24

Saúde 0

Total 30

Fonte: IBGE, Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos, 2010.

1.3.12.5.A.f. São José do Paraopeba
São José do Paraopeba é um dos cinco distritos de Brumadinho5, está localizado às margens 
do rio Paraopeba, na encosta da serra da Moeda e na divisa com o município de Bonfim. A ori-
gem do povoado remonta ao final do século XVI e, durante todo o período imperial, pertenceu 
ao município de Ouro Preto, depois ao município de Vila Nova Lima (atualmente Nova Lima), 
e em 1939 foi anexado a Brumadinho, criado em 1938. De acordo com dados do IBGE, sua 
população era de 1.342 habitantes no Censo de 2010.

Na região de São José do Paraopeba estão inseridas quatro comunidades quilombolas: Sapé, 
Marinhos, Ribeirão e Rodrigues, reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares e em proces-
so de regularização fundiária pelo Incra. Importante marca da identidade quilombola local é a 
celebração do Congado, manifestação cultural e religiosa afro-brasileira, que integra as quatro 
comunidades todo ano.

As comunidades quilombolas, como Marinhos e Sapé, aparecem nos sites de informações so-
bre Brumadinho, sendo incluídas nos roteiros turísticos do município. Outro atrativo turístico do 
distrito de São José do Paraopeba são as cachaças produzidas na região, com visitas guiadas 
a alambiques. Essa produção também é uma das principais atividades econômicas da locali-
dade, assim como a produção agropecuária.

Dados do setor censitário 310900625000001, em que está inserido São José do Paraopeba, indi-
cam e existência de 115 domicílios e 23 estabelecimentos variados, conforme a Tabela 1.3.12-116.

5  Segundo o IBGE, os cinco distritos de Brumadinho são: Aranha, Brumadinho (sede), Conceição do Itaguá, São 
José do Paraopeba e Piedade do Paraopeba. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/brumadinho/
historico. Acesso em: 2 jul. 2019.

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/brumadinho/historico
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/brumadinho/historico
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Tabela 1.3.12-116 – Edificações em São José do Paraopeba.
Tipo de unidade cadastrada Quantidade

Total de domicílios 115

Total de edificações em construção 0

Estabelecimentos

Agropecuários 10

Ensino 1

Outras finalidades 11

Saúde 1

Total 23

Fonte: IBGE, Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos, 2010.

1.3.12.5.A.g. Canto do Rio
Canto do Rio é um bairro do município de Brumadinho que surgiu com a expansão urbana 
da sede de Brumadinho em direção a lotes vizinhos. Encontra-se na margem direita do rio 
Paraopeba, e alguns terrenos sofrem com o transbordamento do rio em época de cheia.

Em relação à infraestrutura e ao acesso a serviços públicos básicos, o abastecimento de 
água por rede geral é de 100%, assim como a coleta de lixo, feita pelo serviço de limpeza da 
Prefeitura. O principal tipo de esgotamento sanitário em Canto do Rio é a rede geral, seguido 
de fossa séptica e descarte direto no rio.

Com base nos dados do IBGE, na Tabela 1.3.12-117 está indicado, conforme o setor censitário 
310900605000017, o total de domicílios e estabelecimentos identificados no bairro. Ao todo 
são 240 domicílios, 3 edificações em construção e 79 estabelecimentos, entre eles 1 de saúde 
e 78 com finalidades diversas, como os relacionados a pequenos comércios.

Tabela 1.3.12-117 – Edificações em Canto do Rio, 2010.
Tipo de unidade cadastrada Quantidade

Total de domicílios 240

Total de edificações em construção 3

Estabelecimentos

Agropecuários 0

Ensino 0

Outras finalidades 78

Saúde 1

Total 79

Fonte: IBGE, Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos, 2010.

1.3.12.5.A.h. Melo Franco
Melo Franco é um agrupamento classificado como área urbana isolada (AUI) pelo IBGE, per-
tencente a Brumadinho; possui aproximadamente 400 habitantes e 80 casas. Está localizado 
às margens do rio Paraopeba, próximo ao distrito de Aranha e a cerca de 13 km da sede de 
Brumadinho.

O povoado é um conhecido produtor de mexerica poncã, e por seus atrativos naturais e roteiros 
ecológicos é propício ao turismo.
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Dados do setor censitário 310900610000003, em que se encontra inserida a comunidade, indi-
cam o total de 169 domicílios, 18 estabelecimentos diversos e 15 em construção, como mostra 
a Tabela 1.3.12-118.

Tabela 1.3.12-118 – Edificações em Melo Franco, 2010.
Tipo de unidade cadastrada Quantidade

Total de domicílios 169

Total de edificações em construção 15

Estabelecimentos

Agropecuários 5

Ensino 1

Outras finalidades 11

Saúde 1

Total 18

Fonte: IBGE, Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos, 2010.

1.3.12.5.A.i. Souza Noschese
Souza Noschese é um povoado de Brumadinho, localizado às margens do rio Paraopeba e da 
linha férrea da empresa MRS Logística. De acordo com dados do IBGE, o bairro está inserido 
no distrito de Conceição de Itaguá. Devido à existência de depósitos de minério de ferro na 
região, com transporte realizado pelo trem da MRS, a localidade deixou de ser, no período de 
2005 a 2019, um bairro com moradias esparsas, para se transformar em pátio de minério com 
o terminal de cargas do mesmo nome.

1.3.12.5.A.j. Tocos de Cima
Tocos de Cima é um lugarejo de Brumadinho, localizado a cerca de 20 km da sede do municí-
pio, em região com perfil rural próximo ao rio Paraopeba e aos distritos de Aranha e São José 
do Paraopeba.

Assim como o povoado de Melo Franco, é conhecido por seus roteiros ecológicos, além de 
possuir áreas para prática de esportes radicais, como a Cachoeira da Toca.

Dados do setor censitário 310900605000035, no qual está inserido Tocos de Cima, mostram o 
total de 75 domicílios, 12 estabelecimentos representativos de diferentes tipos de serviço e 7 
edificações em construção, conforme Tabela 1.3.12-119.

Tabela 1.3.12-119 – Edificações em Tocos de Cima, 2010.
Tipo de unidade cadastrada Quantidade

Total de domicílios 75

Total de edificações em construção 7

Estabelecimentos

Agropecuários 3

Ensino 0

Outras finalidades 9

Saúde 0

Total 12

Fonte: IBGE – Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos, 2010.
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1.3.12.5.A.k. Comunidade Remanescente de Quilombo de Marinhos
A comunidade quilombola Marinhos é composta por 80 famílias e aproximadamente 472 pes-
soas, está localizada na área rural de Brumadinho, no distrito de São José do Paraopeba, e 
encontra-se a aproximadamente 26 km da sede de Brumadinho e a 60 km da capital Belo 
Horizonte. Foi oficialmente reconhecida como quilombola por meio de Decreto publicado no 
Diário Oficial da União em novembro de 2004.

A comunidade é vizinha de mais três comunidades remanescentes de quilombo (CRQ): Sapé, 
Ribeirão e Rodrigues. A origem dessas comunidades está ligada à história de seus antepassa-
dos, que trabalharam na Fazenda Silva, nos arredores das áreas hoje definidas como quilom-
bos. A linha férrea existente na região também foi importante fator de atração de pessoas para 
a região e para a constituição da comunidade.

Os moradores da comunidade obtêm sua renda do comércio de produtos agrícolas, do artesa-
nato feito pelas mulheres, de empregos em outras propriedades rurais, empregos públicos na 
prefeitura de Brumadinho, no setor de serviço de Brumadinho, no Instituto Inhotim, em empre-
sas de mineração e terceirizadas. 

Segundo informações da Copasa (2008), a infraestrutura de abastecimento de água é ope-
rada pela Prefeitura, e a captação é feita em poço subterrâneo localizado na área central do 
povoado. O tratamento é feito por meio de uso de pastilhas de cloro, e a distribuição é feita 
por tubos de PVC.

Os equipamentos públicos disponíveis a moradores e comunidades vizinhas são: uma escola 
municipal, um posto de saúde e uma agência de correio. A escola municipal oferece o ensino 
fundamental de 2ª a 5ª série. As demais séries do ensino fundamental e médio são ofereci-
das no distrito de Aranha, que fica próximo. A educação de jovens e adultos (EJA) acontece 
por meio de parceria entre a Associação de Moradores e Amigos de Marinhos e o progra-
ma Mova Brasil, do Instituto Paulo Freire. O ensino superior mais próximo é oferecido em 
Brumadinho e em municípios da RMBH, como Betim, Contagem e Belo Horizonte. Segundo 
o IBGE (2010), 86,52% das pessoas acima de 15 anos são alfabetizadas na comunidade. A 
forma como os Marinhos estão estruturados em associações, irmandades e grupos coletivos 
reflete o senso de organização e representações sociais que colaboram na manutenção da tra-
dição, memória e identidade da comunidade. Algumas dessas organizações identificadas são: 
Associação Comunitária de Moradores e Amigos dos Marinhos, Associação Água Cristalina 
2000, Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, Grupo Verde Marinho, Grupo 
da Roça, Casa de Nazaré, Estrela Marinhense Futebol Clube e Grupo Batuque Natividade. 
Esses nomes, escolhidos pela comunidade para representá-los, traduzem um pouco do que é 
a comunidade quilombola de Marinhos, uma vez que as palavras “água”, “roça”, “irmandade”, 
Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, “verde” e “batuque” significam a relação com o ter-
ritório, a natureza, as crenças, a referência afro-brasileira, o trabalho local, assim como outras 
simbologias que não estão nomeadas, mas são constitutivas da identidade desta comunidade.

A identidade quilombola também se expressa nas festividades culinárias e religiosas, como o 
Congado e a guarda de Moçambique, que são representações simbólicas que revivem e atuali-
zam símbolos e significados historicamente influenciados pela cultura africana e afro-brasileira. 
Também está evidente, no jeito e técnica de lidar com a terra e as plantas, o conhecimento 
passado de geração em geração.
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O projeto cultural Batuque Natividade, desenvolvido pela comunidade para valorizar a memória 
dos antepassados e da própria comunidade, propõe uma experiência que pode-se chamar de 
sensorial, uma vez que o visitante é convidado a conhecer o território, percorrer os lugares de 
memória, observar o que plantam, inclusive provar as receitas feitas com os produtos da roça, 
preparados pelas anciãs da comunidade, e, para finalizar, ouvir histórias e os sons dos instru-
mentos de percussão característicos da cultura africana e afro-brasileira.

O setor censitário 10900625000003, no qual está inserida a comunidade de Marinhos, apre-
senta 74 domicílios, 9 estabelecimentos diversos e 3 edificações em construção, conforme a 
Tabela 1.3.12-120.

Tabela 1.3.12-120 – Edificações em Marinhos.
Tipo de unidade cadastrada Quantidade

Total de domicílios 74

Total de edificações em construção 3

Estabelecimentos

Agropecuários 0

Ensino 1

Outras finalidades 7

Saúde 1

Total 9

Fonte: IBGE, Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos, 2010.

1.3.12.5.A.l. Comunidade Remanescente de Quilombo de Sapé
A comunidade quilombola de Sapé é constituída por aproximadamente 45 famílias (150 pes-
soas), encontra-se na região rural de Brumadinho, distrito de São José do Paraopeba, e está 
próxima a outras três comunidades quilombolas: Ribeirão, Rodrigues e Marinhos. Sua origem 
remonta ao final do século XIX e corresponde à história de seus antepassados, que trabalharam 
nas fazendas da região, das famílias Martins e Gomes do Carmo, e obtiveram doações de terras. 

Segundo informações da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Brumadinho, o nome 
Sapé faz referência a um tipo de capim habitualmente utilizado para cobrir os telhados das 
primeiras casas construídas na comunidade.

A identidade da comunidade compreende o sentimento de pertencimento a um grupo, sobretu-
do à memória dos antepassados, e ao território. Esse sentimento, enquanto herança cultural e 
material, assemelha-se em muitas situações a outras comunidades quilombolas, pelo vínculo 
histórico mesmo em diferentes regiões. A terra para esses grupos é fundamental, uma vez que 
é de onde tiram seu próprio sustento e onde a organização social, pautada por laços de paren-
tesco e afinidade, propicia, de alguma forma, criar estratégias de permanência no território e 
perpetuação da identidade quilombola.

Sapé não conta com saneamento básico, coleta de lixo e pavimentação das vias. O serviço 
de telefonia é limitado. Não existe transporte público, apenas um ônibus de empresa privada, 
restrito ao uso escolar, que faz o trajeto Moeda-Brumadinho.
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A infraestrutura de serviços locais resume-se a um bar que serve de comércio para itens 
de necessidade básica. O acesso a serviços de maior complexidade é buscado na sede de 
Brumadinho ou nos municípios vizinhos, como Mário Campos, entre outros da RMBH.

A dinâmica socioeconômica é baseada na atividade de subsistência, e alguns moradores tra-
balham no setor de serviços em cidades vizinhas.

Manifestações culturais, como a celebração para São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, e 
celebrações da Guarda de Congo e Moçambique do Sapé são patrimônios culturais protegidos 
(AMPLO, 2019).

O setor censitário 310900625000004, no qual está inserida a comunidade Sapé, apresenta 
232 domicílios, 27 estabelecimentos diversos e 9 edificações em construção, de acordo com a 
Tabela 1.3.12-121.

Tabela 1.3.12-121 – Edificações em Sapé.
Tipo de unidade cadastrada Quantidade

Total de domicílios 232

Total de edificações em construção 9

Estabelecimentos

Agropecuários 16

Ensino 0

Outras finalidades 10

Saúde 1

Total 27

Fonte: IBGE, Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos, 2010.

1.3.12.5.A.m. Comunidade Remanescente de Quilombo de Rodrigues
A comunidade quilombola de Rodrigues está localizada em Brumadinho, no distrito de São 
José do Paraopeba, mais ou menos a 36 km de Brumadinho e 90 km de Belo Horizonte. 
Composta por aproximadamente 20 famílias, certificada pela Fundação Cultural Palmares em 
2006, fica na mesma região onde também estão outras três comunidades quilombolas: Sapé, 
Marinhos e Ribeirão.

O acesso e ocupação das terras desta comunidade têm histórico e identificação com as outras co-
munidades quilombolas inseridas em Brumadinho. No caso de Rodrigues, alguns moradores são 
descendentes daqueles que trabalharam na Fazenda do “Rodrigues”, localizado na região oeste 
do município de Belo Horizonte. O território conta com paisagem característica de área rural, com 
presença de matas ciliares e matas galerias que margeiam cursos de rios (GOMES, 2009). 

A dinâmica das relações sociais e econômicas da comunidade mescla atividades que reforçam 
os laços tradicionais e culturais, com forte sentimento de identidade étnica e valores ligados à 
vida urbana, sobretudo para aqueles que mantêm vínculos com os dois “mundos”, trabalhando 
na cidade e morando e/ou passando um tempo no quilombo.

Em relação às peculiaridades da comunidade, sobretudo a herança cultural, carregadas de um 
conjunto de saberes e significações que orientam a própria reprodução das relações sociais e 



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba 
Capítulo 1 – Diagnóstico pretérito 

Socioeconomia

 216

materiais deste grupo, estão os conhecimentos sobre a natureza (a terra, as plantas, os animais, 
os ecossistemas locais) e também sobre o universo simbólico, como costumes, rituais e mitos.

Segundo Gomes (2009), nos relatos orais (outra característica étnica passada de geração 
em geração nas comunidades quilombolas), entre outras técnicas de entrevista e pesquisa, 
para identificar os saberes etnobotânicos de terreiros, quilombos e quintais da Grande Belo 
Horizonte, foram reconhecidas 164 espécies vegetais utilizadas para diferentes usos pelas 
comunidades quilombolas de Rodrigues, Sapé e Marinhos. Entre os usos, há um pouco de 
tudo: o pequeno comércio de verduras, as plantas ornamentais e aquelas usadas como medi-
camento e em rituais de cura, pelas benzedeiras, curandeiros e em rituais de religiões de matriz 
africana e afro-brasileira. Muitos desses vegetais e plantas são plantados nas roças, lotes e 
quintais da comunidade.

Algumas plantas citadas no trabalho de Gomes (2009) foram: amoreira, jaqueira, mangueira, 
alfavaca, arroz-vermelho, inhame, cará, melancia, cabaça, hibisco, canabis, mamona, saião, 
quiabo, milhete, gergelim, tomate-africano, manteiga-de-karitê, pimenta malagueta, feijão 
guandu, café, noz-de-cola ou obi, dendezeiro, algodão, capim-elefante, capim guiné, sorgo, 
hortelã, funcho, orégano, cebolinha, salsinha, entre outras. 

Todas essas plantas, de acordo com Gomes (2009), estão claramente ligadas à identidade ne-
gra e sua ancestralidade, uma vez que grande parte dos vegetais era trazida da África, também 
da Ásia, em cargas clandestinas de interesse dos portugueses. No Brasil foram incorporadas e 
ressignificadas, no entanto guardam as representações simbólicas de seus usos étnicos.

1.3.12.5.A.n. Comunidade Remanescente de Quilombo Ribeirão
A comunidade quilombola de Ribeirão está localizada em Brumadinho, no distrito de São José 
do Paraopeba, próxima ao distrito de Aranha e às comunidades quilombolas de Marinhos e 
Sapé, e possui cerca de 20 famílias. Certificada pela Fundação Cultural Palmares em 2010, a 
comunidade anteriormente conhecida como Ponte da Pedra teve seu nome mudado por estar 
na margem do rio Ribeirão.

Com base nos dados do Instituto Brasileiro de Análise Social e Estatística – Ibase (2012), a 
comunidade quilombola de Ribeirão representa as carências e faltas analisadas no Projeto 
sobre Comunidades Quilombolas feito pela Comissão Pró-Índio de São Paulo (CPISP) com 
as comunidades do Brasil. Neste trabalho foram levantados os principais desafios das comu-
nidades quilombolas em Minas Gerais, como a garantia de direitos territoriais, implantação de 
alternativas de geração de renda e acesso à água. 

Considerando que Ribeirão está às margens do rio Ribeirão e próxima ao rio Paraopeba, esta 
condição ajuda na cultura de subsistência praticada na comunidade, mas ainda assim existe a 
dificuldade de acesso a água potável, ensino público, saneamento básico, transporte público, 
saúde e oportunidade de emprego, que exigem esforço de deslocamento dos moradores para 
obter tais serviços em comunidades e/ou cidades vizinhas. Um exemplo é a utilização da estru-
tura da comunidade de Marinhos, como escola, Programa Saúde da Família (PSF), entre ou-
tras. Os serviços mais complexos são buscados na sede de Brumadinho ou em Belo Horizonte. 

As celebrações de tradições culturais em conjunto com outras comunidades quilombolas lo-
cais são o Moçambique e a Folia de Reis. Atualmente também existe um espaço utilizado pelo 
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projeto social Batucabrum, com sede em Brumadinho, para desenvolver atividades culturais 
(violão, percussão, teatro, entre outros) com os moradores de Ribeirão.

1.3.12.5.A.o. Aranha
Aranha é um dos cinco distritos de Brumadinho6, está localizado na margem direita do rio 
Paraopeba, na encosta da serra dos Três Irmãos. A origem do povoado remonta ao final do 
século XVII e início do século XVIII, e compunha, junto ao atual povoado Melo Franco, o antigo 
povoado de Jesus Maria José da Boa Vista do Aranha, primeiro nome da localidade. Durante 
o período do Império, Aranha pertenceu a Ouro Preto, sendo elevada à categoria de distrito 
em 1846. Em 1923, o distrito passou a pertencer ao município de Itabirito, sendo anexado a 
Brumadinho em 1938, com sua emancipação (SENAC MINAS, 2020).

Atualmente, o distrito de Aranha conta com 2.124 residentes, distribuídos em 1.079 domi-
cílios (IBGE, 2010). Fazem parte do distrito de Aranha os povoados do Córrego de Almas, 
Samambaia e Suzana.

1.3.12.5.A.p. Casa Branca
Casa Branca é um povoado rural localizado no entorno do Parque Estadual da Serra do Rola-
Moça, no distrito de Brumadinho, distrito-sede do município de Brumadinho. O povoado de 
Casa Branca conta, atualmente, com uma população de 1.961 residentes e 1.492 domicílios 
particulares (IBGE, 2010).

O povoado, que tem sua origem no século XVIII, está em expansão, atualmente, devido a em-
preendimentos residenciais e loteamentos no seu entorno. Os condomínios mais importantes 
são: Recanto do Vale I e II, Recanto da Aldeia, Parque das Águas I e II, Quintas de Casa Branca, 
Parque das Andorinhas e Aldeia da Cachoeira das Pedras. Alguns bairros mais simples, como 
Jangada, Jardim Casa Branca e Ponte, também integram este território do distrito sede, que se 
conhece como “Casa Branca e região”. Destaca-se ainda a presença, na região, das unidades 
de conservação: Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, Área de Proteção Ambiental Sul – 
APA Sul, Área de Proteção Especial Catarina – APE Catarina, Reserva Particular do Patrimônio 
Natural Sítio Grimpas – RPPN Sítio Grimpas (SENAC MINAS, 2020).

1.3.12.5.A.q. Conceição de Itaguá
Conceição de Itaguá é um dos cinco distritos de Brumadinho7. A região era denominada Brumado 
do Paraopeba, abrangendo as áreas geográficas do distrito que lhe dá o nome e atual Distrito 
de Brumadinho. Em 1914, a vila que pertencia a Bonfim recebeu seu nome atual (Conceição de 
Itaguá), sendo que em 1923 passou a fazer parte do Distrito de Brumadinho como “povoado”. Em 
1953, o distrito de Conceição do Itaguá foi estabelecido, devido ao desenvolvimento da região, 
impulsionada pela construção do Ramal do Paraopeba (SENAC MINAS, 2020).

6 Segundo o IBGE os cinco distritos de Brumadinho são: Aranha, Brumadinho (sede), Conceição do Itaguá, São 
José do Paraopeba e Piedade do Paraopeba. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/brumadinho/
historico. Acesso em: 2 jul. 2019.

7 Segundo o IBGE os cinco distritos de Brumadinho são: Aranha, Brumadinho (sede), Conceição do Itaguá, São 
José do Paraopeba e Piedade do Paraopeba. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/brumadinho/
historico. Acesso em: 01 de julho de 2019.

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/brumadinho/historico
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/brumadinho/historico
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/brumadinho/historico
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/brumadinho/historico
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Atualmente, o distrito de Conceição de Itaguá tem 6.650 habitantes e 2.444 domicílios particu-
lares (IBGE, 2010). É importante destacar que o Instituto Inhotim Cultural localiza-se no distri-
to, e tem proporcionado desenvolvimento socioeconômico para as comunidades dessa região 
do município. O Distrito de Conceição de Itaguá abrange os povoados de Souza Noschese, 
Inhotim, Mato Dentro e Rio Veloso (SENAC MINAS, 2020).

1.3.12.5.A.r. Coronel Eurico
O povoado de Coronel Eurico situa-se na região norte do distrito de São José do Paraopeba, 
Brumadinho-MG, distante 1,37 km do rio Paraopeba.

1.3.12.5.A.s. Córrego Ferreira
Córrego Ferreira é um povoado que está inserido na região do distrito de Piedade do Paraopeba, 
na serra da Moeda, e distante aproximadamente 50 km de Belo Horizonte. É conhecido, assim 
como Palhano, que fica na mesma região, por agregar atividades ligadas ao turismo ecológico, 
festas tradicionais (Nossa Senhora da Conceição, Santa Luzia, Santa Cruz, Junina, Congado), 
pousadas, chácaras e gastronomia como atrativos locais (FERREIRA, 2005).

1.3.12.5.A.t. Projeto de Assentamento (PA) Pastorinhas
O PA Pastorinhas está inserido na região do povoado de Tejuco, zona rural do município de 
Brumadinho, próximo à área de exploração de minério de ferro, a cerca de 9 km da sede da 
cidade e 1,9 km do rio Paraopeba. 

Segundo Mundim (2010), a história de formação do assentamento está ligada ao processo 
de ocupação, por volta do início dos anos 2001, das terras improdutivas de propriedade do 
condomínio da família Menezes, e às dificuldades vivenciadas para permanecerem nessas 
terras, devido a entraves e pressões advindas da Medida Provisória federal nº 2.183/2001. Tais 
dificuldades fizeram que, das 120 famílias iniciais, apenas 20 persistissem na luta pela terra, 
obtendo, em 2006, a oficialização do título da terra pelo Incra, e desde então outras impor-
tantes conquistas no campo social, econômico e político, sendo atualmente uma das referên-
cias de projeto de assentamento (PA), mantendo uma organização solidária e uma produção 
agroecológica.

O assentamento possui 156 hectares8 de área total, sendo grande parte, 142 hectares9, de áre-
as remanescentes de Mata Atlântica, e o restante são terras utilizadas na agricultura familiar. 
A diversidade sociocultural do assentamento é representada por famílias que já eram trabalha-
dores rurais da região e exerciam atividades de diaristas, meeiros ou outros trabalhos rurais 
em localidades próximas, mas, também, por famílias que vieram de outros estados (Rio de 
Janeiro, Paraná e Ceará) para Brumadinho, buscando melhores condições de vida no campo, 
sobretudo em função da região ser considerada o “cinturão verde” da RMBH (MUNDIM, 2010).

A principal fonte de renda dos assentados, ainda que existam pessoas que trabalhem fora 
do assentamento, vem da produção agroecológica, que é diversificada e voltada ao plantio 

8 Disponível em: https://visite.brumadinho.mg.gov.br/descubra-brumadinho/NATUREZA/85/. Acesso em: 6 maio 
2020.

9 Disponível em: http://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2015/11/assentamento-em-minas-aponta-
-solucoes-e-melhorias-no-campo.html. Acesso em: 6 maio 2020.

https://visite.brumadinho.mg.gov.br/descubra-brumadinho/NATUREZA/85/
http://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2015/11/assentamento-em-minas-aponta-solucoes-e-melhorias-no-campo.html
http://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2015/11/assentamento-em-minas-aponta-solucoes-e-melhorias-no-campo.html


Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba 
Capítulo 1 – Diagnóstico pretérito 

Socioeconomia

 219

de hortifrutigranjeiros, como legumes, folhas, frutas e animais de pequeno porte. Além disso, 
produzem doces, bolos e biscoitos, comercializados em feiras de produtores da região, além 
do fornecimento para escolas públicas, por meio do Programa de Aquisição de Alimento, do 
Governo Federal (MUNDIM, 2010). Os assentados desenvolvem soluções criativas para lim-
par o terreno de plantação, usando a própria criação, como o exemplo do “galinheiro móvel”; 
também construíram uma fossa séptica de alvenaria como alternativa de saneamento para os 
moradores da área rural.

Todas essas iniciativas inovadoras e sustentáveis fazem do PA uma referência, como já foi 
pontuado aqui, enquanto exemplo de manejo da terra10, entre outras ações, a ser seguido pelos 
assentamentos em estruturação. As conquistas dos assentados podem ser compreendidas por 
meio da organização social da comunidade, fortalecida por ações coletivas, sentimento de vín-
culo e pertencimento à terra e busca de alternativas para melhoria das condições de vida local.

O PA Pastorinhas está envolvido em ações do Sebrae-MG11, por meio da Belotur e da Prefeitura 
de Brumadinho, que inserem o assentamento no Circuito Gastronômico da Pampulha e no cir-
cuito turístico de Brumadinho.

1.3.12.5.A.u. Palhano
Palhano é um povoado, também classificado pelo IBGE (2010) como área urbana isolada, inseri-
do na região do distrito de Piedade do Paraopeba, na serra da Moeda e distante aproximadamen-
te 50 km de Belo Horizonte. O povoado é conhecido por agregar atividades ligadas ao turismo 
ecológico, festas tradicionais (Nossa Senhora da Conceição, Santa Luzia, Santa Cruz, Junina, 
Congado), pousadas, chácaras e gastronomia como atrativos locais (FERREIRA, 2005).

1.3.12.5.A.v. Piedade do Paraopeba
Piedade do Paraopeba é um dos cinco distritos de Brumadinho12, localizado na região da serra 
da Moeda. Fica a 20 km da sede de Brumadinho e a 35 km da capital mineira de Belo Horizonte, 
via BR-040. O distrito é visto como um lugar de turismo devido ao seu potencial paisagístico 
e ecológico, em razão de estar inserido na região da serra da Moeda, do Parque Estadual do 
Rola-Moça, entre outras áreas de remanescente de Mata Atlântica preservadas, e por causa 
das tradições religiosas, que tornou o distrito rota de romaria para devotos da Nossa Senhora 
da Piedade (SENAC MINAS, 2020), com visitas à igreja matriz de mesmo nome, fundada no 
século XVIII, com arquitetura de estilo colonial, que remonta à influência portuguesa na região.

1.3.12.5.A.w. Recanto do Lazer
O condomínio fechado Recanto do Lazer é considerado uma área urbana isolada (IBGE, 2010) 
e, assim como outros condomínios criados na região de Brumadinho e Nova Lima, reflete o 

10 Disponível em: http://brumadinho.sebraemg.com.br/venda-de-produtos-organicos-e-garantia-de-sustento-para-
-agricultores-de-brumadinho/. Acesso em: 6 maio 2020.

11 Disponível em: http://www.mg.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/MG/assentamento-das-pastorinhas-em-bru-
madinhoapresenta-seus-produtos-para-restaurantes-de-bh,6a28a0e3af27d610VgnVCM1000004c00210aR-
CRD. Acesso em: 6 maio 2020.

12 Segundo o IBGE os cinco distritos de Brumadinho são: Aranha, Brumadinho (sede), Conceição do Itaguá, São José 
do Paraopeba e Piedade do Paraopeba. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/brumadinho/historico. 
Acesso em: 7 maio 2020.

http://brumadinho.sebraemg.com.br/venda-de-produtos-organicos-e-garantia-de-sustento-para-agricultores-de-brumadinho/
http://brumadinho.sebraemg.com.br/venda-de-produtos-organicos-e-garantia-de-sustento-para-agricultores-de-brumadinho/
http://www.mg.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/MG/assentamento-das-pastorinhas-em-brumadinhoapresenta-seus-produtos-para-restaurantes-de-bh,6a28a0e3af27d610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.mg.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/MG/assentamento-das-pastorinhas-em-brumadinhoapresenta-seus-produtos-para-restaurantes-de-bh,6a28a0e3af27d610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.mg.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/MG/assentamento-das-pastorinhas-em-brumadinhoapresenta-seus-produtos-para-restaurantes-de-bh,6a28a0e3af27d610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/brumadinho/historico
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processo de expansão urbana da região sul da RMBH, próximas à BR-040, APA-SUL RMBH 
e Parque Estadual da Serra do Rola-Moça. Esse processo de construção de condomínios 
horizontais, a exemplo de Alphaville Lagoa dos Ingleses, em Nova Lima, se apoia, também, 
na valorização do potencial paisagístico da região, com suas encostas e serras, mananciais e 
vegetação preservada (FERREIRA, 2005).

1.3.12.5.A.x. Retiro das Pedras
O condomínio fechado Retiro das Pedras, a exemplo do condomínio Recanto do Lazer, é con-
siderado uma área urbana isolada (IBGE, 2010), e, embora tenha sido o primeiro condomínio 
horizontal de Minas Gerais, construído em 1972, também está localizado na área de expan-
são urbana da região sul da RMBH, nas proximidades da BR-040, APA-SUL RMBH e Parque 
Estadual da Serra do Rola-Moça (FERREIRA, 2005).

1.3.12.5.A.y. Suzana
Suzana é um povoado, também classificado pelo IBGE (2010) como área urbana isolada, locali-
zado na região da serra da Moeda, pertencente a Brumadinho e distante cerca de 60 km de Belo 
Horizonte. Conhecido popularmente por seus atrativos voltados para turismo ecológico, em razão 
da beleza paisagística local, cachoeiras, mirantes (Topo do Mundo), entre outros referenciais 
históricos, como a Fazenda dos Martins, patrimônio tombado pelo IEPHA (FERREIRA, 2005).

1.3.12.5.A.z. Vila Ferteco
A Vila Ferteco está inserida na região de Córrego do Feijão, próxima ao ribeirão Ferro-Carvão. 
Tem este nome por ter sido local de moradia dos trabalhadores da antiga empresa mineradora 
do mesmo nome, adquirida em 2003 pela VALE S/A (AMPLO, 2019).

1.3.12.5.A.aa. Córrego Fundo
O povoado de Córrego Fundo está localizado na região rural de Brumadinho, próximo à encos-
ta sul da serra dos Três Irmãos e aos povoados de Monte Cristo e Tejuco.

1.3.12.5.A.bb. Cantagalo
A comunidade da Fazenda Cantagalo está inserida no bairro Córrego do Feijão, onde exis-
tem uma mina e um terminal de embarque ligados à atividade minerária. Segundo dados 
da Amplo (2019), é formada por cerca de 30 domicílios, com um perfil misto entre casas 
e lotes, mas também pequenos sítios e chácaras, onde se podem observar plantações 
variadas, como mexerica, café e milho. Na mesma região existe uma grande fazenda com 
plantação de milho e mexerica, além de uma área de pastagem. Ainda segundo o diagnós-
tico da Amplo (2019), a comunidade não conta com estrutura de comércio ou algum tipo de 
equipamento social, como posto de saúde, escola, entre outros. Não há pavimentação de 
ruas, e existe apenas acesso à infraestrutura básica, como energia elétrica e água. Um dos 
principais acessos entre as áreas rural e urbana de Brumadinho, bem como para outros 
municípios, passa pela comunidade.
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1.3.12.5.B. Comunidades do município de Mário Campos

1.3.12.5.B.a. Fecho do Funil de Ibirité
Fecho do Funil de Ibirité é um povoado do município de Mário Campos, localizado na região 
sudoeste, próximo ao município de Brumadinho e à margem direita do rio Paraopeba. Nos 
dados secundários obtidos sobre o Fecho do Funil, este nome traz diferentes referências de 
outros locais da região. 

Fecho do Funil nomeia as terras que pertenceram no passado à família de Nestor Velho. Após 
sua morte, as terras foram vendidas para outras famílias, dando origem a diversos sítios, até 
hoje produtores rurais. Fecho do Funil também é o nome da estação da Rede Ferroviária 
Federal RFFSA, do município de São Joaquim de Bicas, nome de uma das formações rocho-
sas, em forma de garganta, que fica no município de Ibirité, por onde passa o rio Paraopeba, e 
nome de cachoeira e córrego, que se encontram com o rio Paraopeba.

No documento elaborado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política 
Urbana (Sedru) e pela Fundação Israel Pinheiro (FIP)13, para a realização do Plano Municipal 
de Regularização Fundiária Sustentável de Mário Campos, o nome Fecho do Funil vem asso-
ciado a Vila Amoreiras, e ambos estão classificados como loteamentos privados irregulares, 
existentes há mais de vinte anos, com tipicidade de chacreamento e domicílios de médio porte.

1.3.12.5.B.b. Reta do Jacaré
Reta do Jacaré é um povoado do município de Mário Campos, e seu nome remete à Fazenda 
do Jacaré, da família Prado, cujas terras deram origem à cidade de Mário Campos, vizinha de 
Brumadinho e de São Joaquim de Bicas, às margens do rio Paraopeba. Jacaré também é o 
nome da estação ferroviária Jacaré, aproximadamente a 2 km da sede municipal, que foi inau-
gurada em 1923, mas com o passar dos anos foi desativada e demolida14.

Segundo dados da Prefeitura de Mário Campos15, as terras do povoado da Reta do Jacaré, ou 
Reta Dois, como também é conhecida, foram no passado locais de busca por ouro e pedras 
preciosas, daí o antigo nome de Lavras. Atualmente, a região tem na agricultura sua principal 
atividade econômica ligada ao cinturão verde da RMBH, voltada ao abastecimento do CEASA, 
supermercados, feiras e restaurantes da região.

Vale destacar que em documento elaborado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Regional e Política Urbana (Sedru) e pela Fundação Israel Pinheiro (FIP)16, para a realização 
do Plano Municipal de Regularização Fundiária Sustentável de Mário Campos, o nome Reta 
do Jacaré está classificado como um assentamento com mais de 20 anos de ocupação, cuja 
tipologia é loteamento privado irregular não aprovado ou sem infraestrutura completa.

13 Plano Municipal de Regularização Fundiária Sustentável de Mário Campos. Disponível em: http://www.agen-
ciarmbh.mg.gov.br/wp-content/uploads/2019/05/Mário.pdf. Acesso em: 28 jun. 2019.

14 Câmara Municipal de Mário Campos. Disponível em: http://www.cmmc.mg.gov.br/index.php/explore/hist%-
C3%B3ria-do-munic%C3%ADpio-de-m%C3%A1rio-campos. Acesso em: 26 jun. 2019.

15 Prefeitura Municipal de Mário Campos. Disponível em: http://mariocampos.mg.gov.br/a-prefeitura/historia/. 
Acesso em: 26 jun. 2019.

16 Plano Municipal de Regularização Fundiária Sustentável de Mário Campos. Disponível em: http://www.agen-
ciarmbh.mg.gov.br/wp-content/uploads/2019/05/Mário.pdf. Acesso em: 28 jun. 2019.

http://www.agenciarmbh.mg.gov.br/wp-content/uploads/2019/05/Mário.pdf
http://www.agenciarmbh.mg.gov.br/wp-content/uploads/2019/05/Mário.pdf
http://www.cmmc.mg.gov.br/index.php/explore/hist%C3%B3ria-do-munic%C3%ADpio-de-m%C3%A1rio-campos
http://www.cmmc.mg.gov.br/index.php/explore/hist%C3%B3ria-do-munic%C3%ADpio-de-m%C3%A1rio-campos
http://mariocampos.mg.gov.br/a-prefeitura/historia/
http://www.agenciarmbh.mg.gov.br/wp-content/uploads/2019/05/Mário.pdf
http://www.agenciarmbh.mg.gov.br/wp-content/uploads/2019/05/Mário.pdf
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1.3.12.5.C. Comunidades do município de Betim 

1.3.12.5.C.a. Projeto de Assentamento (PA) Dois de Julho
O PA Dois de Julho está localizado na rodovia MG-050, Km 5, próximo à ponte sobre o rio 
Paraopeba, no bairro Vianópolis, município de Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte. 
Sua origem foi a ocupação de aproximadamente 765 hectares da antiga Fazenda Ponte Nova, 
situada a 15 km do centro de Betim, que contou com apoio do Movimento dos Trabalhadores 
sem Terra (MST), da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais 
(FETAEMG) e da Pastoral da Terra, e ocorreu no dia 2 de julho de 1999. 

A Fazenda Ponte Nova foi referência para viajantes ligados à mineração e ao abastecimento do 
estado de Minas Gerais nos séculos XVIII e XIX, e vivenciou a decadência de suas atividades 
produtivas no século XX. A ocupação ressignificou a área com novas práticas sociais, visto que 
o modo de organização social e de produção das cerca de 60 famílias residentes no assenta-
mento está ligado à agricultura familiar.

O cultivo de alimentos agroecológicos, como milho, mexerica, banana, cana, feijão, mandioca, 
frutas e hortaliças, garante o sustento das famílias do assentamento, bem como a renda, por 
meio da comercialização de parte da produção na região de Betim. Além da comercialização 
local, o assentamento tem parceria com os municípios de Betim e Juatuba, para distribuição 
dos alimentos por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

Desde 2012 o assentamento recebe assistência técnica da Emater-MG17 para atividades 
como manejo das terras, orientações técnicas e práticas por meio de cursos. A produção 
vem sendo diversificada com condimentos (alecrim, salsa e cebolinha), produção de mel e 
própolis, beneficiando-se da área de Mata Atlântica preservada. Tem havido preservação 
de árvores como ipê, jacarandá, cabiúna, jacaré e aroeira18. O assentamento conta com a 
doação de sementes, por meio do Programa Minas sem Fome19, e de composto orgânico, 
mediante parceria com a Frigobet (empresa de alimentos de Betim), para uso no plantio das 
mudas frutíferas.

Em 2011 a sede e o entorno da fazenda, incluindo o assentamento, foram tombados pelo mu-
nicípio com a denominação de Núcleo Histórico do Assentamento Dois de Julho20.

Os dados dos setores censitários 310670505080015, 310670505080017 e 310670505080044, 
onde se insere o assentamento, de acordo com a Tabela 1.3.12-122, conta com um total de 146 
domicílios, 11 diversos e 5 edificações em construção.

17 Disponível em: http://www.emater.mg.gov.br/portal.do?flagweb=site_tpl_paginas_internas&id=10358#.
XQks34hKjIV. Acesso em: 4 jun. 2019.

18 Disponível em: https://www.ecodebate.com.br/2012/07/10/pre-assentamento-dois-de-julho-13-anos-de-luta-e-
-resistencia-reforma-agraria-continua-sendo-um-caminho-para-reduzir-as-desigualdades-sociais-por-gilvander-
-luis-moreira/. Acesso em: 12 jun. 2019.

19 Programa Minas sem Fome – Emater-MG. Disponível em: http://jornal.iof.mg.gov.br/xmlui/bitstream/hand-
le/123456789/90683/noticiario_2013-04-18%208.pdf?sequence=1. Acesso em: 6 set. 2019. 

20  O tombamento municipal em Betim é regido pela Lei nº 2.944, de 24 de setembro de 1996. Esta lei reconhece 
um bem material como patrimônio oficial da cidade.

https://www.ecodebate.com.br/2012/07/10/pre-assentamento-dois-de-julho-13-anos-de-luta-e-resistencia-reforma-agraria-continua-sendo-um-caminho-para-reduzir-as-desigualdades-sociais-por-gilvander-luis-moreira/
https://www.ecodebate.com.br/2012/07/10/pre-assentamento-dois-de-julho-13-anos-de-luta-e-resistencia-reforma-agraria-continua-sendo-um-caminho-para-reduzir-as-desigualdades-sociais-por-gilvander-luis-moreira/
https://www.ecodebate.com.br/2012/07/10/pre-assentamento-dois-de-julho-13-anos-de-luta-e-resistencia-reforma-agraria-continua-sendo-um-caminho-para-reduzir-as-desigualdades-sociais-por-gilvander-luis-moreira/
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Tabela 1.3.12-122 – Edificações no PA Dois de Julho, 2010.

Tipo de unidade cadastrada Quantidade

Total de domicílios 146

Total de edificações em construção 5

Estabelecimentos

Agropecuários 0

Ensino 0

Outras finalidades 11

Saúde 0

Total 11

Fonte: IBGE, Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos, 2010.

1.3.12.5.C.b. Santuário Santa Isabel (Colônia Santa Isabel)
O bairro Colônia Santa Isabel está localizado na região de Citrolândia, no município de Betim, 
na RMBH. O bairro fica próximo à margem direita do rio Paraopeba e aos limites dos muni-
cípios de São Joaquim de Bicas e Mário Campos. A região caracteriza-se por ser um eixo de 
expansão urbana não planejado, ao longo da BR-381, e sua origem é atrelada às políticas sa-
nitaristas do início do século XX e implantação do Sanatório de Santa Isabel, conhecido como 
Colônia Santa Isabel, entre 1922 e 1931, com o objetivo de tratar pessoas com hanseníase. 
Daí o nome da localidade.

O hospital-colônia está desativado, e seu conjunto urbano e arquitetônico foi tombado em 1998 
pelo município de Betim21, em parceria com a Fundação Artístico-Cultural de Betim (Funarbe), 
com o intuito de preservar o patrimônio histórico e cultural do município.

Embora o plano urbanístico pensado para Colônia Santa Isabel fosse avançado para a épo-
ca, com estrutura autônoma e intenção de isolamento e uso dos recursos naturais da região, 
como as paisagens e águas do córrego Bandeirinhas e rio Paraopeba, com o crescimento do 
processo de industrialização, especialmente em Betim, conhecida como um dos municípios 
mais industrializados e urbanizados da RMBH, o ritmo da expansão urbana alcançou a região 
de Colônia, diversificando os usos socioespaciais locais. Atualmente, o bairro tem perfil urba-
nizado, mas ainda existe atividade agropecuária, com produção de hortifrutigranjeiros para 
abastecimento da RMBH.

A localização de Colônia Santa Isabel insere-se numa região com seis setores censitários22, de 
acordo com a Tabela 1.3.12-123, com 1.012 domicílios, 149 estabelecimentos diversos e 46 
edificações em construção.

21 Em Betim, o patrimônio cultural é protegido pelas Leis municipais n.2.944, de 24 de setembro de 1966, e nº 
2.968, de 13 de dezembro de 1966. Disponível em: http://www.funarbe.betim.mg.gov.br/Content/Documentos/
Dossies/Bens-tombados/Dossie-Colonia-Sta-Izabel.pdf. Acesso em: 2 jul. 2019.

22 Setores censitários 16, 17, 18, 35, 45 e 48 (IBGE, 2010)

http://www.funarbe.betim.mg.gov.br/Content/Documentos/Dossies/Bens-tombados/Dossie-Colonia-Sta-Izabel.pdf
http://www.funarbe.betim.mg.gov.br/Content/Documentos/Dossies/Bens-tombados/Dossie-Colonia-Sta-Izabel.pdf
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Tabela 1.3.12-123 – Edificação em Colônia Santa Isabel, 2010.
Tipo de unidade cadastrada Quantidade

Total de domicílios 1.012

Total de edificações em construção 46

Estabelecimentos

Agropecuários 0

Ensino 3

Outras finalidades 138

Saúde 8

Total 149

Fonte: IBGE, Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos, 2010.

1.3.12.5.C.d. Projeto de Assentamento (PA) Dom Orione
O PA Dom Orione, oficializado pelo Incra em 1997, possui área de 215 ha, dos quais 47 ha 
são destinados à Reserva Legal. Está localizado em Betim, numa região cujas fronteiras não 
são áreas rurais, mas de atividades industriais e urbanas. Seus moradores, aproximadamente 
39 famílias, vieram de outras regiões de Minas Gerias, particularmente do norte e do Vale do 
Jequitinhonha, e têm histórias ligadas à atividade rural (PEREIRA, 2009). Exercem agricultu-
ra familiar de subsistência e produção de hortifrutigranjeiros comercializados em Betim e na 
Região Metropolitana de Belo Horizonte.

1.3.12.5.C.e. Projeto de Assentamento (PA) Serra Negra
O PA Serra Negra, oficializado pelo Incra em 1999, localiza-se no bairro Vianópolis, em Betim, 
distante cerca de 5,7 km da sede municipal e característico por ser um eixo de expansão 
urbano-industrial com fácil acesso à Rodovia MG-050. O PA tem uma área de 244 hectares, 
sendo 125 ha voltados para Área de Preservação Permanente (APP). Seus moradores, cerca 
de 26 famílias, vieram de várias partes de Minas Gerais, e suas experiências são ligadas à 
produção de agricultura familiar. A produção do PA Serra Negra é variada, sobretudo hortaliças 
e criação de gado, e comercializada na região via consumidor final e atravessadores, como 
sacolões, mercados (BRAGANÇA & PORCINO, 2004). Não existe sistema de tratamento de 
água e esgoto, nem coleta de lixo no PA.

1.3.12.5.C.f. Pimentas
Pimentas é um povoado rural de Betim que vem passando por um processo de transformação 
socioespacial, com perfil e características urbanas. Na região fica a muralha de pedra, conhe-
cida como Muralha de Pedra dos Pimentas, construída no século XIX, considerada patrimônio 
histórico municipal23.

1.3.12.5.D. Comunidades do município de Cachoeira da Prata

1.3.12.5.D.a. Comunidade Quilombola Ariranha
A comunidade Ariranha, também conhecida como Nicolau, referência ao nome de Nicolau 
Teixeira, homem que foi escravizado e que recebeu, na década de 1900, uma pequena 

23 Disponível em: http://www.betim.mg.gov.br/ARQUIVOS_ANEXO/caderno_vianopolis_funar-
be;0716181304;20110323.pdf. Acesso em: 12 ago. 2020.

http://www.betim.mg.gov.br/ARQUIVOS_ANEXO/caderno_vianopolis_funarbe;0716181304;20110323.pdf
http://www.betim.mg.gov.br/ARQUIVOS_ANEXO/caderno_vianopolis_funarbe;0716181304;20110323.pdf
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gleba de terra doada pelo fazendeiro Coronel Américo Teixeira, fundador da Companhia Têxtil 
Cachoeira dos Macacos. 

O terreno doado a Nicolau fica próximo às instalações da antiga fábrica têxtil, na margem 
esquerda do ribeirão Macaco, que é um dos principais pontos de referência socioespaciais e 
simbólicos para os moradores de Cachoeira da Prata, assim como a “rua nova”, que no passa-
do era chamada de Vila Cachoeira dos Macacos, quando se referem ao lado novo e antigo da 
cidade (MENDES, 2008).

A história da doação das terras, bem como o nome Ariranha, faz parte da memória coletiva dos 
moradores de Cachoeira da Prata, que, segundo Mendes (2008), está povoada de represen-
tações herdadas dos processos históricos estruturantes desta sociedade, especialmente com 
marcas da escravidão, do período de transição do Império para República, da industrialização 
têxtil, da urbanização e do coronelismo. A pesquisa de Mendes (2008), realizada por meio da 
história oral junto a moradores da comunidade de Ariranha e outros moradores do município de 
Cachoeira da Prata, revelou dois imaginários: um que atribui a conquista das terras à amizade 
e fidelidade entre Nicolau e Américo Teixeira; e outro recheado de estigma sobre a comunidade 
Ariranha. Inclusive, o nome Ariranha foi, a princípio, um apelido pejorativo, que denota a dificul-
dade da sociedade em lidar com as diferenças, mas atualmente foi ressignificado pela comuni-
dade quilombola e passou a ser símbolo de identidade e pertencimento para seus moradores.

A comunidade fica no núcleo urbano de Cachoeira da Prata, é composta por cerca de 60 mo-
radores, descendentes de Nicolau Teixeira, mas ainda não tem o título definitivo de sua terra. 
Não foram obtidas muitas informações sobre os modos de vida atuais da comunidade, mas os 
laços de ligação com a cultura afrodescendente, que se constituem como ponto determinan-
te no processo de autorreconhecimento e, também, para o reconhecimento da comunidade 
enquanto tradicional, são constitutivos dos laços familiares, históricos e territoriais observa-
dos na dinâmica das relações sociais da comunidade, trazidas nas narrativas evidenciadas 
por Mendes (2008). Tais narrativas demonstram os traços étnicos característicos da cultura 
afrodescendente, como: a sabedoria culinária, posta em prática por Nicolau nas caçadas de 
perdizes, organizadas por Américo Teixeira na região de Pompéu; a religiosidade, presente nos 
ensinamentos de Nicolau às crianças, netos e bisnetos; e a questão dos ensinamentos e conta-
ção de histórias, por meio da oralidade, traço marcante na cultura afrodescendente e essencial 
na constituição das histórias individuais e coletivas dos descendentes de Nicolau.

1.3.12.5.E. Comunidades do município de São Joaquim de Bicas 

1.3.12.5.E.a. Acampamento Pátria Livre
O acampamento Pátria Livre está localizado no município de São Joaquim de Bicas, em re-
gião próxima à aldeia indígena Naô Xohã, na margem direita do rio Paraopeba e a 48 km de 
Belo Horizonte. 

A ocupação ocorreu em 2017, em terras do empresário Eike Batista, durante a “jornada de lutas 
pela reforma agrária em terras de corruptos”, organizado pelo Movimento dos Trabalhadores 
sem Terra (MST). 

Cerca de 600 famílias, aproximadamente 1.340 pessoas, vivem no acampamento, onde se or-
ganizam no estilo de vida social e material (produtivo) com base na agricultura familiar. Cultivam 
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a terra com técnicas e ensinamentos passados de geração em geração, criando galinha, plan-
tando produtos orgânicos variados, sobretudo hortaliças, milho, mamão, banana, mandioca, 
batata, quiabo, couve, alface e cebolinha, que são a base da alimentação da comunidade e, 
também, comercializados na beira da rodovia BR-040, que liga Brumadinho a Betim, passando 
por São Joaquim de Bicas.

O acampamento se beneficia do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional em Áreas 
de Reforma Agrária (PSA), parceria entre o MST, a Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais 
e a Secretaria do Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social de Minas Gerais (Sedese), 
com o objetivo de garantir a subsistência e o desenvolvimento de pequenos projetos coletivos 
e comunitários em áreas de acampamento e pré-assentamentos do estado. As águas do rio 
Paraopeba garantem a irrigação da lavoura, a pesca, a dessedentação animal e o lazer.

O acampamento possui uma escola baseada na pedagogia de Paulo Freire, estruturada com 
biblioteca e refeitório, que oferece educação infantil (ensino fundamental) e alfabetização de 
adultos, com parceria com a Fundação Helena Antipoff24. A escola também desenvolve um 
projeto de horta, que em 2018 envolveu 300 crianças do acampamento.

1.3.12.5.E.b. Comunidades indígenas Pataxó Hã hã hãe e Pataxó, aldeia Naô Xohã
As comunidades indígenas Pataxó Hã hã hãe e Pataxó, da aldeia Naô Xohã, estão localizadas 
no município de São Joaquim de Bicas, às margens do rio Paraopeba. Segundo informações 
do Conselho Indigenista Missionário (CIMI)25, os Pataxós e Pataxós hã hã hãe vieram do sul da 
Bahia, fugindo dos conflitos pela posse da terra com os fazendeiros da região e em busca de 
melhores condições de vida, processo iniciado ainda na década de 1970. No sul da Bahia exis-
te a Reserva Indígena Caramuru-Paraguaçu, criada em 1926 pelo extinto Serviço de Proteção 
ao Índio (SPI)26, onde vivem várias etnias, entre elas os Pataxós e os Pataxós hã hã hãe. Vale 
destacar que a etnia Pataxós hã hã hãe, segundo Pedreira (2017), é formada por outras etnias, 
como Kiriri Sapula, Baenã Hãhahãe, Kamakan, Tupinambá, Pataxó, Guerém, Fulini-ô, Kiiri de 
Mirandela, Terena e Guarani. Embora o tronco linguístico inicial dos Pataxós e Pataxós Hã hã 
hãe seja o macro jê, eles mantêm uma língua independente, que foi sendo perdida ao longo do 
processo de colonização e aproximação cultural com o não índio, mas que vem sendo resga-
tada por meio de um projeto de revitalização linguística desde 1999.

Ainda segundo o CIMI, em São Joaquim de Bicas 25 famílias estão, desde 2017, ocupando 30 
hectares de terras da antiga empresa MMX Mineração e Metálicos S.A, e aguardam o processo 
de regularização fundiária e o relatório circunstanciado de identificação e delimitação27. 

24 A Fundação Helena Antipoff, localizada em Ibirité, RMBH, desenvolve, entre outros projetos, o Programa de 
Alfabetização e Letramento, em parceria com a Secretaria de Educação de Minas Gerais. Disponível em: http://
fha.mg.gov.br/pagina/fha/fha. Acesso em: 5 jun. 2019.

25 Conselho Indigenista Missionário. Disponível em: https://cimi.org.br/2019/01/aldeia-pataxo-ha-ha-hae-e-evacua-
da-apos-rompimento-de-barragem-da-vale-em-brumadinho-mg/. Acesso em: 17 jun. 2019.

26 O Serviço de Proteção ao Índio (SPI) foi um órgão fundado em 1910 e extinto em 1967, atuante em todo o Brasil. 
A reserva Caramuru-Paraguaçu foi criada pela Lei estadual nº 1.916/1926. Disponível em: https://pib.socioam-
biental.org/pt/Povo:Patax%C3%B3_H%C3%A3-H%C3%A3-H%C3%A3e. Acesso em: 11 jun. 2019.

27 No entanto, consta no Termo de Ajuste Preliminar (TAP), firmado entre o Ministério Público Federal, a VALE S/A, 
a Funai e povos indígenas, a informação sobre a existência de 153 pessoas ou 46 núcleos familiares compondo 
a comunidade indígena em questão. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/docs/acordo_
vale_pataxos. Acesso em: 28 maio 2019.

http://fha.mg.gov.br/pagina/fha/fha
http://fha.mg.gov.br/pagina/fha/fha
https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Patax%C3%B3_H%C3%A3-H%C3%A3-H%C3%A3e
https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Patax%C3%B3_H%C3%A3-H%C3%A3-H%C3%A3e
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A localização da aldeia às margens do rio Paraopeba revela a interdependência constitutiva 
da cosmologia indígena, uma vez que a natureza, compreendendo todos os recursos que ela 
possa prover, como águas, florestas, animais, entre outros, é essencial para a reprodução e 
perpetuação dos hábitos e tradições culturais indígenas. 

No caso dos indígenas da aldeia Naô Xohã, a principal fonte de alimentação são a pesca, feita 
no rio Paraopeba, e a caça, realizada pelos homens da aldeia, em geral à noite e no seu territó-
rio, mas também se alimentam de produtos como milho, mandioca, banana, frutas e hortaliças, 
plantados por eles e irrigados com as águas do rio Paraopeba.

Além da pesca, principalmente de tilápia, e da caça de animais como tatu, teiú, paca, raposa, cotia, 
tamanduá e guaxinim, outros usos dos recursos naturais identificados na aldeia Naô Xohã são28:

• árvore amesca, cuja resina é utilizada tanto para fazer fumaça e espantar mosquitos quanto 
para fumar no cachimbo, chamado timberó, em diversas ocasiões (rituais, conversas nas 
horas de lazer);

• folha de bananeira, utilizada para assar peixes;
• frutas, utilizadas na chamada seva, cesta de frutas feita para atrair animais/caça;
• árvore jenipapo, de onde se extrai o óleo utilizado como tinta (às vezes misturado com car-

vão para ficar mais forte) nas pinturas corporais;
• árvore jequitibá, cuja casca, chamada de estopa, é usada para fazer saias;
• árvore pau-brasil, cujas sementes vermelhas são usadas para fazer artesanato e signifi-

cam força.

Cada um desses usos tem uma representação simbólica específica na visão de mundo dos 
indígenas. Por exemplo: usar a resina da árvore amesca para fazer fumaça e espantar o mos-
quito tem o mesmo valor simbólico de usar repelente para o não índio. Além desse significado, 
a fumaça, feita pela mesma resina nos rituais, pode simbolizar afastar as energias ruins e tra-
zer força e saúde. Outros exemplos são as pinturas corporais, feitas com a resina do jenipapo, 
que em geral simbolizam força e união; o nome “Bacumuxá”, dado à Escola Estadual Indígena 
Bacumuxá, é em razão do significado que os índios dão a uma árvore grande que simboliza 
sabedoria (Bacumuxá). É tradição indígena se reunir sob uma árvore grande a fim de conversar 
e para os jovens receberem ensinamentos dos mais velhos. 

Uma característica da identidade dos Pataxós e Pataxós Hã hã hãe da aldeia Naô Xohã é a sabe-
doria em lidar com as referências da cultura do não índio ao mesmo tempo que mantêm seus traços 
culturais. Essa dualidade constitutiva da vida na aldeia aparece em diferentes dimensões sociais, 
como religião, educação, moradia e alimentação. Em relação à religião, existem as representações 
ligadas ao catolicismo, devido ao processo de catequização, mas também aquelas representações 
tradicionais, com rituais, cantos e músicas, voltadas ao culto dos espíritos e às forças da natureza, 
na busca por proteção, fortalecimento, união, entre outras formas de agradecimentos e/ou pedidos. 
Na educação, a mesma escola prepara os alunos por meio do ensino formal não indígena e do 
ensino tradicional indígena, envolvendo conhecimentos específicos da cultura, como a época certa 

28 Informações obtidas por meio de entrevista realizada pela jornalista Maíra Lemos com os indígenas Pataxós e 
Pataxós Hã hã hãe, da aldeia Naô Xohã, em São Joaquim de Bicas, MG. Disponível em: https://www.youtube.
com/watch?v=kPmCAZ0dhwM e https://www.youtube.com/watch?v=XJg5ohLlLF0. Acesso em: 10 jun. 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=kPmCAZ0dhwM
https://www.youtube.com/watch?v=kPmCAZ0dhwM
https://www.youtube.com/watch?v=XJg5ohLlLF0
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e/ou lua certa de plantar e colher, de arrancar madeira, para fazer artesanato e casa, época certa 
de caçar, época de respeitar a reprodução dos animais e não caçar.

1.3.12.5.E.c. Nossa Senhora da Paz
É um povoado de São Joaquim de Bicas com perfil rural, mas com alguma característica urba-
na, com ruas asfaltadas e comércio local em expansão.

1.3.12.5.F. Comunidades do município de Igarapé 

1.3.12.5.F.a. Comunidade do Brejo
A comunidade do Brejo é um povoado inserido no bairro Nossa Senhora de Fátima (conhecido 
como Brejo), no município de Igarapé, RMBH. Está inserida em setor censitário próximo à es-
trada que liga Igarapé a Juatuba, e a comunidade encontra-se perto da margem esquerda do 
rio Paraopeba e dos municípios de São Joaquim de Bicas e Juatuba. Não há disponibilidade 
de outras informações sobre a comunidade.

De acordo com a Tabela 1.3.12-124, a comunidade conta com um total de 376 domicílios, 14 
estabelecimentos e 6 edificações em construção.

Tabela 1.3.12-124 – Edificações em Brejo, 2010.

Tipo de unidade cadastrada Quantidade

Total de domicílios 376

Total de edificações em construção 6

Estabelecimentos

Agropecuários 9

Ensino 1

Outras finalidades 4

Saúde 0

Total 14

Fonte: IBGE – Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos, 2010.

1.3.12.5.G. Comunidades do município de Juatuba

1.3.12.5.G.a. Satélite
O bairro Satélite está localizado dentro do perímetro urbano do município de Juatuba, e com-
preende uma área de loteamento residencial em processo de expansão urbana, portanto man-
tendo características ainda rurais, com vegetação expressiva e mata ciliar preservada às mar-
gens do rio Paraopeba. De acordo com os dados do setor censitário 313665205000014, em 
que está inserido (Tabela 1.3.12-125), há um total de 362 domicílios, 20 estabelecimentos 
diversos e 16 edificações em construção.



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba 
Capítulo 1 – Diagnóstico pretérito 

Socioeconomia

 229

Tabela 1.3.12-125 – Edificações em Satélite.
Tipo de unidade cadastrada Quantidade

Total de domicílios 362

Total de edificações em construção 16

Estabelecimentos

Agropecuários 0

Ensino 0

Outras finalidades 20

Saúde 0

Total 20

Fonte: IBGE, Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos, 2010.

1.3.12.5.H. Comunidades do município de Esmeraldas 

1.3.12.5.H.a. Bairro Taquaras 
O bairro Taquaras está na área rural de Esmeraldas, próximo ao rio Paraopeba. Nesta região 
existem vários ranchos, chalés e sítios à beira-rio, usados também para lazer de final de sema-
na, aluguéis para turistas e pesca amadora.

1.3.12.5.H.b. Cachoeirinha
A área urbana isolada de Cachoeirinha se desenvolveu nas proximidades da MG-060, que 
corta o município de Esmeraldas, ligando a Betim e São José da Varginha.

1.3.12.5.H.c. São José 
A área urbana isolada de São José, a exemplo de Cachoeirinha, se desenvolveu nas proximida-
des da MG-060, que corta o município de Esmeraldas, ligando a Betim e São José da Varginha.

1.3.12.5.H.d. Vargem Bento da Costa 
Assim como Cachoeirinha e São José, Vargem Bento da Costa é uma área urbana isolada que 
cresceu nas proximidades da MG-060, principal via de escoamento da produção de hortifruti-
granjeira da zona noroeste do município.

1.3.12.5.I. Comunidades do município de Florestal

1.3.12.5.I.a. Cachoeira das Almas
Cachoeira das Almas é uma área urbana isolada de Florestal, mas sua principal atividade é a 
agropecuária29. Segundo o site Ipatrimônio30, Cachoeira das Almas foi tombada pela Prefeitura 
Municipal de Florestal, devido a sua importância cultural.

1.3.12.5.I.b. Gameleira
Gameleira é uma área urbana isolada de Florestal, com características que incluem paisagem 
de área rural e atrativos para lazer de finais de semanas. Conta com pousadas e casas e chá-
caras de aluguel.

29 Disponível em: http://www.spr.caf.ufv.br/?page_id=743. Acesso em: 12 ago. 2020.
30 Disponível em: http://www.ipatrimonio.org/florestal-cachoeira-de-almas/. Acesso em: 12 ago. 2020.

http://www.spr.caf.ufv.br/?page_id=743
http://www.ipatrimonio.org/florestal-cachoeira-de-almas/
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1.3.12.5.J. Comunidades do município de Pará de Minas

1.3.12.5.J.a. Córrego do Barro
Córrego do Barro é um dos distritos, de sete, pertencentes ao município de Pará de Minas. 
Localiza-se na área rural e, conforme o Censo do IBGE, tem 529 habitantes e 351 domicílios 
particulares.

Próximo ao distrito, a cerca de 1,5 km, encontra-se um ponto de captação de água do rio 
Paraopeba, para abastecimento do município de Pará de Minas, e existe o chacreamento 
Campos do Paraopeba, sendo o rio um dos principais atrativos de lazer, turismo, pesca ama-
dora e de subsistência dos moradores e, também, daqueles que utilizam as chácaras nos finais 
de semana.

O distrito tem um Centro Social utilizado pela comunidade para celebrar suas festividades, 
como, por exemplo, a tradicional Festa de São Sebastião, padroeiro da cidade31.

1.3.12.5.K. Comunidades do município de Fortuna de Minas

1.3.12.5.K.a. Córrego de Areia
Córrego de Areia é um povoado que fica na área rural do município de Fortuna de Minas, 
a aproximadamente 3,5 km do rio Paraopeba. Segundo informações do site Informações do 
Brasil32, o povoado é formado por 267 moradores, e, de acordo com a pesquisa de endereços, 
foram identificado 82 domicílios particulares, 29 estabelecimentos agropecuários, 1 de saúde, 
1 escola e 3 voltados a fins comerciais, religioso ou outro.

Segundo Almeida (2017), existem pequenos postos de saúde na área rural, que são pontos de 
apoio para a equipe do Programa Saúde da Família (ESF), além de uma unidade da Farmácia 
de Minas e uma unidade de academia da saúde. A referência para os demais atendimentos de 
saúde da população, rural e urbana, de Fortuna de Minas é o município de Sete Lagoas.

1.3.12.5.L. Comunidades do município de Pequi

1.3.12.5.L.a. Projeto de Assentamento (PA) Roseli Nunes
O PA Rose Nunes teve início em 2001, com o processo de ocupação, organizado pelo MST, 
das terras da Fazenda Brenha. A fazenda, na época, passava por processo de desapropriação 
e emissão de posse ao Incra. Está localizado a 130,5 km da capital Belo Horizonte e a cerca 
de 5,5 km da sede do município de Pequi (RAGGI, 2008).

O nome do PA é uma referência simbólica para o MST, pois representa a história de uma mu-
lher, Roseli Nunes, que defendeu o direito das mulheres e a luta pela reforma agrária no Brasil. 
Assim como o PA localizado em Minas Gerais, Roseli Nunes é o nome de pelo menos outros 
três PAs existentes no país, um no Rio de Janeiro, um no interior de São Paulo e outro no Mato 
Grosso.

31 Disponível em: https://parademinas.mg.gov.br/page/2/?s=C%C3%B3rrego+do+Barro. Acesso em: 3 maio 2020.
32 Disponível em: https://informacoesdobrasil.com.br/rua/mg/fortuna-de-minas/povoado-corrego-de-areia+3772. 

Acesso em: 3 maio 2020.

https://parademinas.mg.gov.br/page/2/?s=C%C3%B3rrego+do+Barro
https://informacoesdobrasil.com.br/rua/mg/fortuna-de-minas/povoado-corrego-de-areia+3772
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Atualmente, são 24 famílias assentadas, e, no início, segundo Raggi (2008), o assentamento foi 
constituído por famílias que não mantinham qualquer tipo de vínculo de parentesco ou amizade 
anteriores, mas tiveram suas relações sociais mediadas pelo estabelecimento da confiança e 
solidariedade, na medida em que, no começo, havia mutirões para realizar plantações coletivas. 
Ainda segundo a autora, essa organicidade, proposta como forma de convivência pelo MST, se 
perdeu, até mesmo pelas dificuldades iniciais de organização, visto que parte dos assentados não 
conseguia se manter apenas do trabalho na terra e saía para trabalhar fora, fazendo pequenos 
bicos, submetendo-se a trabalhos de baixa remuneração, oferecidos por outras propriedades, 
rejeitados por moradores locais, como, por exemplo, aplicação de agrotóxicos em plantações.

O histórico da fazenda, onde hoje é o PA, remete a períodos de grande produtividade de cana-
-de-açúcar, grãos e pecuária leiteira. Também está localizada numa região de produção agro-
pecuária, principalmente voltada a olericultura, suinocultura, avicultura e laticínios, comerciali-
zados na RMBH e no Ceasa. Atualmente, as alternativas de renda para os assentados variam 
entre as pequenas produções, pessoas que vivem de aposentadoria e por aqueles que alugam 
as terras para outros produtores, sobretudo de gado (RAGGI, 2008).

1.3.12.5.M. Comunidades do município de Paraopeba 

1.3.12.5.M.a. Comunidade Remanescente de Quilombo de Pontinha
A comunidade quilombola de Pontinha está localizada na área rural do município de Paraopeba, 
distante aproximadamente 15 km da sede de Paraopeba, 18 km de Caetanópolis e 100 km de 
Belo Horizonte. É formada por aproximadamente 2.000 pessoas e 240 núcleos familiares. 

Sua origem está ligada à história e ao papel desempenhado por seus antepassados na região 
onde estão inseridos. Esta região passou pelo processo de colonização e exploração do ouro, 
entreposto aos bandeirantes e àqueles que tinham relações comerciais com o estado do Rio de 
Janeiro, e foi, aos poucos, voltando suas atividades para a agropecuária, sobretudo pecuária 
bovina, e a indústria têxtil, no caso de Paraopeba e Caetanópolis. Em todos os casos, o papel 
dos africanos e afrodescendentes foi fundamental para o desenvolvimento econômico local. 
Apesar de viverem no território há mais de 300 anos, ainda aguardam o processo de regulariza-
ção fundiária pelo Incra, tendo recebido em 2005, da Fundação Cultural Palmares, a Certidão 
de Autorreconhecimento (SILVA, 2008).

O nome Pontinha suscita histórias que fazem parte da memória coletiva e do imaginário dos 
moradores e que remetem ao mito Chico Rei e seus herdeiros (SILVA, 2008). Essas histórias 
são passadas de geração em geração por meio da tradição oral, muito presente e importante 
para a reprodução da cultura quilombola.

Segundo Silva (2008), a organização do núcleo de moradias de Pontinha é composta por sete 
ruas e/ou vias, onde fica a parte mais adensada da comunidade. O padrão das edificações é 
simples e de alvenaria, mas ainda existem casas feitas de adobe. Os equipamentos públicos 
disponíveis são escola municipal de ensino fundamental, posto de saúde (desativado), praça 
pública, sede da associação comunitária, área de lazer (quadra e campo de futebol), dois ba-
nheiros públicos e dois pontos de ônibus. Alguns atrativos turísticos da comunidade são a lagoa 
Dourada e a gruta da Lapa de São Bento. Vale destacar a capela de Nossa Senhora do Rosário, 
localizada na praça pública, representativa das memórias coletivas ligadas à religiosidade de 
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matriz africana e afro-brasileira, traduzida, também, nas celebrações da Guarda do Congo e no 
Canjerê, que acontecem anualmente na comunidade.

Parte dos moradores tem acesso a água encanada, e outra parte recorre ao rio. Utilizam fossa 
séptica para o esgotamento sanitário. Existem energia elétrica e uso de fogão a gás, mas tam-
bém é comum fogão a lenha, sendo a madeira extraída em área de Cerrado, bioma típico da 
região. Existe um pequeno comércio local; os serviços de maior complexidade são buscados 
nas sedes dos municípios de Paraopeba e Caetanópolis.

A principal atividade econômica da comunidade é o extrativismo do minhocuçu, utilizado como 
isca para pesca, vendido para atravessadores e no chamado “Shopping da Minhoca”, formado 
por barracas ao longo da BR-040 entre os municípios de Curvelo e Caetanópolis. Essa prática 
extrativista, segundo Silva (2008), é feita também na área rural dos municípios da região, como 
Paraopeba, Caetanópolis, Curvelo, Corinto e Três Marias. O extrativismo de madeira seca, 
transformada em carvão, também é realizado no território da comunidade, ainda que seja uma 
prática ilegal.

Os moradores de Pontinha produzem e comercializam artesanato (cerâmica, madeira, biju-
terias), trabalham como diaristas em propriedades vizinhas, como empregadas domésticas, 
boias-frias nas lavouras de reflorestamento de eucalipto ou na pedreira de extração de ardósia 
do município vizinho de Papagaios. 

Algumas atividades sintetizam os conhecimentos e valores culturais étnicos-raciais ancestrais, 
sobretudo no jeito de lidar e interagir com a natureza, como a forma de cultivar a terra orienta-
da pelo ciclo da lua e/ou estações do ano. As receitas também têm todo um saber específico, 
passado de geração em geração, que se aproximam do que hoje é chamado de “cozinha de 
quintais”. Parte da comunidade planta no quintal itens de subsistência, como milho, feijão, ar-
roz, mandioca, araticum, pequi e mexerica, assim como ervas, condimentos e plantas, entre 
elas algumas que atualmente se convencionou chamar de “PANCs” (plantas alimentícias não 
convencionais)33.

Essa sabedoria também reflete a percepção e os diversificados usos que a comunidade de 
Pontinha faz das plantas do bioma local com valor etnobotânico, para prevenção e tratamento 
de saúde, sobretudo, de doenças respiratórias e digestivas (MOREIRA & OLIVEIRA, 2017). Os 
nomes populares de algumas plantas consideradas medicinais pela comunidade são: abacaxi, 
alecrim do campo, alho roxo, arnica, arruda, barbatimão, carqueja, erva cidreira, folha santa, 
fumo bravo, funcho, gengibre, hortelã pimenta, manjericão, marcelinha, olho de santa luzia, pe-
qui, quebra pedra, seno, vassourinha santa, entre outras. Segundo Moreira & Oliveira (2017), 
a comunidade cita, ao todo, 70 espécies de plantas com valor medicinal, distribuídas em 36 
famílias botânicas, sendo aproximadamente 21% delas registradas pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa). 

Dados do setor censitário 314740205000026, onde se insere Pontinhas, apresentados na 
Tabela 1.3.12-126, mostram um total de 133 domicílios, 21 estabelecimentos diversos e 17 
edificações em construção.

33 Segundo Rocha et al. (2018), PANCs são plantas pouco usuais na dietética habitual de grande parte da po-
pulação, mas conhecidas das comunidades tradicionais há muito tempo, inclusive considerando seu potencial 
alimentício e medicinal, fazendo parte de seu cotidiano.
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Tabela 1.3.12-126 – Edificações em Pontinhas, 2010.
Tipo de unidade cadastrada Quantidade

Total de domicílios 133

Total de edificações em construção 17

Estabelecimentos

Agropecuários 3

Ensino 1

Outras finalidades 17

Saúde 0

Total 21

Fonte: IBGE, Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos, 2010.

1.3.12.5.N. Comunidades do município de Curvelo

1.3.12.5.N.a. Angueretá
Angueretá está localizada em Curvelo, e apresenta um setor censitário de aproximadamente 
500 habitantes, segundo o Plano Diretor da Prefeitura Municipal de Curvelo34. Atualmente passa 
por um processo de expansão imobiliária, com perfil urbano. Nas proximidades de Angueretá, 
fica a rodovia MG-420, onde existe atividade extrativista de ardósia e construções de chácaras 
em áreas proibidas, como áreas de preservação ambiental.

1.3.12.5.N.b. Cachoeira do Choro
O lugarejo de Cachoeira do Choro, também conhecido como condomínio Cachoeira do Choro, 
faz parte do distrito de Juscelino Kubitschek ou São José da Lagoa, que pertence a Curvelo. 
Segundo o Plano Diretor Participativo da Prefeitura Municipal de Curvelo35, o lugarejo está 
inserido na Macrozona de Uso Diversificado (MZUD), e o que melhor o representa são as 
atividades de uso extrativista e o perfil de área rural e proximidade com o rio Paraopeba, atra-
tivos para a vinda de turistas em busca de lazer, pesca amadora e da beleza cênica da região. 
Essas atividades alavancam a geração de emprego e renda local, por influenciar uma rede de 
atividades econômicas como aluguéis de casas e ranchos de veraneio, comércio de iscas para 
pesca, bares, diaristas, caseiros e pousadas.

Ainda em relação ao Plano Diretor municipal, Cachoeira do Choro apresenta problemas de 
infraestrutura na questão de saneamento, conflitos de uso e ocupação do solo, em virtude dos 
assentamentos irregulares e áreas de reflorestamento e atividade extrativista, como extração 
de ardósia.

1.3.12.5.O. Comunidades do município de Pompéu

1.3.12.5.O.a. Projeto de Assentamento (PA) 26 de Outubro
O PA 26 de Outubro foi criado em janeiro de 1999, após a desapropriação da Fazenda Olhos 
D’Água, com área total de 5.348 ha, pertencente, até então, à Construtora Mendes Júnior. A 

34 Disponível em: http://curvelo.mg.gov.br/site/wp-content/uploads/2017/02/148-PD4-LEITURA-TEC-DIAG-
-R53-170216_2.pdf. Acesso em: 12 ago. 2020.

35 Disponível em: http://curvelo.mg.gov.br/site/wp-content/uploads/2017/02/148-PD4-LEITURA-TEC-DIAG-
-R53-170216_2.pdf. Acesso em: 12 ago. 2020.

http://curvelo.mg.gov.br/site/wp-content/uploads/2017/02/148-PD4-LEITURA-TEC-DIAG-R53-170216_2.pdf
http://curvelo.mg.gov.br/site/wp-content/uploads/2017/02/148-PD4-LEITURA-TEC-DIAG-R53-170216_2.pdf
http://curvelo.mg.gov.br/site/wp-content/uploads/2017/02/148-PD4-LEITURA-TEC-DIAG-R53-170216_2.pdf
http://curvelo.mg.gov.br/site/wp-content/uploads/2017/02/148-PD4-LEITURA-TEC-DIAG-R53-170216_2.pdf
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divisão das terras do PA conta com 145 parcelas, oito áreas comunitárias e quatro áreas de 
reserva. A organização social do assentamento se dá por meio de associações. Existem quatro 
associações formalizadas e alguns pequenos grupos, formados por afinidades. 

O PA tem 147 famílias assentadas (GOMES et al., 2017), cuja origem é diversa, vindos da 
região de Pompéu, Martinho Campos, Governador Valadares e outras cidades. Os assenta-
dos são pequenos agricultores, que produzem produtos orgânicos, como verduras, hortali-
ças, legumes, queijos e doces para subsistência e comercialização nas feiras de produtores. 
Também existe um projeto de piscicultura em tanque, no açude do assentamento, iniciado em 
2014. Essa produção foi apoiada pelo projeto de extensão universitária dos alunos do curso de 
aquacultura e veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)36, que auxiliaram 
a implantação de sistemas produtivos aquícolas (MAIA et al., 2017).

Em relação ao acesso a educação básica, o assentamento conta com uma escola municipal de 
ensino fundamental. Foi identificado um projeto de esporte – campeonato de futebol society –, 
apoiado pela Prefeitura, com o objetivo de propiciar lazer e integração entre as comunidades rurais.

1.3.12.5.O.b. Projeto de Assentamento (PA) Queima-Fogo
Localizado no município de Pompéu, o Projeto de Assentamento (PA) Queima-Fogo, formado 
por 35 famílias assentadas, foi criado em 2009, com a desapropriação da Fazenda Queima-
Fogo, com área registrada de 1.151 ha (GOMES et al., 2017). Encontra-se a aproximadamente 
2,5 km da calha do rio Paraopeba e, segundo Gomes et al. (2017), não tem seu processo de 
assentamento totalmente concluído, a exemplo de outros assentamentos localizados também 
em Pompéu, pelo órgão responsável por esse processo, o Incra37. Nesse sentido, a deficiência 
no apoio ao PA pode gerar a evasão de assentados, entre outros problemas associados a sua 
estruturação, como delimitação das divisas dos lotes, construção de currais e cisternas e, prin-
cipalmente, a dificuldade de trabalhar a terra, produzir alimentos para subsistência e comercia-
lização, fundamentais para garantir as condições de reprodução do estilo de vida, pautado pela 
agricultura familiar, característicos de famílias assentadas.

Até 2017, época da pesquisa feita por Gomes et al. (2017), o PA Queima-Fogo não tinha água 
potável, ainda que existam linhas de créditos para construção de poços artesianos. A pesquisa 
também relata a incipiência no processo de assistência técnica e extensão rural, o que também 
deixa falho o processo de estruturação do assentamento. No entanto, a pesquisa cita o apoio 
ao PA do projeto de extensão realizado pela Escola de Veterinária da Universidade Federal de 

36 O apoio está ligado a pesquisa realizada por meio do projeto de extensão universitária “Ação para o 
Desenvolvimento de Comunidades de Agricultura Familiar no município de Pompéu-MG”, vinculado ao 
Departamento de Zootecnia da Escola de Veterinária da UFMG. Disponível em: https://vet.ufmg.br/pesqexten-
sao/projetos/28/ e https://vet.ufmg.br/noticias/exibir/2222/piscicultura_e_desenvolvida_por_projeto_de_exten-
sao_em_pompeu. Acesso em: 2 maio 2020.

37 Entende-se o papel do Incra “como órgão regulador, fiscalizador e gestor da reforma agrária, deve promover a 
qualificação dos assentamentos e dos assentados através da promoção do acesso a uma infraestrutura básica, 
também mediante o licenciamento ambiental, acesso ao crédito, assessoria técnica e consultorias gratuitas aos 
assentados, para que possam aproveitar da melhor maneira possível os recursos das terras em que passarem a 
habitar e produzir, inserindo-os, dessa forma, numa cadeia produtiva, gerando a autossuficiência desses assen-
tamentos; acesso aos serviços públicos básicos assegurados em constituição, como saúde, educação, esporte, 
cultura e lazer, de forma a promover o cumprimento de direitos civis, trabalhistas, além da promoção da paz no 
campo, que se faz necessária” (INCRA, 1970, apud GOMES et al., 2017).

https://vet.ufmg.br/pesqextensao/projetos/28/
https://vet.ufmg.br/pesqextensao/projetos/28/
https://vet.ufmg.br/noticias/exibir/2222/piscicultura_e_desenvolvida_por_projeto_de_extensao_em_pompeu
https://vet.ufmg.br/noticias/exibir/2222/piscicultura_e_desenvolvida_por_projeto_de_extensao_em_pompeu
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Minas Gerais (UFMG), chamado Programa Comuni38, que atua de forma participativa com os 
assentados, visando atendê-los com apoio e assistência técnica.

Em relação ao acesso à educação básica, o assentamento não conta com escola no local, e as 
crianças e jovens deslocam-se até a cidade de Pompéu para estudar.

A produção no PA é bem diversa e varia entre cada família. Existem famílias que produzem e 
comercializam leite, queijos, ovos e outros produtos derivados para turistas e donos de chá-
caras de férias na região de Pompéu. Embora a localização do PA seja a aproximadamente 
2,5 km da calha do rio Paraopeba, existem famílias que moram a cerca de 300 m do rio39, utili-
zando as águas do rio para dessedentação animal e produção agrícola.

1.3.12.6. Diagnóstico econômico 

1.3.12.6.A. Contexto macroeconômico nacional e estadual
O presente item tem como objetivo apresentar aspectos da conjuntura econômica do Brasil no 
período de análise do estudo (2008 a 2018), com o propósito de possibilitar análises de relação 
com os municípios da área de estudo. Dessa forma, para se examinar o contexto econômico 
brasileiro e dos municípios da área de estudo, procede-se à observação de dados macroeco-
nômicos, tais quais índices de inflação, taxa de juros, taxa de câmbio e taxa de crescimento do 
Produto Interno Bruto (PIB).

Para a contextualização dos aspectos econômicos, um dos mais importantes indicadores é o 
PIB nominal, pois possibilita mensurar monetariamente a produção econômica de determinado 
território durante certo período, sendo possível a comparação entre diferentes escalas, tanto 
temporais quanto espaciais. Estão incluídos no PIB: o consumo, os investimentos, os gastos do 
governo e as exportações reduzidas das importações. Ressalta-se que os valores do PIB são 
apenas os obtidos pelos registros da economia formal.

Os valores do PIB são apresentados em valores nominais – permitindo comparações entre os 
valores monetários ao estabelecer um ano-base na série histórica de dados. Assim, utilizam-se 
os valores monetários do PIB a preços constantes, atualizados ao ano-base definido (2019), 
por meio da deflação pelo deflator implícito do PIB.

O PIB pode ser desmembrado pelo Valor Adicionado Bruto (VAB), resultado da atividade produ-
tiva no decurso de um período determinado. Resulta da diferença entre o valor da produção e o 
valor do consumo intermédio, originando excedentes. A análise da composição do VAB permite 
verificar a estrutura da economia de determinado território em relação aos setores primário, 
secundário e terciário da economia.

38 Não foi possível identificar se existe continuidade do Programa junto ao PA. No entanto, no site da UFMG existe a 
informação de que o Programa Comuni-UFMG visa realizar ações de integração da Escola de Veterinária da UFMG 
com a grande comunidade de Pompéu por meio de cinco projetos: 1- Projeto “Assistência aos Produtores Rurais 
de Pompéu”; 2- Projeto “Atuações em Saúde Pública em Pompéu”; 3- Projeto “Prosa com Pompéu; 4- Projeto 
“Ação para o Desenvolvimento de Comunidades de Agricultura Familiar no Município de Pompéu”; e 5- Projeto 
“Qualidade da Água Utilizada para Consumo Humano e na Produção Agropecuária no Município de Pompéu/MG”. 
Disponível em: https://vet.ufmg.br/pesqextensao/projetos/28/. Acesso em: 2 maio 2020.

39 Disponível em: http://www.mabnacional.org.br/noticia/vale-imp-e-crit-rios-distintos-para-membros-uma-mesma-
-fam-lia-no-aux-lio-emergencial. Acesso em: 2 maio 2020.

https://vet.ufmg.br/pesqextensao/projetos/28/
http://www.mabnacional.org.br/noticia/vale-imp-e-crit-rios-distintos-para-membros-uma-mesma-fam-lia-no-aux-lio-emergencial
http://www.mabnacional.org.br/noticia/vale-imp-e-crit-rios-distintos-para-membros-uma-mesma-fam-lia-no-aux-lio-emergencial
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Figura 1.3.12-101 – Produto Interno Bruto e Valor Adicionado Bruto por setor, Brasil, 2008 a 2018.
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Nota: Valores deflacionados para o ano de 2019 por meio do deflator implícito do PIB.
Fonte: IBGE, 2018 e 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

A Figura 1.3.12-101 ilustra uma fase de progresso econômico no período de 2009 a 2014, perí-
odo em que o PIB nacional apresentou crescimento de 18% (3,4% ao ano), pautado principal-
mente pelo setor de comércio, serviços e administração pública. A partir de então, o Brasil vem 
passando por um período em que a atividade econômica segue deprimida, em decorrência da 
queda dos preços das commodities e da limitada capacidade de se realizarem as reformas fis-
cais necessárias em todos os níveis de governo, fatos que acabam por minar a confiança dos 
consumidores e investidores (BANCO MUNDIAL, 2018).

A taxa de crescimento do PIB brasileiro vem desacelerando desde o início da década, de uma 
média de crescimento anual de 7,5% (de 2009 para 2010) para 1,2% (entre 2010 e 2015). O 
cenário de crise política e econômica por que passou o país em 2014 refletiu em uma queda 
abrupta do PIB nacional, que só voltou a recuperar o crescimento a partir do ano de 2016.

A Figura 1.3.12-102 mostra os valores percentuais mensais do índice oficial de inflação – Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) – em comparação com a taxa básica de juros da eco-
nomia (Selic) no período de 2008 a 2018.

Figura 1.3.12-102 – IPCA (% a.m.) e Taxa Selic (% a.m.), 2008 a 2018.
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Ao se observar a oscilação mensal dos níveis de inflação, percebe-se uma inconstância maior 
do que quando se analisa a variação ano a ano no período em tela. Podem-se observar gran-
des altas no início de 2015 e de 2016, bem como baixas acentuadas em 2017. Apesar do so-
bressalto inicial, a crise política de 2014-2015 não causou deterioração relevante nas taxas de 
câmbio do dólar e do euro.

O ano de 2018 apresentou uma expressiva alta do IPCA, associada a pressões pontuais, e 
não a um processo disseminado de alta de preços na economia. Na análise desagregada do 
índice, verifica-se alta de 4,56%, considerando o período de outubro/2017 a outubro/2018. As 
maiores contribuições ao IPCA vêm dos preços administrados, que acumulam alta de 9,9% no 
período, refletindo os reajustes dos preços dos combustíveis – em virtude da desvalorização 
cambial e da alta da cotação do petróleo – e da energia elétrica, impactada pelo baixo nível dos 
reservatórios das hidrelétricas e pelos reajustes elevados das distribuidoras. Por outro lado, os 
preços livres tiveram impacto positivo por meio da continuidade da desaceleração da inflação 
de serviços e pelo crescimento abaixo do esperado dos preços dos alimentos (IPEA, 2018).

Pode-se perceber o esforço por parte das autoridades econômicas do país em manter um con-
trole sobre os níveis de inflação, essencialmente por meio da taxa básica de juros da econo-
mia, a taxa Selic, principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central para 
controlar a inflação. O regime de metas para a inflação é orientado de acordo com os valores 
projetados para a inflação pelo Banco Central e com base na análise de cenários alternativos 
para a evolução das principais variáveis que determinam a dinâmica dos preços.

O ano de 2015 apresentou uma grande variação do índice, que alcançou 10,7% em 12 meses. 
O Relatório do Banco Central (2015) aponta que neste ano ocorreu retração do investimento na 
economia, influenciada principalmente pela ocorrência de eventos não econômicos, e do con-
sumo privado, em linha com os dados de crédito, emprego e renda. A formação de capital fixo 
insatisfatória tem relação com a baixa confiança dos empresários, intensificada por incertezas 
a respeito de eventos não econômicos e sobre a velocidade de recuperação dos resultados 
fiscais e sua composição, a evidência de estreitamento das margens de lucro e a volatilidade 
observada nos mercados de moeda.

A Figura 1.3.12-103 apresenta os valores de PIB e VAB por setor do estado de Minas Gerais no 
período de 2008 a 2018. Tal qual ocorre em nível nacional, o estado viveu uma fase de progresso 
econômico no período de 2009 a 2013, período em que o PIB do estado apresentou crescimento 
de 24,6% (6,1% ao ano), com base no setor de comércio, serviços e administração pública.

Figura 1.3.12-103 – Produto Interno Bruto e Valor Adicionado Bruto por setor, Minas Gerais, 
2008 a 2018. 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

R$
 B

ilh
õe

s

PIB Total e VAB por setor - Minas Gerais

PIB Total VAB Agropecuária

VAB Indústria VAB Comércio, Serviços e Adm Pública

Nota: Valores deflacionados para o ano de 2019 por meio do deflator implícito do PIB.
Fonte: FJP, 2019 e IBGE, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba 
Capítulo 1 – Diagnóstico pretérito 

Socioeconomia

 238

A Figura 1.3.12-104 apresenta a comparação entre a taxa anual de crescimento do PIB brasi-
leiro, de Minas Gerais e dos municípios da área de estudo.

Figura 1.3.12-104 – Taxa anual de crescimento do PIB, Brasil, Minas Gerais e área de estudo, 
2008 a 2018.
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Fonte: FJP, 2019 e IBGE, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Ressalta-se que a divulgação dos valores do PIB em nível municipal pelo IBGE tem defasagem 
de três anos, portanto os valores mais recentes são aqueles de 2017.

1.3.12.6.B. Panorama econômico da área de estudo
A discussão acerca dos aspectos econômicos dos 22 municípios da área de estudo abordará o 
porte e os setores econômicos e produtivos de relevância econômica e social para a região. A 
fim de facilitar a análise dos aspectos econômicos da área de estudo, os dados municipais são 
apresentados agrupados conforme o tamanho do PIB de cada município.
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Figura 1.3.12-105 – Localização da área de estudo, com 22 municípios.

Elaboração: Arcadis, 2020.

Ao se tratar das atividades econômicas desenvolvidas, serão destacadas as cadeias produ-
tivas e atividades ligadas a mineração, indústria têxtil, agropecuária, com destaque para a 
produção leiteira, pesca e turismo, em razão dos seguintes critérios: aptidão natural da região 
para mineração e investimentos no setor; histórico de ocupação; e análise do uso e ocupação 
do solo. Considerando-se a importância dos recursos hídricos para o desenvolvimento das ati-
vidades econômicas, mencionam-se os principais usos das águas40 na bacia do rio Paraopeba 
e nos municípios da área de estudo: o abastecimento industrial e doméstico, a mineração, a 
irrigação, a pesca, a piscicultura, a dessedentação de animais e o turismo.

1.3.12.6.B.a. PIB e Valor Adicionado Bruto (VAB)
A contextualização dos aspectos econômicos para a área de estudo contempla a análise da 
série histórica das principais atividades econômicas, a formação das economias setoriais, o 
comportamento do PIB municipal e a descrição das atividades econômicas de destaque.

No ano de 2017, período mais recente de dados do IBGE em nível municipal, os municípios 
da área de estudo obtiveram um PIB total de R$ 38,6 bilhões, a preços constantes de 2019. 
Neste ano, o valor total gerado por estes 22 municípios representou 6,2% do PIB do estado de 
Minas Gerais.

Analisando-se separadamente o PIB de cada município da área de estudo no período de 
2008 a 2017, observa-se que Brumadinho teve taxa de crescimento médio anual superior a 

40 O enquadramento das águas na bacia hidrográfica do rio Paraopeba segue a Deliberação Normativa (DN) do 
Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) nº 14/1995, o qual dispõe: classe 2 – leito principal da bacia, 
da confluência do rio Maranhão até a represa de Três Marias, classes 1 e 3 – principais trechos da bacia. 
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10%, enquanto Paraopeba e Caetanópolis superaram os 5%. Por outro lado, os municípios de 
Cachoeira da Prata, Betim, Maravilhas e Papagaios tiveram crescimento médio anual negati-
vo, isto é, o PIB desses municípios teve decréscimo anual ao longo do período analisado. Ao 
observar a Figura 1.3.12-106, pode-se identificar os municípios da área de estudo que apre-
sentaram o maior crescimento médio anual do PIB entre 2008 e 2017.

Figura 1.3.12-106 – Taxa de crescimento médio anual do PIB dos municípios da área de estudo, 
2008 a 2017.

Fonte: IBGE, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

O VAB é calculado conforme os três grandes setores da economia, que, por sua vez, são sub-
divididos em segmentos, conforme apresentado na Tabela 1.3.12-127.
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Tabela 1.3.12-127 – Atividades e segmentos considerados no cálculo do Valor Adicionado Bruto.
Setores Segmentos

Agropecuária
Agricultura, pecuária e produção florestal

Pesca e aquicultura

Indústria

Indústria extrativa mineral

Indústria de transformação

Produção e distribuição de eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana

Construção civil

Serviços

Comércio, manutenção e reparação de veículos automotores e motocicletas

Serviços de alojamento e alimentação

Transportes, armazenagem e correio

Serviços de informação

Intermediação financeira, seguros e previdência complementar

Atividades imobiliárias

Atividades profissionais, científicas e técnicas, administrativas e serviços 
complementares

Administração 
Pública

Administração, educação e saúde públicas, defesa e seguridade social

Fonte: IBGE, 2016.

A Figura 1.3.12-107 apresenta a composição do VAB total da área de estudo no ano de 2017.

Figura 1.3.12-107 – Composição do Valor Adicionado Bruto da área de estudo, 2017.
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Nota: Valores deflacionados para o ano de 2019 por meio do deflator implícito do PIB.
Fonte: IBGE, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Ao observar o perfil da economia da área de estudo, a partir das contribuições realizadas por 
cada setor econômico à economia dos 22 municípios, tem-se que há uma predominância de 
atividades relacionadas aos setores industrial e terciário (comércio e serviços). Esses setores 
eram, respectivamente, responsáveis por 44,9% e 38,8% da economia da área de estudo em 
2017. Já as atividades da administração pública e o setor agropecuário representavam 14,0% 
e 2,2% da economia dos municípios em 2017, respectivamente. Destaca-se que, por conta da 
característica econômica de alguns municípios que a compõem, o VAB da área de estudo se 
diferencia do VAB da maior parte dos municípios brasileiros, em que o setor de serviços e de 
administração pública tendem a superar o setor industrial.
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Todavia, destaca-se que os municípios em questão possuem perfis econômicos heterogêneos. 
Desta forma, analisam-se os perfis econômicos de todos os municípios. A Tabela 1.3.12-128 
apresenta os valores referentes ao PIB e a composição do VAB para os municípios da área de 
estudo para o ano de 2017.41

Tabela 1.3.12-128 – PIB e composição do VAB dos municípios da área de estudo, por setor da 
economia em 2017, em R$ milhões.

Município PIB VAB total VAB 
agropecuária

VAB 
indústria

VAB 
comércio e 

serviços

VAB adm. 
pública Impostos

Betim 24.837,4 21.766,9 14,3 11.593,5 7.940,6 2.218,5 3.070,5

Pará de 
Minas

2.952,6 2.569,2 95,2 735,4 1.337,7 400,8 383,4

Brumadinho 2.139,1 2.019,0 19,2 1.150,6 614,5 234,7 120,0

Curvelo 1.592,7 1.441,2 100,6 206,5 803,5 330,6 151,5

Juatuba 1.292,9 1.038,0 2,4 555,3 338,4 141,8 255,0

Pompéu 793,0 726,9 137,6 150,2 296,3 142,7 66,1

Mateus Leme 744,8 659,8 17,6 224,7 278,7 138,8 85,0

Esmeraldas 727,3 678,8 30,1 54,7 300,3 293,6 48,5

Igarapé 697,2 635,5 61,9 93,7 302,3 177,5 61,8

São Joaquim 
de Bicas

648,4 566,6 33,7 185,0 207,6 140,3 81,8

Paraopeba 608,2 533,3 31,6 139,2 253,9 108,7 74,9

Caetanópolis 271,8 246,4 29,4 71,6 95,1 50,4 25,4

Papagaios 269,1 242,1 17,5 44,8 112,0 67,8 27,0

Felixlândia 225,4 207,8 50,8 8,0 78,4 70,6 17,6

Mário 
Campos

166,6 156,2 10,6 14,6 65,3 65,8 10,4

Maravilhas 123,9 113,7 12,5 23,0 41,7 36,5 10,2

Florestal 118,4 108,6 9,5 9,0 55,6 34,6 9,8

Inhaúma 107,3 99,1 13,3 19,2 33,6 33,0 8,2

São José da 
Varginha

89,5 85,9 42,4 2,1 16,9 24,5 3,6

Pequi 64,9 61,5 17,0 2,9 18,9 22,7 3,4

Cachoeira da 
Prata

41,3 39,6 1,4 1,4 16,0 20,7 1,8

Fortuna de 
Minas

39,0 37,4 6,4 2,0 10,8 18,1 1,6

Total 38.551,0 34.033,5 755,1 15.287,4 13.218,2 4.772,9 4.517,5

Nota: Valores deflacionados para o ano de 2019 por meio do deflator implícito do PIB.
Fonte: IBGE, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

41 Os valores relativos ao PIB municipal e ao Valor Adicionado Bruto são divulgados pelo IBGE com uma defasa-
gem de três anos. Portanto, os dados mais recentes disponíveis são referentes ao ano de 2017.
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O município de Betim possui o maior PIB em comparação aos outros municípios da área de 
estudo, com aproximadamente R$ 24,8 bilhões, sendo responsável por 64,43% do PIB total 
na área de estudo. Além de Betim, apenas os municípios de Pará de Minas, Brumadinho, 
Curvelo e Juatuba registraram em 2017 PIB superior a R$ 1 bilhão, e juntos foram res-
ponsáveis por 20,69% do PIB na área de estudo. Por outro lado, os municípios de São 
José da Varginha, Pequi, Cachoeira da Prata e Fortuna de Minas registraram PIB inferior a 
R$ 100 milhões.

Ainda que o setor de maior importância para a área de estudo seja o industrial, 75,8% do valor 
adicionado à economia por atividades deste setor em 2017 estava concentrado em Betim, fato 
que distorce os dados quando se analisa a área de estudo como um todo. Naquele ano, os 
municípios que contribuíram com mais de 1% para o VAB da indústria da área de estudo foram 
Brumadinho (7,5%), Pará de Minas (4,8%), Juatuba (3,6%), Mateus Leme (1,5%), Curvelo 
(1,4%), São Joaquim de Bicas (1,2%) e Pompéu (1,0%).

Quanto à importância dos setores da economia em cada município, são realizadas as 
constatações:

1. O setor terciário (comércio e serviços) é o mais significativo em 15 dos 22 municípios 
da área de estudo. Esta composição da economia segue os padrões da maioria dos 
municípios brasileiros. Exceções ocorrem nos municípios que possuem a indústria como 
principal setor (Betim, Brumadinho e Juatuba) e municípios com as menores economias 
da área de estudo.

2. Os municípios da área de estudo com os menores níveis de atividade econômica em 2017 
(Pequi, Cachoeira da Prata e Fortuna de Minas) são predominantemente dependentes das 
atividades da administração pública.

3. São José da Varginha possui setor agropecuário mais expressivo do que os demais 
municípios.

A atividade econômica do município de Betim é significativamente superior à de todos os 
demais que compõem a área de estudo. A Figura 1.3.12-108 mostra a evolução do valor 
do PIB de Betim e da área de estudo de 2008 a 2017. A pesquisa sobre o PIB dos municí-
pios de Minas Gerais, da Fundação João Pinheiro (FJP, 2019), aponta que a tendência de 
queda observada pode ser explicada pela crise econômica e consequente arrefecimento 
da produção industrial. O movimento de recuo do PIB do município registrado no período 
de 2010 a 2017 tem forte relação com a redução da produção de veículos, setor forte da 
economia municipal, responsável pela geração de receita ao município por meio de im-
postos e que passou por uma desaceleração produtiva. A queda de produção desse setor 
teve reflexo em toda a cadeia produtiva do município, resultando na queda do PIB e da 
arrecadação municipal.
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Figura 1.3.12-108 – Produto Interno Bruto da área de estudo e do município de Betim, 2008 a 2017.
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Nota: Valores deflacionados para o ano de 2019 por meio do deflator implícito do PIB.
Fonte: IBGE, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

O setor destacadamente mais significativo da economia de Betim é a indústria. Em 2017, o 
setor gerou R$ 11,6 bilhões em valor adicionado (53,3% do VAB total do município – Figura 
1.3.12-109). A presença de grandes indústrias, como Fiat Automóveis e Petrobrás, no município 
contribui para alavancar a participação do setor industrial na composição do VAB do município.

Figura 1.3.12-109 – Composição do Valor Adicionado Bruto de Betim, 2017.
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Fonte: IBGE, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

A instalação da Fábrica Italiana de Automóveis (FIAT) é considerada fundamental para a con-
solidação da industrialização em Betim e a expansão das indústrias mecânica, de material de 
transportes, de material elétrico e de telecomunicações na região. Adicionalmente, cita-se que 
há no território de Betim quantidade expressiva de indústrias metalúrgicas e siderúrgicas, fa-
bricantes de plástico e de equipamentos industriais, além de indústria alimentícia de laticínios, 
como a Sul Mineira.

Depois de Betim, os municípios de Pará de Minas, Brumadinho, Curvelo e Juatuba são os de 
maior representatividade econômica dentro da área de estudo.
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Figura 1.3.12-110 – Produto Interno Bruto dos municípios da área de estudo com PIB superior a 
R$ 1 bilhão, 2008 a 2017.
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Observando-se a série histórica do PIB desses municípios, a situação que mais se destaca é a 
abrupta queda do valor no município de Brumadinho. O PIB deste município, que em 2013 era 
de R$ 4,1 bilhões, chegou a R$ 1,9 bilhões dois anos depois, representando um decréscimo 
de 53,5% no período.

A severa queda do PIB de Brumadinho no período analisado ocorreu pela redução da produção 
do setor industrial. Em Brumadinho, o setor industrial possui a maior representatividade frente 
ao PIB municipal. Conforme ilustrado na Figura 1.3.12-111, este setor apresentou declínio da 
ordem de 64,5% entre 2013 e 2015.

Figura 1.3.12-111 – Valor Adicionado Bruto municipal por setor, Brumadinho, 2008 a 2017.
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Nota: Valores deflacionados para o ano de 2019 por meio do deflator implícito do PIB.
Fonte: IBGE, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

A redução do PIB municipal de Brumadinho a partir de 2013 decorre da paralisação tempo-
rária das plantas de processamento de minério e da extração mineral. Em 2014, a VALE S/A 
paralisou as suas atividades para manutenção das plantas de processamento de Feijão e 
Jangada, parte do complexo Paraopeba (VALE, 2015). Em 2015, além das plantas de produ-
ção, a VALE S/A paralisou a produção das minas Jangada e Feijão (VALE, 2016). À época, 
a Ferrous Resources do Brasil, empresa com atuação na exploração e beneficiamento de 
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minério de ferro, também paralisou sua produção em Brumadinho. A redução da produção de 
minério de ferro na região deu-se pelo elevado custo de produção e pela redução significativa 
do preço de ferro no mercado internacional, a partir de 2014, como se pode observar na Figura 
1.3.12-112 (PORTO, 2015; VALE, 2019).

Em decorrência da redução da produção da atividade minerária, observam-se efeitos sobre o 
setor de comércio e serviços. Estes são advindos da diminuição de contratações de atividades 
de apoio à mineração (efeitos indiretos) e redução da circulação da renda (efeito-renda). A que-
da do VAB referente ao setor de comércio e serviços coincide com o período de crise econômi-
ca no país, que contribuiu negativamente para este setor e a economia. Contudo, a paralisação 
das atividades minerárias certamente teve maior contribuição para o declínio dessa parcela do 
VAB municipal, tendo em vista a dependência do município em relação a essa atividade.

De acordo com os dados da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS (MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA, 2019), entre 2014 e 2015, houve redução de 740 postos de trabalhos ligados a 
atividades de extração de minerais metálicos, passando a 1.343 vínculos formais. A diminuição 
da massa salarial no município no período gerou efeitos perceptíveis no setor de comércio 
e serviços. No período seguinte, após a retração econômica do município, nota-se que os 
empregos formais em atividades ligadas a alimentação reduziram 94 postos de trabalho. Em 
2017, com a retomada da atividade mineral em Brumadinho, são criados 496 novos empregos 
formais ligados a atividades de extração de minerais metálicos em relação ao período anterior, 
passando a 1.839 vínculos formais.42

Figura 1.3.12-112 – Índice de preço de minério de ferro, julho de 2010 a junho de 2018.

Fonte: VALE, 2019.

A Figura 1.3.12-113 apresenta a composição do VAB dos municípios de Pará de Minas, 
Brumadinho, Curvelo e Juatuba, conforme PIB municipal de 2017.

42 Os dados oficias relativos à economia municipal (PIB e VAB) e empregos são publicados com defasagem. Sendo 
assim, no momento da elaboração do presente documento, dados destes indicadores não estavam disponíveis.
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Figura 1.3.12-113– Composição do Valor Adicionado Bruto dos municípios de Pará de Minas, 
Brumadinho, Curvelo e Juatuba, 2017.
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Fonte: IBGE, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Em Pará de Minas, o setor de maior relevância no VAB municipal em 2017 foi o de comércio e 
serviços (R$ 1,3 bilhões), seguido da indústria (R$ 735 milhões), que engloba a agroindústria, a 
industrial têxtil e a siderurgia. A agricultura e a pecuária, apesar de pouco representativas em ter-
mos de VAB (R$ 95 milhões em 2017), têm importância na história econômica do município e no 
fortalecimento das agroindústrias locais. O município também tem sua importância para a cadeia 
da indústria alimentícia (leite e derivados), conforme será tratado adiante no item 1.3.12.6.C.d).

A economia do município de Brumadinho, por sua vez, é baseada nas atividades de extração 
mineral (minério de ferro, areia, entre outros), nas atividades agrícolas (hortifrutigranjeiros) e 
nas atividades relacionadas à prestação de serviços em condomínios residenciais de médio e 
alto luxo (AMPLO, 2019). Brumadinho tem grande notoriedade nos setores de mineração ati-
vos na área de estudo, pertencendo à região do Quadrilátero Ferrífero43, o qual integra a cadeia 
metalmecânica pela produção de ferro, matéria-prima que serve de insumo para a fabricação 
de artefatos compostos como aço e ligas metálicas. Dado isso, o setor industrial produziu 
R$ 1,1 bilhões em valor adicionado no ano de 2017 (57% do total do município).

Já em Curvelo, o setor econômico de maior relevância na composição do VAB municipal de 
2017 foi o de comércio e serviços (R$ 804 milhões, 55,8%), seguido por administração pública 
(R$ 331 milhões), indústria (R$ 207 milhões) e agropecuária (R$ 101 milhões). Em Curvelo, a 
importância relativa da parcela do VAB referente a agropecuária pode estar relacionada a silvi-
cultura e produção de carvão, atividades de importância relativamente alta para o município, e 
não apenas a agropecuária tradicional.

Tal qual Brumadinho, Juatuba tem no setor industrial o de maior significância na composição do 
VAB municipal de 2017 (R$ 555 milhões, 53,5%). Entende-se que parte desse resultado se dá 
pela expressividade da indústria de transformação e extrativista presente no município e pelas 
agroindústrias distribuídas pela região.

Ao se observar a série histórica do PIB do município de Igarapé, nota-se o súbito declínio do 
valor no município a partir de 2013 (Figura 1.3.12-114). O PIB do município, que em 2013 era 
de R$ 1,5 bilhão, chegou a R$ 757 milhões no fim de 2015, representando um decréscimo de 
50,6% no período de dois anos.

43 Quadrilátero Ferrífero é uma região localizada no centro-sul do estado de Minas Gerais, maior produtora nacio-
nal de minério de ferro. Disponível em: https://sites.ufop.br/qfe2050.

https://sites.ufop.br/qfe2050
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Figura 1.3.12-114 – Produto Interno Bruto e Valor Adicionado Bruto por setor do município de 
Igarapé, 2008 a 2017.
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Nota: Valores deflacionados para o ano de 2019 por meio do deflator implícito do PIB.
Fonte: IBGE, 2020. Elaboração: Arcadis (2020).

A redução do PIB municipal de Igarapé a partir de 2013, sobretudo do componente indústria, 
tem relação com a paralisação da operação da Mina do Ipê. A atividade da mina, que estava 
sob exploração da empresa MMX, foi paralisada naquele ano. A MMX decretou recuperação ju-
dicial, paralisou a atividade e a vendeu. Desde outubro de 2016, a área e a operação estão sob 
responsabilidade da Mineração Morro do Ipê, segundo notícias veiculadas on-line (ADRIANE, 
2017; REAL PUBLICAÇÃO, 2019). A operação da mina Morro do Ipê foi reestabelecida em 
maio de 2017 (IPÊ MORRO MINERAÇÃO, 2019).

A seguir, analisa-se a composição do VAB dos municípios de porte econômico similar ao de 
Igarapé, conforme PIB municipal de 2017.

Figura 1.3.12-115 – Composição do Valor Adicionado Bruto de Paraopeba, São Joaquim de 
Bicas, Mateus Leme, Esmeraldas, Pompéu e Igarapé, 2017.
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Nota: Valores deflacionados para o ano de 2019 por meio do deflator implícito do PIB.
Fonte: IBGE, 2020. Elaboração: Arcadis (2020).

No ano de 2017, o setor de comércio e serviços foi o de maior representatividade no VAB 
municipal em todos os municípios do grupo (representando de 36,6% a 47,6%, a depender 
do município – Figura 1.3.12-115). O destaque do setor industrial na composição do VAB de 
municípios como Paraopeba (R$ 139 milhões) e São Joaquim de Bicas (R$ 185 milhões) está 
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atrelado à atividade de mineração nessas regiões. É importante destacar a grande parcela que 
o VAB referente a administração pública assume no município de Esmeraldas, chegando a 
mais de 43% do VAB total. Isso revela certa vulnerabilidade em sua economia, decorrente da 
dependência do município das atividades governamentais.

Observando-se a série histórica do PIB do município de Felixlândia (Figura 1.3.12-116), as 
situações que mais se destacam são o sobressalto do valor entre 2011 e 2013 (48,4%) e o 
declínio de 2013 para 2014 (-32,3%). A queda da atividade econômica do município a partir 
de 2013 está diretamente relacionada ao setor agropecuário, que apresentou queda de 82,4% 
entre 2013 e 2017.

Figura 1.3.12-116 – Produto Interno Bruto e Valor Adicionado Bruto municipal por setor, 
Felixlândia, 2008 a 2017.
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Fonte: IBGE, 2020. Elaboração: Arcadis (2020).

Dentre as principais culturas temporárias produzidas em Felixlândia, observou-se queda subs-
tancial do valor de produção da cana-de-açúcar e do milho no período de 2012 a 2017 (Figura 
1.3.12-117).

Figura 1.3.12-117 – Valor da produção das principais culturas temporárias, Felixlândia, 2012 a 2017.
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Um dos motivos que podem explicar a queda das produções agropecuárias e consequente 
queda do VAB agropecuária foi o período de seca prolongada, ocorrido no Sudeste do Brasil. 
A falta de recursos hídricos para as atividades agropecuárias influencia diretamente na produ-
tividade, na qualidade dos produtos e no valor da produção.

De modo geral, essa variação negativa foi observada em todo o setor agropecuário de Minas 
Gerais. Contudo, isso não significa que a seca foi o único motivo da queda do valor da pro-
dução, pois há uma série de outros fatores que podem influenciar, por exemplo, a qualidade 
genética das cultivares, acesso a sistemas de irrigação, entre outros.

Felixlândia também tem destaque na aquicultura, principalmente com a produção de tilápia, 
que obteve um valor médio de produção de R$ 5.724.973,91 entre 2016 e 2018. A aquicultura 
é possível no município porque Felixlândia tem sua área banhada pelas águas da represa de 
Três Marias, onde a produção ocorre por meio de tanque-rede. A seguir, analisa-se a composi-
ção do VAB dos municípios de porte econômico similar ao de Felixlândia, conforme PIB muni-
cipal de 2017 (Figura 1.3.12-118).

Figura 1.3.12-118 – Composição do Valor Adicionado Bruto de Mário Campos, Caetanópolis, 
Papagaios e Felixlândia, 2017.  
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Nota: Valores deflacionados para o ano de 2019 por meio do deflator implícito do PIB.
Fonte: IBGE, 2020. Elaboração: Arcadis (2020).

Cabe ressaltar a grande representatividade da parcela referente ao setor de administração 
pública nos municípios de Mário Campos, Felixlândia e Papagaios (42,1%, 34% e 28%, res-
pectivamente), o que significa que são economias vulneráveis e dependentes de repasses de 
outras esferas do governo.

Ao se observar a série histórica do PIB do município de Maravilhas, nota-se o declínio de 29% 
do valor de 2013 a 2015, e o posterior aumento de 9,9% de 2015 a 2017, chegando a R$ 124 
milhões nesse ano. Os valores brutos são relativamente baixos, e fatores externos podem in-
fluenciar para mais ou para menos, o que pode explicar a variação em curto período.
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Figura 1.3.12-119 – Produto Interno Bruto e Valor Adicionado Bruto municipal por setor, 
Maravilhas, 2008 a 2017. 
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Nota: Valores deflacionados para o ano de 2019 por meio do deflator implícito do PIB.
Fonte: IBGE, 2020. Elaboração: Arcadis (2020).

A seguir, analisa-se a composição do VAB dos municípios de porte econômico similar ao de 
Maravilhas, conforme PIB municipal de 2017 (Figura 1.3.12-120).

Figura 1.3.12-120 – Composição do Valor Adicionado Bruto dos municípios de Maravilhas, 
Florestal, Inhaúma, São José da Varginha, Pequi, Cachoeira da Prata e Fortuna de Minas, 2017. 
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Nota: Valores deflacionados para o ano de 2019 por meio do deflator implícito do PIB.
Fonte: IBGE, 2020. Elaboração: Arcadis (2020).

No ano de 2017, o setor de administração pública foi o de maior representatividade no VAB 
municipal de Pequi, Cachoeira da Prata e Fortuna de Minas. Essa característica revela a alta 
vulnerabilidade desses municípios em sua economia, em razão da dependência de repasses 
governamentais. No município de Cachoeira da Prata, esse setor representou mais de 52% do 
VAB municipal total (R$ 16 milhões). Em Fortuna de Minas, R$ 18 milhões corresponderam a 
48,5% do VAB total do município.

Nos municípios de Maravilhas, Florestal e Inhaúma o setor de comércio e serviços foi o de maior 
expressão. Em São José da Varginha, a agropecuária correspondeu a quase 49% do VAB mu-
nicipal (R$ 42,4 milhões), resultado que pode ser explicado pela localização do município e 
pela alta demanda por abastecimento de produtos agropecuários em Belo Horizonte e RMBH. 
Destacam-se a produção leiteira, que atingiu um valor de produção de R$ 14,2 milhões em 2018, 
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e a produção de tomate, com valor de produção de R$ 4,8 milhões em 2017. Desse modo, o mu-
nicípio cumpre o papel de abastecimento, principalmente da capital de Minas Gerais, enquanto 
outros municípios, como Betim, têm maior participação no setor secundário da economia.

No Anexo 44 são apresentados os valores do PIB dos municípios da área de estudo para o 
período de 2008 a 2017.

1.3.12.6.C. Setores da economia e cadeias produtivas

1.3.12.6.C.a. Agricultura
Neste item são apresentadas as características dos estabelecimentos rurais, das produções 
agrícolas e os valores de produção nos municípios da área de estudo.

1.3.12.6.C.a.1. Caracterização dos estabelecimentos rurais

Os dados apresentados neste item são do Censo Agropecuário do IBGE de 2017, e caracterizam 
os estabelecimentos rurais a partir de dados relacionados ao acesso a energia elétrica, à origem 
de orientação técnica recebida por produtores, à quantidade de maquinários agrícolas existentes, 
à produção orgânica e horticultura e ao acesso a água na propriedade e uso de irrigação.

Dos 8.193 estabelecimentos rurais na área de estudo, 401 não possuíam acesso a energia 
elétrica, o equivalente a 4,89% do total. Dentre os municípios, 100% das propriedades rurais 
de Cachoeira da Prata e de Mário Campos tinham acesso a energia elétrica. Por outro lado, 
os municípios de São João de Bicas, Papagaios e Igarapé apresentaram as maiores porcen-
tagens de estabelecimentos sem acesso a energia elétrica, com 19,17%, 17,86% e 13,22% 
respectivamente, conforme Tabela 1.3.12-129.

Tabela 1.3.12-129 – Número de estabelecimentos rurais com acesso a energia elétrica nos 
municípios da área de estudo.

Município Tinham Não tinham Não se aplica Total

Betim 204 28 1 233

Brumadinho 418 24 1 443

Cachoeira da Prata 35 – – 35

Caetanópolis 172 9 – 181

Curvelo 1.080 13 – 1.093

Esmeraldas 943 18 – 961

Felixlândia 591 11 – 602

Florestal 230 17 – 247

Fortuna de Minas 181 10 2 193

Igarapé 150 23 1 174

Inhaúma 182 1 – 183

Juatuba 39 3 – 42

Maravilhas 258 20 – 278

Mário Campos 140 – – 140

Mateus Leme 416 36 – 452

Papagaios 253 55 – 308

Pará de Minas 751 44 – 795

Paraopeba 390 6 – 396
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Município Tinham Não tinham Não se aplica Total

Pequi 235 9 – 244

Pompéu 781 34 – 815

São Joaquim de Bicas 97 23 – 120

São José da Varginha 241 17 – 258

Total 7.787 401 5 8.193

Fonte: IBGE, 2017.

A Tabela 1.3.12-130 apresenta a origem da assistência técnica nos estabelecimentos rurais da 
área de estudo em 2017.
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Tabela 1.3.12-130 – Número de estabelecimentos rurais de acordo com a origem da assistência técnica nos municípios da área de estudo.

Município Recebe

Governo 
(federal, 

estadual ou 
municipal)

Própria ou 
do próprio 
produtor

Cooperativas Empresas 
integradoras

Empresas 
privadas de 

planejamento

Organização 
não 

governamental 
(ONG)

Sistema S Outra Não recebe Total

Betim 105 65 30 11 – – – – 11 128 233

Brumadinho 291 233 71 16 4 5 5 2 2 152 443

Cachoeira da Prata 16 9 10 2 – – – 1 – 19 35

Caetanópolis 52 11 26 16 1 3 – – 1 129 181

Curvelo 344 36 275 72 9 – – – 7 749 1.093

Esmeraldas 428 115 219 178 6 1 – – 8 533 961

Felixlândia 157 88 73 4 – – – – – 445 602

Florestal 83 20 52 6 6 – – – 3 164 247

Fortuna de Minas 93 59 33 6 2 2 – – 1 100 193

Igarapé 43 26 15 – – – – – 2 131 174

Inhaúma 95 42 54 19 – – – 1 – 88 183

Juatuba 13 6 9 – – – – – – 29 42

Maravilhas 73 13 54 7 – – – – 3 205 278

Mário Campos 30 25 5 – – – – – – 110 140

Mateus Leme 201 163 36 11 4 – – 1 1 251 452

Papagaios 60 17 37 7 1 1 – 1 – 248 308

Pará de Minas 308 36 169 67 42 4 – 2 15 487 795

Paraopeba 162 27 101 44 7 2 – – 5 234 396

Pequi 88 10 43 37 1 – – – 3 156 244

Pompéu 393 57 141 211 21 19 2 – 5 422 815

São Joaquim de Bicas 70 68 2 1 – – – – – 50 120

São José da Varginha 77 17 42 18 8 – – – 4 181 258

Total 3.182 1.143 1.497 733 112 37 7 8 71 5.011 8.193

Fonte: IBGE, 2017.
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O acesso a assistência técnica especializada nas atividades agropecuárias é imprescindível 
para a obtenção de melhores níveis de produção, uso correto de insumos, controle de pragas 
e doenças e acesso a mercados para comercialização, ou seja, o acesso a assistência técnica 
rural influencia todas as etapas das atividades da cadeia produtiva.

Em 2017, no total dos estabelecimentos rurais da área de estudo, 3.182 obtiveram assistên-
cia técnica, o equivalente a 38,84%, enquanto 5.011 não receberam assistência técnica, ou 
61,16% do total de estabelecimentos rurais dos municípios da área de estudo. As principais 
formas de obtenção de assistência técnica são por meio do governo (federal, estadual ou mu-
nicipal), própria ou do próprio produtor e cooperativas. Quando própria, refere-se à contratação 
de assistência pelo produtor. Quando do próprio produtor, este utiliza seus conhecimentos 
técnico-empíricos em sua produção. Ressalta-se que um produtor pode receber assistência 
técnica agropecuária de mais de uma fonte.

Os municípios de Brumadinho, São João de Bicas e Inhaúma registraram a maior porcentagem 
de estabelecimentos rurais com acesso a assistência técnica, com respectivamente 65,69%, 
58,33% e 51,91%, sendo estes os únicos municípios em que os estabelecimentos rurais que 
receberam assistência técnica superaram os que não receberam.

Dentre aqueles que menos receberam assistência técnica rural, Papagaios, Mário Campos e 
Igarapé registraram as maiores proporções de estabelecimentos rurais com ausência de aces-
so a assistência técnica, com 80,52%, 78,57% e 75,29%, respectivamente.

De acordo com a Tabela 1.3.12-131, em 2017 havia um total de 5.410 máquinas e equipamen-
tos agrícolas nos municípios da área de estudo. Deste total, havia 3.517 tratores, 685 semea-
deiras/plantadeiras, 371 colheitadeiras e 746 adubadeiras e/ou distribuidoras de calcário.

Tabela 1.3.12-131 – Quantidade de maquinários e equipamentos agrícolas nos municípios da 
área de estudo.

Município Tratores Semeadeiras/
plantadeiras Colheitadeiras

Adubadeiras e/
ou distribuidoras 

de calcário
Total

Betim 57 5 4 7 73

Brumadinho 183 23 11 34 251

Cachoeira da Prata 17 6 4 7 34

Caetanópolis 60 12 8 8 88

Curvelo 454 128 45 94 721

Esmeraldas 338 53 39 58 488

Felixlândia 204 64 23 50 341

Florestal 126 29 24 23 202

Fortuna de Minas 66 11 7 14 98

Igarapé 69 10 X X 91

Inhaúma 101 23 9 35 168

Juatuba 39 X X 8 51

Maravilhas 98 22 9 20 149

Mário Campos X – – X 41
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Município Tratores Semeadeiras/
plantadeiras Colheitadeiras

Adubadeiras e/
ou distribuidoras 

de calcário
Total

Mateus Leme 217 33 22 35 307

Papagaios 144 X X 27 202

Pará de Minas 313 44 25 35 417

Paraopeba 214 59 25 57 355

Pequi 105 16 11 21 153

Pompéu 558 126 91 197 972

São Joaquim de 
Bicas

33 X X X 36

São José da 
Varginha

121 21 14 16 172

Total 3.517 685 371 746 5.410

Fonte: IBGE, 2017. Nota: X – Valor inibido para não identificar o informante (por exemplo, determinado município só 
possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido).

Apresenta-se, na Tabela 1.3.12-132, o número de estabelecimentos rurais nos municípios da 
área de estudo, conforme o tipo de produção: convencional e orgânica. A grande maioria dos 
estabelecimentos rurais não realiza agricultura orgânica (98,38%); apenas 1,62% dos estabe-
lecimentos possui produção orgânica certificada.

Dentre os municípios em que há estabelecimentos com produção orgânica (1,62%), destacam-
-se Pompéu, Betim e Papagaios, com respectivamente 21,80%, 18,05% e 12,03%, represen-
tando aproximadamente 52% do total de estabelecimentos que possuem produção orgânica 
nos municípios da área de estudo.

Tabela 1.3.12-132 – Estabelecimentos rurais de acordo com o tipo de produção.

Município Agricultura/pecuária 
orgânica – não faz

Agricultura/pecuária 
orgânica – sim, faz

Betim 209 24

Brumadinho 438 5

Cachoeira da Prata 34 1

Caetanópolis 181 –

Curvelo 1080 13

Esmeraldas 949 12

Felixlândia 599 3

Florestal 239 8

Fortuna de Minas 192 1

Igarapé 172 2

Inhaúma 183 –

Juatuba 42 –

Maravilhas 277 1

Mário Campos 132 8

Mateus Leme 452 –

Papagaios 292 16
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Município Agricultura/pecuária 
orgânica – não faz

Agricultura/pecuária 
orgânica – sim, faz

Pará de Minas 790 5

Paraopeba 396 –

Pequi 242 2

Pompéu 786 29

São Joaquim de Bicas 120 –

São José da Varginha 255 3

Total 8.060 133

Fonte: IBGE, 2017.

A Tabela 1.3.12-133 apresenta os dez principais produtos da horticultura nos municípios da 
área de estudo, de acordo com o Censo Agropecuário de 2017. As principais produções nos 
municípios foram tomate, chuchu e alface, com 13.876, 8.461 e 7.376 toneladas produzidas, 
respectivamente, o que representa um total de 57,45% do total produzido entre os dez princi-
pais produtos da horticultura.

Os cinco principais produtores foram os municípios de Igarapé, Mateus Leme, Mário Campos, 
São Joaquim de Bicas e São José da Varginha, que, juntos, somaram 34.776 toneladas de pro-
dutos da horticultura (os dez mais produzidos). Observa-se que os cinco municípios fazem par-
te da Região Metropolitana de Belo Horizonte, e é provável que o município de Belo Horizonte 
e seus adjacentes sejam os mercados consumidores desses produtos.

Na área de estudo, há a tendência de maior produção de horticultura nos municípios mais 
próximos do centro consumidor, ou seja, de Belo Horizonte. A horticultura permite uma produ-
ção com maior variedade de produtos e em menores áreas, como por exemplo o município de 
Igarapé, onde três produtos da horticultura apresentaram produção superior a 1.000 toneladas 
e 96,89% dos produtores são classificados como “pequenos”, possuindo uma área total de 
11.086,72 hectares, conforme o item 1.3.12.4, “Uso e ocupação da terra”.

Por outro lado, mais distante de Belo Horizonte, o município de Curvelo, que possui uma área 
total de 329.386,16 hectares e com 80,70% dos agricultores classificados como “pequenos”, 
registrou produção em 2017 de apenas 178 toneladas dos principais produtos da horticul-
tura. Porém Curvelo se destaca na produção de eucalipto, conforme apresentado no item 
1.3.12.6.C.b, “Silvicultura”.
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Tabela 1.3.12-133 – Produção total dos principais produtos da horticultura nos municípios da área de estudo (em toneladas)

Município Abobrinha Alface Berinjela Brócolis Chuchu Couve Milho verde Pepino Pimentão Tomate Total

Betim 27 763 14 44 25 189 115 100 12 150 1.439

Brumadinho 273 985 98 261 1.965 336 105 215 374 241 4.853

Cachoeira da 
Prata

– 3 X – – X – X X X 3

Caetanópolis 21 67 X X – 7 13 – 4 13 125

Curvelo 63 17 – – X 7 X – X 91 178

Esmeraldas 14 132 X 4 17 28 X 5 6 59 265

Felixlândia X 26 – – – 1 3 – X X 30

Florestal X 608 – 2 – X 25 – X 39 674

Fortuna de Minas – 5 – – – 0 – – – X 5

Igarapé 896 552 1.028 438 1.896 1.441 596 244 675 285 8.051

Inhaúma – 6 – – – 0 – – X X 6

Juatuba X 222 – X – 270 13 – X X 505

Maravilhas 37 12 – X X 1 X 410 X 3.241 3.701

Mário Campos 6 2.327 X 847 3.056 517 78 X 1 1 6.833

Mateus Leme 698 62 1.832 40 208 10 1.707 979 1.064 849 7.449

Papagaios 1 7 0 1 – 2 – X 0 30 41

Pará de Minas 291 192 X 7 X 21 58 64 241 1.480 2.354

Paraopeba 151 104 X X – 14 18 – 83 19 389

Pequi 82 6 X X X 2 – 464 222 1.430 2.206

Pompéu 14 40 2 1 3 2 X 4 8 95 169

São Joaquim de 
Bicas

592 1.240 X 298 1.291 2.702 228 X 84 357 6.792

São José da 
Varginha

X X – – – – – – 155 5.496 5.651

Total 3.166 7.376 2.974 1.943 8.461 5.550 2.959 2.485 2.929 13.876 51.719

Fonte: IBGE, 2017. Nota: X – Valor inibido para não identificar o informante.
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No que tange ao acesso e uso de água nos estabelecimentos rurais na área de estudo, a 
Tabela 1.3.12-134 apresenta o número de estabelecimentos rurais que possuem nascentes em 
suas áreas. A maioria das propriedades rurais não tem nascentes (67,45%). As que possuem 
nascentes representam 32,55% do total, sendo que em 1,43% destas a nascente não é prote-
gida por matas.

Tabela 1.3.12-134 – Número de estabelecimentos rurais com nascentes.

Município Existência de nascentes no 
estabelecimento – não

Existência de nascentes 
no estabelecimento – sim, 

protegidas por mata

Existência de nascentes no 
estabelecimento – sim, não 

protegidas por mata

Betim 136 83 13

Brumadinho 171 257 14

Cachoeira da Prata 18 16 1

Caetanópolis 150 26 4

Curvelo 857 234 2

Esmeraldas 626 324 11

Felixlândia 521 81 –

Florestal 135 112 –

Fortuna de Minas 112 76 3

Igarapé 111 49 13

Inhaúma 123 59 1

Juatuba 23 19 –

Maravilhas 192 68 18

Mário Campos 110 30 –

Mateus Leme 268 180 4

Papagaios 225 75 8

Pará de Minas 506 282 7

Paraopeba 302 89 2

Pequi 129 114 1

Pompéu 566 239 10

São Joaquim de Bicas 79 40 1

São José da Varginha 160 94 4

Total 5.520 2.547 117

Fonte: IBGE, 2017.

Dos estabelecimentos rurais nos municípios da área de estudo, 4.794 possuíam rios e/ou ria-
chos em sua área, o que representa 58,58% de todos os estabelecimentos rurais, enquanto os 
estabelecimentos em que não existem rios e/ou riachos em sua área representaram 41,42%, 
ou 3.390 propriedades rurais, conforme Tabela 1.3.12-135.
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Tabela 1.3.12-135 – Número de estabelecimentos rurais com rios e/ou riachos.

Município Existência de rios/riachos 
no estabelecimento – não

Existência de rios/riachos 
no estabelecimento – sim, 

protegidos por mata

Existência de rios/riachos 
no estabelecimento – sim, 
não protegidos por mata

Betim 93 105 34

Brumadinho 107 295 40

Cachoeira da 
Prata

9 24 2

Caetanópolis 93 79 8

Curvelo 416 662 15

Esmeraldas 491 414 56

Felixlândia 211 362 29

Florestal 112 132 3

Fortuna de Minas 143 46 2

Igarapé 102 45 26

Inhaúma 67 103 13

Juatuba 24 17 1

Maravilhas 76 129 73

Mário Campos 105 34 1

Mateus Leme 164 273 15

Papagaios 123 163 22

Pará de Minas 366 392 37

Paraopeba 151 232 10

Pequi 94 147 3

Pompéu 293 512 10

São Joaquim de 
Bicas

37 82 1

São José da 
Varginha

113 134 11

Total 3.390 4.382 412

Fonte: IBGE, 2017.

A água é utilizada nos estabelecimentos rurais principalmente para irrigação. Os principais mé-
todos utilizados nas propriedades rurais dos municípios da área de estudo foram: irrigação por 
aspersão – aspersão convencional, irrigação localizada – gotejamento e irrigação localizada – 
microaspersão (Tabela 1.3.12-136).

Tabela 1.3.12-136 – Estabelecimentos rurais que têm irrigação e principais métodos utilizados.

Município

Irrigação por 
aspersão 

– aspersão 
convencional

Irrigação 
localizada 

– gotejamento

Irrigação 
localizada – 

microaspersão

Outros 
métodos Total

Betim 70 11 9 34 124

Brumadinho 54 29 6 5 94

Cachoeira da Prata 2 0 0 7 9

Caetanópolis 7 10 14 23 54

Curvelo 38 40 32 60 170

Esmeraldas 51 9 10 81 151
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Município

Irrigação por 
aspersão 

– aspersão 
convencional

Irrigação 
localizada 

– gotejamento

Irrigação 
localizada – 

microaspersão

Outros 
métodos Total

Felixlândia 14 6 2 9 31

Florestal 6 9 3 7 25

Fortuna de Minas 1 1 1 4 7

Igarapé 47 47 9 11 114

Inhaúma 9 1 4 8 22

Juatuba 12 0 1 4 17

Maravilhas 1 9 0 7 17

Mário Campos 113 2 5 16 136

Mateus Leme 17 125 30 22 194

Papagaios 3 9 2 14 28

Pará de Minas 13 31 11 24 79

Paraopeba 18 10 52 35 115

Pequi 2 24 9 34 69

Pompéu 41 8 1 63 113

São Joaquim de Bicas 49 26 15 3 93

São José da Varginha 1 13 1 5 20

Total 569 420 217 476 1.682

Fonte: IBGE, 2017.

A aspersão convencional foi observada em 569 dos 1.682 estabelecimentos rurais que decla-
raram possuir sistema de irrigação; 420 estabelecimentos rurais usam gotejamento; e 217, a 
microaspersão. Outros métodos de irrigação foram observados em 476 propriedades rurais. 
Ressalta-se que o número de estabelecimentos rurais com algum tipo de sistema de irrigação 
representou 20,49% do total de estabelecimentos na área de estudo, ou seja, aproximadamen-
te um quinto das propriedades rurais da área de estudo tem irrigação. A grande maioria dos 
estabelecimentos depende das condições climáticas naturais para produzir.

1.3.12.6.C.a.2. Valores produzidos na agricultura

Apresentam-se, nesse item, os quantitativos de áreas cultivadas e as séries históricas dos va-
lores produzidos, de acordo com as principais culturas da área de estudo.
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Figura 1.3.12-121 – Valor médio da produção das culturas temporárias, 2016 a 2018.

Fonte: IBGE, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Com base na Pesquisa Agrícola Municipal do IBGE (2020), a Figura 1.3.12-122 apresenta o 
valor médio de todas as culturas temporárias produzidas nos municípios da área de estudo 
entre os anos de 2016 e 2018. 

Os municípios de Pompéu e São José da Varginha obtiveram produção superior a R$ 10 mi-
lhões. Destaca-se Pompéu como o principal produtor de culturas temporárias, com um valor 
médio de produção de R$ 97.797.028,04.

Em relação às culturas temporárias, os produtos de maior destaque em termos de valor da 
produção no período de 2008 a 2018 foram cana-de-açúcar, feijão, mandioca e milho. No to-
cante à produção de cana-de açúcar, Pompéu é o município de maior destaque, representando 
88,81% (R$ 71,9 milhões) da produção de toda a área de estudo, no ano de 2018.
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Figura 1.3.12-122 – Valor total da produção de cana-de-açúcar na área de estudo, 2008 a 2018.
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Nota: Valores deflacionados para o ano de 2019 por meio do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. Fonte: 
IBGE, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Conforme abaixo, a quantidade produzida de cana-de-açúcar em Pompéu e na área de estudo 
registrou leve queda entre os anos de 2016 e 2018. Entretanto, a queda do valor de produção 
entre 2016 e 2017 foi maior, indicando que a queda do valor de produção tenha mais relação 
com o preço de mercado do que com a quantidade produzida.

Figura 1.3.12-123 – Quantidade produzida de cana-de-açúcar na área de estudo, 2008 a 2018.
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Fonte: IBGE, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Quanto ao valor da produção do feijão na área de estudo, um componente muito utilizado na 
base da alimentação brasileira, no ano de 2018 o valor produzido foi R$ 10.638.184,40, e o 
município de Pompéu foi responsável por R$ 6.393.967,09 desta produção, o equivalente a 
60,1% do total produzido na área de estudo.
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Figura 1.3.12-124 – Valor total da produção de feijão na área de estudo, 2008 a 2018.
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IBGE, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Na série histórica analisada, a produção de feijão em Pompéu e na área de estudo atingiu o 
ápice em 2018, com 4,5 mil toneladas (área de estudo), porém o maior valor de produção regis-
trado foi em 2016, indicando a influência do preço do produto em relação ao valor de produção.

Figura 1.3.12-125 – Quantidade produzida de feijão na área de estudo, 2008 a 2018.
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Fonte: IBGE, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Muito utilizada na alimentação básica e no fabrico de farinha, a produção de mandioca 
em 2018 atingiu R$ 6.974.952,36, valor abaixo da produção observada entre 2008 e 2016 
na área de estudo. Com uma produção mais dispersa no território, o município com maior 
destaque na produção em 2018 foi Felixlândia, que representou 23,7% do total produzido 
na área de estudo.
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Figura 1.3.12-126 – Valor total da produção de mandioca na área de estudo, 2008 a 2018.
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Nota: Valores deflacionados para o ano de 2019 por meio do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. Fonte: 
IBGE, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

A Figura 1.3.12-127 apresenta a quantidade produzida de mandioca na área de estudo. Em 
2016 registrou-se a maior produção da série histórica, com aproximadamente 18 mil toneladas, 
porém o valor da produção no mesmo ano não foi o maior registrado, e no ano seguinte houve 
queda abrupta da produção e de seu valor, os menores registrados entre 2008 e 2018.

Figura 1.3.12-127 – Quantidade produzida de mandioca na área de estudo, 2008 a 2018.
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Fonte: IBGE, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Quanto à produção de milho, que é uma importante commodity utilizada em grande parte para 
a alimentação animal, principalmente de aves e suínos, Pompéu também lidera a produção 
entre os municípios da área de estudo. Em 2018, o valor da produção de milho deste município 
foi de R$ 5.882.866,95, o equivalente a 33,2% do valor total da produção de milho na área de 
estudo (R$ 17.743.519,45).
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Figura 1.3.12-128 – Valor total da produção de milho na área de estudo, 2008 a 2018.
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Entre 2009 e 2016 registrou-se constante queda na produção de milho na área de estudo, se-
melhante à queda no valor da produção durante o mesmo período. No município de Pompéu, 
os gráficos de valor de produção e de quantidade produzida registraram as mesmas movimen-
tações, o que pode indicar pouca influência do preço do produto no valor da produção.

Figura 1.3.12-129 – Quantidade produzida de milho na área de estudo, 2008 a 2018.
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Fonte: IBGE, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Dentre as principais culturas temporárias cultivadas na área de estudo, destaca-se a cana-
-de-açúcar, com valor de produção consideravelmente acima das outras culturas. Ressalta-se 
que os municípios com destaque na produção de culturas temporárias localizam-se próximos 
à Usina Hidrelétrica de Três Marias.
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Figura 1.3.12-130 – Valor total das principais culturas temporárias produzidas na área de estudo, 
2008 a 2018.

 

 R$-

 R$20,00

 R$40,00

 R$60,00

 R$80,00

 R$100,00

 R$120,00

 R$140,00

 R$160,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

M
ilh

õe
s

Valor total das principais culturas temporárias produzidas na 
área de estudo

Cana-de-açúcar Feijão (em grão) Mandioca Milho (em grão)

Nota: Valores deflacionados para o ano de 2019 por meio do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. Fonte: 
IBGE, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

O Quadro 1.3.12-11 mostra os quantitativos em termos de área plantada das principais culturas 
temporárias da agricultura nos municípios com maior expressividade na produção no ano de 
2018. Destacam-se Pompéu, Curvelo e Felixlândia, que aparecem como os principais produ-
tores das quatro culturas temporárias analisadas, sendo que em 2018 o município de Pompéu 
somou um total de 19.972 hectares plantados.

Quadro 1.3.12-11 – Área plantada das principais culturas temporárias nos municípios da área de 
estudo com maior expressividade na produção, 2018.

Produção de culturas temporárias em 2018

Cana-de-açúcar Feijão Mandioca Milho

Município
Área 

plantada 
(Ha)

Município
Área 

plantada 
(Ha)

Município
Área 

plantada 
(Ha)

Município
Área 

plantada 
(Ha)

Pompéu 17.000 Pompéu 1.002 Felixlândia 150 Pompéu 1.900

Curvelo 600 Paraopeba 350 Curvelo 120 Curvelo 1.850

Felixlândia 250 Papagaios 290
Mateus 
Leme

80 Felixlândia 500

Brumadinho 170 Felixlândia 230 Pompéu 70 Papagaios 340

Esmeraldas 140 Curvelo 135 Brumadinho 36
Mateus 
Leme

250

Fonte: IBGE, 2020.

A Figura 1.3.12-131 apresenta os preços de comercialização desses produtos na Unidade da 
Grande BH do Ceasa-Minas. Dentre as culturas analisadas, em 2018, o feijão registrou o valor 
máximo de R$ 3,81 por quilo em dezembro, e o valor mínimo de R$ 3,04 em agosto.

Durante os primeiros meses do ano de 2018, a mandioca foi comercializada por um valor su-
perior a R$ 1,00 por quilo. Entretanto, observa-se redução do valor a partir de junho até o final 
do ano, registrando em dezembro o preço de R$ 0,87 por quilo do produto.

Em 2018, o milho comercializado no Ceasa de Belo Horizonte não ultrapassou R$ 1,00 por 
quilo. O preço mais alto registrado foi no mês de junho (R$ 0,83 por quilo), e o mais baixo em 
fevereiro (R$ 0,67 por quilo).
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Figura 1.3.12-131 – Preço médio dos produtos das culturas temporárias comercializadas na 
unidade do Ceasa em Belo Horizonte no ano de 2018.

 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Feijão R$3,26 R$3,20 R$3,15 R$3,20 R$3,14 R$3,20 R$3,08 R$3,04 R$3,14 R$3,13 R$3,22 R$3,81
Mandioca R$1,09 R$1,17 R$1,00 R$1,08 R$1,01 R$0,96 R$0,86 R$0,87 R$0,90 R$0,88 R$0,98 R$0,87
Milho R$0,68 R$0,67 R$0,77 R$0,77 R$0,72 R$0,83 R$0,72 R$0,73 R$0,75 R$0,74 R$0,73 R$0,72
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Nota: Valores deflacionados para o ano de 2018 por meio do IGP-DI. Fonte: Ceasa, 2019. Elaboração: Arcadis, 
2020.

Não há informação sobre o preço de comercialização da cana-de-açúcar na base de dados do 
Ceasa-Minas. Uma hipótese é que a cana-de-açúcar é produzida, principalmente, em usinas, 
sendo transformada em outros produtos na própria unidade. Não obstante, o preço médio da 
tonelada de cana-de-açúcar foi calculado com base nas informações disponibilizadas pela pes-
quisa da Produção Agrícola Municipal do IBGE.

De acordo com a Figura 1.3.12-132, entre 2008 a 2018 o preço médio da tonelada de cana-de-
-açúcar atingiu o preço máximo de R$ 129,10, no ano de 2010, e a partir de 2011 registrou cons-
tante queda, atingindo o menor preço médio da série histórica em 2017, R$ 66,76 a tonelada.

Figura 1.3.12-132 – Preço médio da tonelada de cana-de-açúcar produzida na área de estudo.
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Nota: Valores deflacionados para o ano de 2019 por meio do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. Fonte: 
IBGE, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Quanto ao valor médio da produção das culturas permanentes entre os anos de 2016 e 2018, des-
tacaram-se os municípios de Brumadinho e Curvelo, com valores médios de R$ 13.672.089,99 
e R$ 6.257.453,38, respectivamente. Os outros municípios da área de estudo obtiveram um va-
lor da produção de culturas permanentes abaixo dos R$ 5 milhões, conforme Figura 1.3.12-133.
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Figura 1.3.12-133 – Valor médio da produção das culturas permanentes, 2016 a 2018.

Fonte: IBGE, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Em relação às principais culturas permanentes, os produtos de maior destaque, em termos 
de valor da produção, no período de 2008 a 2018, foram laranja, limão, maracujá e tangerina.

No tocante à produção de laranja, o valor da produção atingiu seu ápice no período analisado 
em 2018; o município de Brumadinho foi o de maior notoriedade, com um valor total de produ-
ção de R$ 1.775.290,70, representando 96,7% da produção na área de estudo no ano de 2018, 
conforme Figura 1.3.12-134.
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Figura 1.3.12-134 – Valor total da produção de laranja na área de estudo, 2008 a 2018.

 

 R$-

 R$0,20

 R$0,40

 R$0,60

 R$0,80

 R$1,00

 R$1,20

 R$1,40

 R$1,60

 R$1,80

 R$2,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

M
ilh

õe
s

Valor da produção de Laranja

Área de Estudo Brumadinho

Nota: Valores deflacionados para o ano de 2019 por meio do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. Fonte: 
IBGE, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

A Figura 1.3.12-135 apresenta a produção total de laranja em Brumadinho e na área de estu-
do entre os anos de 2008 e 2018. A variação no valor da produção de laranja coincidiu com a 
quantidade produzida, o que indica pouca variação no preço do produto. Em 2013 observou-se 
crescimento da produção de laranja em Brumadinho, que pode ter ocorrido através de estímu-
los à produção, sendo que em 2010 ocorreu o Circuito Frutificaminas no município, que contou 
com a participação da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, do Instituto Mineiro 
de Agropecuária, da Universidade Federal de Lavras e outras instituições (ABRAS, 2010).

Figura 1.3.12-135 – Quantidade produzida de laranja na área de estudo, 2008 a 2018.
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Fonte: IBGE, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

O valor da produção de limão na área de estudo em 2018 atingiu o total de R$ 2.089.252,22. 
Deste valor, o município de Curvelo foi responsável por R$ 1.564.592,27, o equivalente a 74,9% 
da produção de limão na área de estudo no ano de 2018. Ressalta-se que tal valor de produção 
foi o maior observado na série histórica analisada.
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Figura 1.3.12-136 – Valor total da produção de limão na área de estudo, 2008 a 2018.
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Nota: Valores deflacionados para o ano de 2019 por meio do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. Fonte: 
IBGE, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Entre 2008 e 2018, as variações dos valores de produção de limão se aproximaram das varia-
ções das quantidades produzidas na área de estudo durante o período analisado. A partir de 
2014 houve queda constante na produção; já em 2018 observou-se abrupto crescimento na 
produção e consequentemente no valor produzido, conforme Figura 1.3.12-137.

Figura 1.3.12-137 – Quantidade produzida de limão na área de estudo, 2008 a 2018.
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Fonte: IBGE, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Em 2018, a produção de maracujá na área de estudo atingiu o valor total de R$ 2.331.242,49, 
valor duas vezes superior ao observado em 2017. Na produção de maracujá destacou-se o 
município de Mateus Leme, responsável por 25,5% da produção na área de estudo. Salienta-
se que a produção de maracujá é mais dispersa, ocorrendo em diversos municípios da área 
de estudo.
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Figura 1.3.12-138 – Valor total da produção de maracujá na área de estudo, 2008 a 2018.
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Nota: Valores deflacionados para o ano de 2019 por meio do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. Fonte: 
IBGE, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Conforme a Figura 1.3.12-139, na série histórica, a produção de maracujá atingiu seu ápice em 
2018, com 1.130 toneladas, no mesmo ano em que atingiu o maior valor de produção, o que 
pode indicar que o valor de produção foi mais influenciado pela quantidade de produção do que 
pelo preço do produto.

Figura 1.3.12-139 – Quantidade produzida de maracujá na área de estudo, 2008 a 2018.
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Fonte: IBGE, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

A tangerina destacou-se como espécie frutífera de maior valor da produção na área de estu-
do. Em 2018 o valor total da produção foi de R$12.275.790,98, após uma queda da produção 
em 2017. O principal município produtor de tangerina na área de estudo é Brumadinho, tendo 
sua produção representado 92,3% do valor da produção na área de estudo, com um valor de 
R$ 11.331.820,31.
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Figura 1.3.12-140 – Valor total da produção de tangerina na área de estudo, 2008 a 2018.
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Nota: Valores deflacionados para o ano de 2019 por meio do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. Fonte: 
IBGE, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

A produção de tangerina em Brumadinho e na área de estudo teve o maior registro, de valor e 
de quantidade, em 2016. Entretanto, no ano de 2017 foi o menor registro de valor e de quan-
tidade da produção de tangerina. Os gráficos indicam que houve baixa influência do preço do 
produto em relação ao valor total da produção, uma vez que as movimentações da quantidade 
total produzida foram semelhantes às movimentações do valor da produção.

Figura 1.3.12-141 – Quantidade produzida de tangerina na área de estudo, 2008 a 2018.

 

0

5

10

15

20

25

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

M
ilh

ar
es

Quan�dade produzida de Tangerina (Toneladas)

Brumadinho Área de Estudo

Fonte: IBGE, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Na Figura 1.3.12-142 são apresentados os valores totais das produções das culturas perma-
nentes na área de estudo. A produção de tangerina destacou-se em relação às outras espécies 
de frutíferas produzidas, sendo o município de Brumadinho o principal produtor de tangerina 
na região, como já mencionado.
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Figura 1.3.12-142 – Valor total das principais culturas permanentes produzidas na área de 
estudo.
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Nota: Valores deflacionados para o ano de 2019 por meio do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. Fonte: 
IBGE, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

O Quadro 1.3.12-12 mostra os valores em termos de área colhida das principais culturas per-
manentes nos municípios da área de estudo, com maior expressividade na produção no ano 
de 2017.

Quadro 1.3.12-12 – Área colhida das principais culturas permanentes nos municípios da área de 
estudo com maior expressividade na produção, 2018.

Produção 2018

Laranja Limão Maracujá Tangerina

Município Área colhida 
(ha) Município Área colhida 

(ha) Município Área colhida 
(ha) Município Área colhida 

(ha)

Brumadinho 76 Curvelo 102 Pompéu 18 Brumadinho 970

Igarapé 2 Igarapé 16 Mateus Leme 12 Juatuba 30

Pequi 2 Betim 5
Pará de 
Minas

5 Igarapé 18

Betim 2 Brumadinho 4 Paraopeba 5 Mateus Leme 14

Maravilhas 1 Inhaúma 2 Igarapé 5 Paraopeba 9

Fonte: IBGE, 2020.

Em 2018, na unidade do Ceasa de Belo Horizonte o maracujá atingiu seu maior preço em 
dezembro, com R$ 4,92 por quilo, apresentando um crescimento no preço do produto de 
junho a dezembro.

A tangerina atingiu seu maior valor de comercialização no mês de fevereiro (R$ 3,76 por quilo), 
contudo observou-se queda abrupta nos meses seguintes, chegando a ser comercializada por 
R$ 0,82 por quilo no mês de julho.

A comercialização de limão no Ceasa de Belo Horizonte apresentou oscilações positivas e 
negativas ao longo de 2018: em abril, o quilo foi negociado a R$ 1,10, e em outubro, a R$3,58. 
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Dentre os produtos analisados, a laranja foi o que apresentou menor variação em 2018: o me-
nor valor foi R$ 1,21 por quilo em janeiro, e o maior, R$ 1,48 em abril.

Figura 1.3.12-143 – Preço médio dos produtos das culturas permanentes comercializadas na 
unidade do Ceasa de Belo Horizonte no ano de 2018.

 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Laranja R$1,21 R$1,26 R$1,45 R$1,48 R$1,30 R$1,43 R$1,22 R$1,28 R$1,35 R$1,39 R$1,37 R$1,36
Limão R$1,65 R$1,22 R$1,15 R$1,10 R$1,86 R$1,67 R$1,36 R$1,78 R$3,05 R$3,58 R$2,44 R$1,40
Maracujá R$3,47 R$2,76 R$3,00 R$2,99 R$2,81 R$2,44 R$2,53 R$2,70 R$3,37 R$3,90 R$4,22 R$4,92
Tangerina R$3,52 R$3,76 R$3,05 R$1,51 R$0,97 R$0,83 R$0,82 R$1,01 R$1,41 R$1,73 R$2,36 R$2,85
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Nota: Valores deflacionados para o ano de 2018 por meio do IGP-DI. Fonte: Ceasa, 2019. Elaboração: Arcadis, 
2020.

Dentre os produtos analisados, o maracujá foi o que apresentou maior preço médio de comer-
cialização (R$ 3,26) no ano de 2018, seguido da tangerina, com preço médio de R$ 1,99, o 
limão, com R$ 1,86, e a laranja, com R$ 1,34.

1.3.12.6.C.b. Silvicultura
Os produtos de maior destaque da silvicultura na área de estudo são carvão vegetal, lenha 
e madeira em tora, conforme dados da pesquisa sobre a Produção da Extração Vegetal e da 
Silvicultura (IBGE, 2020).

Na área de estudo, os municípios com maior produção foram Pompéu, Curvelo e Felixlândia, 
com valores médios de produção superiores a R$ 50 milhões entre os anos de 2016 e 2018. 
Estes municípios são os que possuem as maiores áreas territoriais entre todos os municípios 
da área de estudo, de acordo com a Figura 1.3.12-144, e onde se localizam as maiores forne-
cedoras de carvão para guseiras. A principal área está em Curvelo, com mais de 50 mil hecta-
res identificados com a tipologia floresta plantada no mapeamento de uso da terra, conforme 
Tabela 1.3.12-76.
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Figura 1.3.12-144 – Valor médio da produção da silvicultura, 2016 a 2018.

Fonte: IBGE, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

A Figura 1.3.12-145 apresenta o valor total da produção de carvão vegetal na área de estudo 
entre os anos de 2008 e 2018. A produção de carvão vegetal sofreu queda brusca em 2011, 
apresentando pouca variação até 2017, e em 2018 atingiu o valor total de R$ 397.042.409,19, 
terceiro maior valor de produção registrado na série histórica.

O município de Curvelo foi o principal produtor de carvão vegetal – em 2018 representou 33,7% 
de total produzido na área de estudo. O carvão produzido tem por finalidade abastecer a indús-
tria siderúrgica para a produção de ferro-gusa, sendo a região de estudo uma das áreas mais 
importantes do estado de Minas Gerais para o setor siderúrgico.
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Figura 1.3.12-145 – Valor total da produção de carvão vegetal na área de estudo, 2008 a 2018.
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Nota: Valores deflacionados para o ano de 2019 por meio do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. Fonte: 
IBGE, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Em relação à produção de lenha, o município de Curvelo foi destaque, com um valor de 
R$ 5.726.407,72 em 2018, representando 54,6% do total produzido na área de estudo. Observa-
se que em 2009 o valor da produção de lenha na área de estudo foi de R$ 57.643.872,68, 
maior valor registrado na série histórica.

Figura 1.3.12-146 – Valor total da produção de lenha na área de estudo, 2008 a 2018.
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Nota: Valores deflacionados para o ano de 2019 por meio do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. Fonte: 
IBGE, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Em 2018 o valor da produção de madeira em tora na área de estudo foi de R$ 43.342.335,18, 
após uma queda do valor da produção em 2017, conforme Figura 1.3.12-147. O município de 
Curvelo foi o principal produtor de madeira em tora. Entretanto, a produção é mais dispersa 
entre os municípios da área de estudo, sendo que Curvelo representou apenas 5,48% da pro-
dução em 2018.
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Figura 1.3.12-147 – Valor total da produção de madeira em tora na área de estudo, 2008 a 2018.
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A Tabela 1.3.12-137 mostra os quantitativos de área plantada de eucalipto na área de estudo 
no ano de 2018. Os cinco municípios com maior área plantada de eucalipto foram Curvelo, 
Pompéu, Felixlândia, Paraopeba e Papagaios.

Tabela 1.3.12-137 – Área plantada das espécies de silvicultura na área de estudo, 2018.

Área plantada de eucalipto – 2018

Município Área total plantada (hectares)

Curvelo 34.134

Pompéu 26.530

Felixlândia 16.180

Paraopeba 5.489

Papagaios 4.228

Fonte: IBGE, 2017.

Ressalta-se que a silvicultura, por ser atividade produtiva que demanda anos do plantio até a co-
lheita, possui variações de produção ao longo do tempo. O que mais influencia é a demanda das 
guseiras, juntamente com o tempo de colheita dos talhões. Como o manejo não se dá em mo-
saico (com áreas similares para a produção anual), pode ocorrer a exploração em áreas maiores 
em um ano, e no ano seguinte em áreas menores. Isso combina-se com os preços, pois quando 
estão muito deprimidos refletem na exploração do eucalipto e na produção de carvão.

O tempo médio normal de produção são sete anos, porém, caso os preços estejam bons e/ou 
a demanda for alta, pode-se explorar os talhões com seis anos, se a produtividade (incremento 
médio anual) for satisfatória. Do contrário, caso o preço esteja baixo e/ou a demanda estiver 
deprimida, pode-se deixar para explorar no oitavo ano.

1.3.12.6.C.c. Aquicultura
A pesca profissional, aquela praticada com finalidades comerciais, é proibida na bacia do rio 
Paraopeba, conforme o Decreto estadual nº 43.713/2004. O primeiro proíbe a pesca “tempora-
riamente, a critério do órgão competente, para a categoria profissional, no rio das Velhas e no 
rio Paraopeba e seus afluentes, das cabeceiras até a desembocadura no rio São Francisco”. 
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Em 2018, a atividade passou a ser infração gravíssima, sujeita a multa, por força do Decreto 
estadual nº 47.383. Apesar da proibição, existe pesca amadora e de lazer no rio Paraopeba e 
seus afluentes, assim como também existe a pesca realizada pelas comunidades tradicionais 
(indígenas e quilombolas) e pelas comunidades rurais (assentamento e acampamentos) como 
meio de subsistência.

Segundo o relatório final intitulado A pesca no rio Paraopeba (ARCADIS LOGOS ENERGIA, 
ORTENG, 2006), a concentração de pescadores ocorria à jusante da cachoeira do Choro, em 
Curvelo, até a foz do Reservatório de Três Marias, em trecho de aproximadamente 35 km, em 
razão da facilidade de acesso representada por estradas asfaltadas na margem direita do rio.

A pesca é relevante do ponto de vista social, por mostrar a reprodução cultural e material de 
muitas comunidades, independentemente da distância que estejam do rio, córrego, entre ou-
tros. O rio e/ou acesso a água, para essas comunidades, têm inúmeros significados: alternativa 
de meio de transporte, lazer, rituais simbólicos e alimento. Em última análise, a segurança ali-
mentar dessas comunidades está vinculada ao rio, diretamente ou pelo consumo dos produtos 
agrícolas irrigados por suas águas.

Observa-se pesca profissional no reservatório da UHE de Três Marias, localizado no alto São 
Francisco, sendo o rio Paraopeba um de seus principais afluentes. Pompéu e Felixlândia são 
municípios da bacia do rio Paraopeba banhados pelo reservatório de Três Marias que fazem 
parte da área de estudo. Os outros municípios banhados pelo reservatório fazem parte da ba-
cia do rio São Francisco. São eles: Morada Nova de Minas, São Gonçalo do Abaeté, Biquinhas, 
Paineiras, Martinho Campos, Abaeté e Três Marias. Em Três Marias localiza-se a Colônia Z5 
de Pescadores de Três Marias, que, de acordo com a Lei nº 11.699, de 13 de junho de 2008, é 
o órgão de classe dos trabalhadores do setor da pesca, cuja atribuição é atuar na defesa dos 
direitos e interesses da categoria44.

Felixlândia é o município da bacia do Paraopeba que concentra o maior percentual de pescado-
res que recebem o seguro-defeso. Segundo relatório da Sete Soluções e Tecnologia Ambiental 
(2019), em diagnóstico realizado entre outubro de 2017 e setembro de 2018, eram 349 pesca-
dores em todo o rio Paraopeba, sendo 62% deles em Felixlândia, como pode ser observado na 
Tabela 1.3.12-138.

O seguro-defeso é um benefício concedido aos pescadores profissionais que ficam impossibi-
litados de trabalhar no período em que a pesca para fins comerciais é proibida devido à repro-
dução dos peixes. Pescadores que pescam para a subsistência, ou seja, para complementar a 
alimentação da família, não têm direito ao benefício.

Tabela 1.3.12-138 – Número de pescadores atuantes na bacia do rio Paraopeba à jusante de 
Brumadinho-MG.

Localização/Município Nº de pescadores %

Betim 13 4%

Brumadinho 1 0%

Esmeraldas 1 0%

Igarapé 4 1%

44  Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11699.htm.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.699-2008?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11699.htm
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Localização/Município Nº de pescadores %

Pará de Minas 14 4%

São Joaquim de Minas 1 0%

Curvelo 15 4%

Felixlândia 216 62%

Papagaios 10 3%

Paraopeba 2 1%

Pompéu 72 21%

Total Geral 349 100%
Fonte: Sete, 2019.

De acordo com os estudos feitos sobre os pescadores no trecho alto-médio do rio São Francisco, 
o que mais chama atenção para este trabalho é a perspectiva etnoecológica, apresentada por 
Thé et al. (2003), sobre as representações do saber considerado tradicional, demonstradas 
pelos pescadores dos municípios pesquisados: São José do Buriti, Morada Nova, Três Marias, 
São Gonçalo do Abaeté, Pirapora, Buritizeiro e Januária. Essas representações refletem um 
saber particular e, de certa forma, sofisticado que os pescadores têm sobre o funcionamento e 
a estruturação dos ecossistemas aquáticos, comportamento dos peixes, fatores ambientais e 
sociais que interferem na pesca.

Segundo Thé et al. (2003), os pescadores associam os peixes e seu comportamento trófico e 
reprodutivo com as diferentes regiões dentro do rio (águas superficiais, águas profundas, gro-
tas, entre outros). Por exemplo: 

o tucunaré é encontrado, principalmente, em “grotas” e “córregos” ou em “lugares sujos”, “de pe-
dras” e “de paus e tocos”, porque são nesses lugares que capturam suas presas mais facilmente 
[…] O curimatá é encontrado em lugar que tiver mais toco, madeira, pra chupar aquele lodinho 
[…] O pacamã fica na areia, ele faz um ninho, só dá pra ver o olhinho e a cabeça chata. (THÉ et 
al., 2003: 392)

Além do conhecimento de quem lida com o rio e os peixes cotidianamente, existem outros que 
se somam à identidade do pescador, que tem a ver com o saber relacionado à melhor época do 
ano para pescar, o tipo de reprodução, o tipo de vento em função dos meses de chuva e estia-
gem, o ciclo da lua, a turbidez da água (também associada ao tipo de lua), entre outros. Para 
os pescadores, essas condições da natureza interferem no sucesso da pescaria, e, neste caso, 
não estão postas as interferências externas que agiriam negativamente no sucesso da pescaria, 
como, no caso do rio Paraopeba, a poluição e degradação do rio que recebe esgoto doméstico 
e efluentes de mineradoras do Quadrilátero Ferrífero, por estar localizado na região de maior 
desenvolvimento econômico e de drenagem, como a RMBH (GODINHO & GODINHO, 2003: 16).

Também no caso do rio São Francisco, a pesca, em particular a de subsistência, diminuiu ao 
longo dos anos. Segundo Godinho & Godinho (2003), essa queda pode ser atribuída a várias 
causas, como poluição, uso inadequado do solo, normas pesqueiras impróprias, sobrepesca, 
destruição de habitat e barramento. Para os autores, várias espécies de peixes comerciais e 
desportivas foram incluídas na lista da fauna possivelmente ameaçada de extinção no estado 
de Minas Gerais, algumas delas consideradas em extinção a montante da barragem de Três 
Marias. Fatos como este impactam a pesca artesanal e de subsistência, visto que em algu-
mas comunidades o pescado é uma das únicas fontes proteicas, além do esforço diário na 
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estratégia de pesca dos pescadores, de se deslocar para lugares mais distantes, acarretando 
desgaste físico e econômico.

Em geral, os peixes mais citados da represa de Três Marias e de trechos mineiros do rio São 
Francisco são: piaba, traíra, tucunaré, corvina, piau, surubim, curimatá, cascudo, pacamã, ba-
gre, mandim, pirá, cari, matrinchã e pacu. Para a sub-bacia do rio Paraopeba, os peixes mais 
citados, com características migratórias, maior porte e valor comercial, embora também con-
sumidos para subsistência, são: surubim, dourado, curimbatás (no plural porque compreende 
duas espécies), piau verdadeiro e pacamã. A lista completa das espécies pesqueiras na sub-
-bacia do rio Paraopeba encontra-se no item 1.3.9.3, “Ictiofauna”, no Quadro 1.3.9.2, “Lista de 
espécies da sub-bacia do rio Paraopeba”.

Os peixes são destinados ao comércio, consumo próprio e uso para fins terapêuticos. Esses 
usos, de acordo com Thé et al. (2003), são semelhantes aos obtidos em outras comunidades 
de pescadores no Brasil, e levam em consideração aspectos da cultura da comunidade.

Ainda segundo Thé et al. (2003), todas as espécies de peixe capturadas são comercializadas, 
com exceção da pirambeba. Os peixes de maior valor comercial são as espécies migratórias, 
como surubim e dourado, considerados mais nobres. As outras espécies capturadas no reser-
vatório e comercializadas são: tucunaré, corvina, piranha-vermelha, traíra, mandim e piau. A 
venda é feita para intermediários, para peixeiros de outras regiões ou vendidos no próprio local 
de desembarque. 

Com relação ao uso ou indicação terapêutica dos peixes, eles são indicados para tratamento 
de gripe, feridas, dor de ouvido, queimadura, cólica de rins, memória e frieira. Os peixes citados 
como bons para diversos usos terapêuticos foram curimatá, corvina, dourado, traíra, mandim e 
pacamã. Aproveita-se tudo do peixe – carne, cabeça, gordura, bílis, ossos, “gosma do olho” –, 
e seus usos também são diversos, como simpatia, diretamente como alimento, preparo de chá, 
aplicação da gordura (THÉ et al., 2003: 404). Esses conhecimentos legitimam um saber tradi-
cional, vivenciado pelos pescadores tradicionais, que praticam a pesca profissional, artesanal 
e de subsistência no rio São Francisco e afluentes.

Em relação à produção de pescado, a piscicultura em sistema tanques-redes no reservatório 
de Três Marias, voltada para a produção de tilápia, tem se expandido a partir da regulamen-
tação da atividade pelo Decreto nº 4.895, de 25 de novembro de 2003, que dispõe sobre a 
autorização de uso de espaços físicos de corpos d’água para fins de aquicultura.

Dados obtidos a partir do Censo Aquícola da Piscicultura no Reservatório de Três Marias, 
de 2017, realizado pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 
Parnaíba – Codevasf, indicaram que havia, em dezembro de 2017, 59 pisciculturas em ativida-
de no reservatório de Três Marias, com um volume total de 141.586,5 m³ de tanques-redes ins-
talados, um estoque mensal de 2.259.000 alevinos e uma produção estimada de 18.826,8 to-
neladas de tilápia-do-nilo por ano (SEAPA et al., 2019a). 

Segundo dados do Plano de Ação (SEAPA et al., 2019a), a expansão da piscicultura tornou-a 
atividade importante para a economia dos municípios da região de Três Marias, inclusive com 
expectativa de geração de emprego e renda, além de ser uma forma de produção com base 
também familiar. Em 2017, cerca de 250 pessoas trabalhavam diretamente nas pisciculturas 
implantadas no reservatório de Três Marias.
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Em 2018, o número de pisciculturas por município cadastradas no Instituto Mineiro de 
Agropecuária (IMA) e georreferenciadas no reservatório de Três Marias, que recebe água do 
rio Paraopeba, foram: 1 em Abaeté; 27 em Felixlândia; 13 em Morada Nova; 11 em Três Marias. 
Todas produzem tilápia-do-nilo, conforme já abordado.

Em relação aos valores da produção da piscicultura, Felixlândia foi o município de destaque na 
área de estudo, com um valor médio de produção de R$ 5.724.973,91 entre 2016 e 2018. Tal 
valor é muito superior ao registrado nos outros municípios no mesmo período. Mateus Leme e 
Inhaúma registraram um valor médio de produção de R$ 219.785,38 e R$ 124.770,82, respec-
tivamente, conforme Figura 1.3.12-148.

Figura 1.3.12-148 – Valor médio da produção da piscicultura, 2016 a 2018.

Fonte: IBGE, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Na Figura 1.3.12-149 pode-se perceber queda notável do valor total da produção de tilápia na 
área de estudo, da ordem de 89% entre 2013 e 2016, e uma tendência de retomada em 2017, 
em que o valor da produção ultrapassou os R$ 7 milhões.
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A cadeia produtiva da tilápia é complexa e demanda tecnologia. A produção de alevinos é alta-
mente especializada. Como machos apresentam maior crescimento, as larvas são submetidas 
ao processo de reversão sexual e padronização; nesta etapa, podem ocorrer grandes perdas, 
seja por baixa taxa de reversão sexual, baixa qualidade de água, oscilações térmicas, entre 
outros fatores.

Na engorda, os viveiros devem ser preparados corretamente, com atenção para alimentação 
e uso correto da ração, qualidade da água, oscilações térmicas, oxigenação e outros fatores, 
tanto para a produção em lagos como em tanques.

Os peixes podem ser comercializados frescos, mas dependem de armazenamento e transpor-
te corretos. Por outro lado, o processamento industrial permite o congelamento dos produtos, 
porém demanda alto investimento em frigoríficos especializados.

Figura 1.3.12-149 – Valor da produção total da produção de tilápia na área de estudo e 
Felixlândia, 2013 a 2017.
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Apesar da represa de Três Marias ser um local central na cadeia produtiva da aquicultura na 
área de estudo, há também produção aquícola em municípios a montante da represa, como 
Inhaúma e Mateus Leme. Tendo em vista a localização desses municípios, acredita-se que 
essas produções devam utilizar diferentes tecnologias de produção artificial, como tanques de 
terra (escavado), tanque suspenso e tanque de alvenaria.

1.3.12.6.C.d. Pecuária leiteira e fabricação de lacticínios
A cadeia produtiva do leite e seus derivados é composta por produtores rurais, empresas e em-
preendedores que atuam no fornecimento de insumos e máquinas, prestação de serviços, pro-
dução de pasto e/ou compra de ração, manejo de bovinos, pesquisa científica e tecnológica, 
bem como na fabricação de laticínios: leite pasteurizado, queijos e outros produtos derivados 
(Figura 1.3.12-150).
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Figura 1.3.12-150 – Cadeia produtiva do leite de fabricação de laticínios.

Elaboração: Arcadis, 2020.

Em 2017, foram produzidos 33,5 bilhões de litros de leite no Brasil, 0,5% a menos em relação 
ao volume de 2016, resultando no terceiro ano consecutivo de quedas. A crise enfrentada pelo 
setor leiteiro é o principal fator do desestímulo à produção, e a queda dos preços vem prejudi-
cando as margens dos produtores nos últimos anos.

Entre os estados produtores de leite, Minas Gerais foi o principal, com 8,9 bilhões de litros, 
seguido por Rio Grande do Sul (4,6 bilhões de litros), Paraná (4,4 bilhões de litros) e Goiás (3,0 
milhões de litros) – Figura 1.3.12-151.
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Figura 1.3.12-151 – Principais indicadores do segmento de leite.
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Minas Gerais possui um dos maiores rebanhos bovinos do Brasil, com 23,4 milhões de ca-
beças, e necessita de um controle efetivo da saúde desse rebanho e da segurança quanto à 
qualidade sanitária dos alimentos derivados da produção desse rebanho (SEAPA et al., 2019b).

De acordo com os dados finais do Censo Agropecuário de 2017 do IBGE, os municípios da 
área de estudo foram responsáveis pela produção de 317,7 milhões de litros de leite, aproxima-
damente 3,63% do total produzido no estado de Minas Gerais. Foram 3.747 estabelecimentos 
agropecuários na área de estudo que produziram leite, com um total de 84.245 cabeças de 
vacas reprodutoras ordenhadas (2 anos ou mais) – Tabela 1.3.12-139.

Os municípios da área de estudo que mais têm estabelecimentos agropecuários produtores 
de leite são Pompéu (525), Curvelo (507) e Esmeraldas (479). Os municípios que registraram 
o maior rebanho de vacas em período reprodutivo foram Pompéu, Curvelo e Pará de Minas, 
com respectivamente 25.235, 9.354 e 7.282 cabeças, e corresponderam a 49,7% do total do 
rebanho de vacas na área de estudo.

Contudo, os municípios da área de estudo que mais produziram leite em 2017 foram Pompéu, 
Pará de Minas e Pequi, com 117.910.000, 29.678.000 e 21.680.000 litros, respectivamente. 
Apesar de Pará de Minas e Pequi possuírem rebanhos menores, os municípios obtiveram alta 
produtividade.

Tabela 1.3.12-139 – Dados da produção de leite – Censo Agropecuário de 2017.
Produção de leite – Censo Agropecuário de 2017

Município

Número de 
estabelecimentos 
agropecuários que 

produziram leite

Número de cabeças 
de vacas ordenhadas 
nos estabelecimentos 

agropecuários

Quantidade produzida de leite 
de vaca (mil litros)

Betim 76 605 1.562

Brumadinho 193 2.153 5.909

Cachoeira da Prata 19 596 2.280

Caetanópolis 63 781 2.619

Curvelo 507 9.354 18.803

Esmeraldas 479 4.460 12.917

Felixlândia 335 3.961 8.494

Florestal 86 1.509 4.986
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Produção de leite – Censo Agropecuário de 2017

Município

Número de 
estabelecimentos 
agropecuários que 

produziram leite

Número de cabeças 
de vacas ordenhadas 
nos estabelecimentos 

agropecuários

Quantidade produzida de leite 
de vaca (mil litros)

Fortuna de Minas 103 1.671 4.212

Igarapé 56 613 2.113

Inhaúma 89 3.575 21.273

Juatuba 18 426 1.595

Maravilhas 193 3.510 11.749

Mário Campos 4 11 14

Mateus Leme 148 2.773 10.394

Papagaios 154 3.468 10.925

Pará de Minas 268 7.282 29.678

Paraopeba 145 3.971 16.714

Pequi 132 5.096 21.680

Pompéu 525 25.235 117.991

São Joaquim de Bicas 30 201 374

São José da Varginha 124 2.994 11.436

Total 3.747 84.245 317.718

Fonte: IBGE, 2017.

Figura 1.3.12-152 – Valor da produção de leite.
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Historicamente, o preço médio pago pelo litro do leite em Minas Gerais foi levemente acima 
do preço médio do litro de leite no Brasil. No ano de 2010, o valor pago ao produtor em Minas 
Gerais foi de R$ 1,10 o litro; no ano de 2018, o valor pago chegou a R$ 1,31 o litro. Os anos de 
2012, 2014, 2015 e 2017 apresentaram queda nos preços pagos ao produtor rural, com desta-
que para 2015, em que o preço pago chegou a R$ 1,10, o mesmo de 2010 (Figura 1.3.12-153).
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Figura 1.3.12-153 – Série histórica da média anual de valor pago ao produtor pelo litro do leite, 
Minas Gerais e Brasil, 2010 a 2018.
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Pelo fato de o estado de Minas Gerais ser o principal produtor de leite do Brasil e pelas condi-
ções específicas para o transporte e armazenamento do leite (refrigeração), há alta concentra-
ção da agroindústria leiteira (laticínios) em Minas Gerais (Figura 1.3.12-154).

Figura 1.3.12-154 – Localização dos laticínios associados ao Sindicato da Indústria de Laticínios 
do estado de Minas Gerais.

Fonte: Silemg, 2019.

De modo geral, a cadeia produtiva do gado de leite é de grande importância econômica para o 
estado de Minas Gerais, que é o maior estado produtor do Brasil. Observa-se que os dois mu-
nicípios da área de estudo que possuem o maior número de estabelecimentos produtores de 
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gado de leite e o maior número de cabeças de vacas produtoras – Pompéu e Curvelo – foram 
os mais afastados de Belo Horizonte, pela própria condição rural dos municípios.

1.3.12.6.C.e. Outros animais da pecuária
Outros animais considerados importantes no contexto da produção agropecuária da área de 
estudo são os bovinos de corte, suínos, galináceos, bubalinos, caprinos, equinos e ovinos. 
Apresentam-se neste item os dados da Pesquisa da Pecuária Municipal (2008-2018) e do 
Censo Agropecuário do IBGE de 2017.

O Censo Agropecuário não apresenta dados sobre o rebanho de gado de corte; apenas o 
número total de cabeças e o número de cabeças de vacas reprodutoras. Entende-se que, ao 
subtrair a quantidade de vacas reprodutoras da quantidade total de bovinos, pode-se chegar 
ao número aproximado do rebanho da bovinocultura de corte. Na Tabela 1.3.12-140 é apre-
sentada a quantidade dos rebanhos. Ressalta-se que na coluna “Bovino corte (calculado)” 
contemplam-se também as vacas com menos de 2 anos e os touros reprodutores, seja este 
gado de corte ou gado de leite.

Tabela 1.3.12-140 – Quantidade de cabeças bovinas nos municípios da área de estudo em 2017.

Município
Bovinos 

corte 
(calculado)

Vacas 
reprodutoras 

(2 anos ou 
mais)

Bovinos total

Betim 5.455 1.368 6.823

Brumadinho 8.802 5.885 14.687

Cachoeira da Prata 1.268 1.053 2.321

Caetanópolis 2.877 1.822 4.699

Curvelo 47.814 29.382 77.196

Esmeraldas 22.255 15.366 37.621

Felixlândia 32.053 12.439 44.492

Florestal 6.359 4.412 10.771

Fortuna de Minas 6.702 4.158 10.860

Igarapé 2.043 1.012 3.055

Inhaúma 11.812 8.762 20.574

Juatuba 950 1.125 2.075

Maravilhas 12.394 4.495 16.889

Mário Campos 135 54 189

Mateus Leme 6.934 5.203 12.137

Papagaios 14.972 8.941 23.913

Pará de Minas 23.550 12.908 36.458

Paraopeba 17.507 11.578 29.085

Pequi 8.758 6.935 15.693

Pompéu 55.499 42.459 97.958

São Joaquim de Bicas 615 480 1.095

São José da Varginha 11.664 5.814 17.478

Total 300.418 185.651 486.069

Fonte: IBGE, 2017.
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Havia em 2017 um rebanho bovino de 486.069 cabeças; destes, 300.418 estão relacionados a 
bovinocultura de corte, ou seja, mais de 60% do rebanho bovino da área de estudo. Os muni-
cípios de Pompéu, Curvelo e Felixlândia apresentaram os maiores rebanhos de gado de corte, 
com respectivamente 55.499, 47.814 e 32.053 cabeças de gado.

Nos estabelecimentos com mais de 50 cabeças de gado da área de estudo, foram vendidas 
93.468 cabeças em 2017; destas, 57,60% foram vendidas para abate, e 42,40% para cria, 
recria ou engorda dos bovinos. Os municípios que registraram os maiores números de ven-
das foram Pompéu (18.449), Curvelo (17.208) e Paraopeba (8.769), sendo que em Pompéu e 
Curvelo a quantidade de cabeças vendidas para cria, recria ou engorda superou a de abate, 
diferentemente de Paraopeba, onde a quantidade de cabeças vendidas para abate foi superior.

Tabela 1.3.12-141 – Quantidade de cabeças bovinas de corte vendidas nos municípios da área 
de estudo em 2017.

Município

Cabeças de bovinos para cria, 
recria ou engorda vendidas 

nos estabelecimentos 
agropecuários com mais de 50 

cabeças

Cabeças de bovinos 
para abate vendidas 

nos estabelecimentos 
agropecuários com mais de 

50 cabeças

Total

Betim 136 1.495 1.631

Brumadinho 733 532 1.265

Cachoeira da Prata 115 77 192

Caetanópolis 313 651 964

Curvelo 9.241 7.967 17.208

Esmeraldas 2.958 3.115 6.073

Felixlândia 1.509 5.075 6.584

Florestal 1.117 987 2.104

Fortuna de Minas 1.499 802 2.301

Igarapé X X 0

Inhaúma 855 4.646 5.501

Juatuba 137 172 309

Maravilhas 392 1.616 2.008

Mário Campos X X 0

Mateus Leme 793 711 1.504

Papagaios 1.320 4.138 5.458

Pará de Minas 3.135 4.027 7.162

Paraopeba 2.561 6.208 8.769

Pequi 1.367 877 2.244

Pompéu 10.068 8.381 18.449

São Joaquim de Bicas X X 0

São José da Varginha 1.383 2.359 3.742

Total 39.632 53.836 93.468

Fonte: IBGE, 2017.Nota: X – Valor inibido para não identificar o informante (por exemplo, determinado município só 
possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido).

A Tabela 1.3.12-142 apresenta os valores das vendas de cabeças de bovinos nos estabele-
cimentos agropecuários com mais de 50 cabeças. Em 2017, a venda de cabeças de bovi-
nos atingiu um valor total de aproximadamente R$ 144,8 milhões na área de estudo; destes, 
R$ 99,7 milhões através da venda de bovinos para abate. Dentre os municípios, Pompéu e 
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Curvelo foram responsáveis por 34,71% do valor total de venda de bovinos, somando um valor 
de R$ 50.281.000,00.

Tabela 1.3.12-142 – Valores da venda de cabeças de bovinos para cria, recria, engorda ou abate 
nos municípios da área de estudo em 2017.

Município

Valor da venda de 
cabeças de bovinos para 

cria, recria ou engorda 
nos estabelecimentos 

agropecuários com mais de 
50 cabeças (mil reais)

Valor da venda de cabeças 
de bovinos para abate 
nos estabelecimentos 

agropecuários com mais de 
50 cabeças (mil reais)

Total (mil reais)

Betim R$ 150,00 R$ 3.516,00 R$ 3.666,00

Brumadinho R$ 886,00 R$ 1.061,00 R$ 1.947,00

Cachoeira da Prata R$ 131,00 R$ 141,00 R$ 272,00

Caetanópolis R$ 278,00 R$ 932,00 R$ 1.210,00

Curvelo R$ 9.428,00 R$ 15.212,00 R$ 24.640,00

Esmeraldas R$ 3.202,00 R$ 6.045,00 R$ 9.247,00

Felixlândia R$ 1.714,00 R$ 9.138,00 R$ 10.852,00

Florestal R$ 1.315,00 R$ 1.463,00 R$ 2.778,00

Fortuna de Minas R$ 1.740,00 R$ 1.625,00 R$ 3.365,00

Igarapé X X R$ 0,00

Inhaúma R$ 1.174,00 R$ 9.145,00 R$ 10.319,00

Juatuba R$ 149,00 R$ 286,00 R$ 435,00

Maravilhas R$ 317,00 R$ 2.563,00 R$ 2.880,00

Mário Campos X X R$ 0,00

Mateus Leme R$ 1.042,00 R$ 1.587,00 R$ 2.629,00

Papagaios R$ 1.208,00 R$ 7.033,00 R$ 8.241,00

Pará de Minas R$ 4.658,00 R$ 6.858,00 R$ 11.516,00

Paraopeba R$ 3.430,00 R$ 12.877,00 R$ 16.307,00

Pequi R$ 1.307,00 R$ 1.509,00 R$ 2.816,00

Pompéu R$ 11.740,00 R$ 13.901,00 R$ 25.641,00

São Joaquim de Bicas X X R$ 0,00

São José da Varginha R$ 1.265,00 R$ 4.848,00 R$ 6.113,00

Total R$ 45.134,00 R$ 99.740,00 R$ 144.874,00

Fonte: IBGE, 2017.Nota: X – Valor inibido para não identificar o informante (por exemplo, determinado município só 
possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido).

O rebanho de galináceos apresentou redução ao longo da série analisada, sendo que o maior 
número de cabeças foi observado no ano de 2008, com aproximadamente 960 mil cabeças. 
Em 2018, o quantitativo foi de 366.224 cabeças, e representou 1,79% do total de rebanho de 
galináceos no estado de Minas Gerais. Dentre os municípios da área de estudo, Pará de Minas 
foi o principal produtor de galináceos, com um rebanho de 184.500 cabeças em 2018, o equi-
valente a 50,38% do rebanho na área de estudo no mesmo ano, conforme Figura 1.3.12-155.
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Figura 1.3.12-155 – Rebanho de galináceos na área de estudo, em número de cabeças, 2008 a 2018.
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Fonte: IBGE, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Na Figura 1.3.12-156 é apresentado o rebanho total de suínos na área de estudo. De 2008 
a 2018 observou-se constante crescimento do número de cabeças de suínos, que saltou de 
194.493 cabeças em 2008 para 401.994 cabeças em 2018, representando 7,66% do rebanho 
de suínos em Minas Gerais. O município de Pará de Minas é o principal produtor de suínos na 
área de estudo, com um rebanho de 196.500 cabeças em 2018, o equivalente a 48,88% do 
total da área analisada.

Figura 1.3.12-156 – Rebanho de suínos na área de estudo, em número de cabeças, 2008 a 2018.
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Fonte: IBGE, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Com menor expressão, os rebanhos de bubalinos, caprinos e ovinos são apresentados con-
juntamente na Figura 1.3.12-157. Em 2008, o rebanho de equinos era o maior em relação aos 
rebanhos analisados, com um total de 19.994, seguido de ovinos (15.471), bubalinos (4.108) 
e caprinos (2.664). De 2013 a 2018 houve crescimento constante do rebanho de equinos, de 
18.996 para 26.925 cabeças (maior quantidade registrada na série histórica). Já na ovino-
cultura, durante o período analisado, registrou-se queda no número de cabeças. Em 2018, o 
rebanho de ovinos era composto por 4.762 cabeças. Por outro lado, observou-se ligeiro cresci-
mento do rebanho de bubalinos, com um total de 7.248 cabeças em 2018.
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Figura 1.3.12-157 – Rebanho de bubalinos, caprinos, equinos e ovinos na área de estudo, em 
número de cabeças, 2008 a 2018.

 

 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Q
ua

n�
da

de
 d

e 
an

im
ai

s

Rebanho de bubalinos, caprinos e ovinos na área de estudo

Bubalinos Caprinos Ovinos Equino

Fonte: IBGE, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Dentre os dados dos produtos de animais pesquisados pela Pesquisa da Pecuária Municipal 
do IBGE, na área de estudo destacou-se a produção de ovos de galinha, mel de abelha e leite 
– este último apresentado no item 1.3.12.6.C.d.

São apresentados na Tabela 1.3.12-143 os municípios com as maiores produções de ovos de 
galinha e de mel de abelha em 2018. Os principais produtores de ovos de galinha foram Pará 
de Minas, Esmeraldas, Mário Campos, Igarapé e Betim, que somaram um total de 5.403 mil 
dúzias de ovos, representando 83,44% do total produzido na área de estudo.

De acordo com estudo realizado pela Embrapa-MG em 2018, o município de São José da 
Varginha foi o que apresentou maior tendência de aumento do efetivo total de galináceos, com 
531.925 cabeças, entre 1990 a 1994, para 5.346.259 cabeças, entre 2015 e 2016. O município 
de Pará de Minas foi o quarto com maior tendência de aumento do efetivo total de galináceos, 
com 6.504.524, entre 1990 a 1994, para 9.919.331, entre 2015 e 2016.

Os principais municípios produtores de mel de abelha foram Mateus Leme, Paraopeba, Curvelo, 
Betim e Esmeraldas, e somaram uma produção de 14,7 toneladas em 2018, representando 
61,58% do total produzido na área de estudo.

Tabela 1.3.12-143 – Quantidade produzida de ovos de galinha e mel de abelha na área de estudo 
em 2018.

Produção 2018

Ovos de galinha Mel de abelha

Município
Quantidade 

produzida (mil 
dúzias)

Município Quantidade 
produzida (kg)

Pará de Minas 2.335 Mateus Leme 4.050

Esmeraldas 1.555 Paraopeba 3.350

Mário Campos 1.053 Curvelo 3.116

Igarapé 270 Betim 2.100

Betim 190 Esmeraldas 2.100

Fonte: IBGE, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.
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Conforme a Figura 1.3.12-158, houve variações positivas e negativas do valor da produção de 
mel de abelha na área de estudo entre os anos de 2008 e 2018, registrando o maior valor em 
2008, com R$ 1.360.931,74, e o menor valor 2018, com R$ 379.674,39. O principal município 
produtor em 2018 foi Paraopeba; sua produção de mel de abelha foi o equivalente a 15,66% 
do valor produzido na área de estudo.

Figura 1.3.12-158 – Valor da produção de mel de abelha na área de estudo, 2008 a 2018.
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Em 2018 o valor da produção de ovos de galinha na área de estudo foi de R$ 40.344.576,38, 
aproximadamente R$ 9,7 milhões a menos que o registrado no ano anterior. Em 2008, o valor 
da produção foi de R$ 75,6 milhões, maior valor registrado na série histórica analisada. O mu-
nicípio de Pará de Minas destacou-se na produção de ovos de galinha, com uma produção de 
R$ 18,2 milhões em 2018.

Figura 1.3.12-159 – Valor da produção de ovos de galinha na área de estudo, 2008 a 2018.
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Grande parte do mercado consumidor encontra-se nos centros urbanos, como Belo Horizonte, 
por isso analisou-se o crescimento da produção de galináceos nos municípios de São José 
da Varginha e de Pará de Minas, ambos próximos à capital do estado. Entretanto, parte da 
produção de ovos de galinha em Minas Gerais é comercializada no mercado internacional. O 
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estado de Minas Gerais exportou, em 2017, um total de US$ 3.075.125,00 em ovos de galinha 
(MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 2019).

1.3.12.6.C.f. Indústrias
Neste item são apresentadas as características do setor secundário da economia dos muni-
cípios da área de estudo, por meio da análise da quantidade de estabelecimentos e vínculos 
empregatícios ligados ao setor industrial. Ressalta-se que os valores são apenas os obtidos 
pelos registros da economia formal.

Dados da RAIS (MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 2019) apontam que, no ano de 2018, foram re-
gistrados 3.564 estabelecimentos e 67.843 empregos formais na área de estudo. O município 
que concentra o maior número de estabelecimentos industriais é Betim, com 1.197, represen-
tando 34% do total de estabelecimentos da área de estudo. Em seguida, aparecem Pará de 
Minas, com 547 (15%); Papagaios, com 261 (7%); Curvelo, com 205 (6%); e Esmeraldas, com 
200 (6%). A Tabela 1.3.12-144 traz os cinco municípios da área de estudo com maior número 
de estabelecimentos relacionados ao setor da indústria em 2018, por Seção CNAE 2.0. 

Tabela 1.3.12-144 – Municípios da área de estudo com maior número de estabelecimentos 
relacionados ao setor da indústria, 2018.

Município Indústrias 
extrativas

Indústrias de 
transformação

Eletricidade 
e gás

Água, esgoto, 
atividades 

de gestão de 
resíduos e 

descontaminação

Total
% em relação 

à área de 
estudo

Betim 12 1.120 6 59 1.197 34%

Pará de Minas 36 498 1 12 547 15%

Papagaios 61 195 0 5 261 7%

Curvelo 15 183 0 7 205 6%

Esmeraldas 75 119 0 6 200 6%

Fonte: Ministério da Economia, 2019. Elaboração: Arcadis, 2020.

Quanto à indústria extrativa, a principal atividade relacionada a ela nos municípios analisados é 
a extração de minerais não metálicos. A Figura 1.3.12-160 mostra, no mapa da área de estudo, 
o número de unidades locais de indústrias extrativas por município no ano de 2018.
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Figura 1.3.12-160 – Número de unidades locais de indústrias extrativas, 2018.

Fonte: Ministério da Economia, 2019. Elaboração: Arcadis, 2020.

Porém, quando se analisa a indústria de transformação, os municípios de Betim e Esmeraldas 
destacam-se pela fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos; Pará 
de Minas, Curvelo e Esmeraldas têm significativo número de estabelecimentos ligados à fa-
bricação de produtos alimentícios; Papagaios, Curvelo e Esmeraldas têm forte relação com 
a fabricação de produtos de minerais não metálicos. O setor de metalurgia também tem sua 
importância para os municípios de Betim, com 22 estabelecimentos, e Pará de Minas, com 
10. A Figura 1.3.12-161 mostra, no mapa da área de estudo, o número de unidades locais de 
indústrias de transformação por município no ano de 2018.
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Figura 1.3.12-161 – Número de unidades locais de indústrias de transformação, 2018.

Fonte: Ministério da Economia, 2019. Elaboração: Arcadis, 2020.

Em relação ao número de empregos formais ligados ao setor industrial, Betim novamente é o 
que concentra o maior número na área de estudo, com 38.412 vínculos empregatícios relacio-
nados à indústria em 2018 (57% do total da área de estudo). Em seguida, aparecem Pará de 
Minas. com 8.018 (12%), Curvelo, São Joaquim de Bicas, Juatuba e Mateus Leme, com 4% 
cada. A Tabela 1.3.12-145 traz os seis municípios da área de estudo com maior número de 
empregos relacionados ao setor da indústria em 2018, por Seção CNAE 2.0.

Tabela 1.3.12-145 – Municípios da área de estudo com maior número de empregos formais 
relacionados ao setor da indústria, 2018.

Município Indústrias 
extrativas

Indústrias de 
transformação

Eletricidade 
e gás

Água, esgoto, 
atividades de gestão 

de resíduos e 
descontaminação

Total

% em 
relação à 
área de 
estudo

Betim 163 37.071 26 1.152 38.412 57%

Pará de Minas 90 7.771 0 157 8.018 12%

Curvelo 179 2.808 0 2 2.989 4%

São Joaquim de Bicas 0 2.761 0 5 2.766 4%



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba 
Capítulo 1 – Diagnóstico pretérito 

Socioeconomia

 297

Município Indústrias 
extrativas

Indústrias de 
transformação

Eletricidade 
e gás

Água, esgoto, 
atividades de gestão 

de resíduos e 
descontaminação

Total

% em 
relação à 
área de 
estudo

Juatuba 0 2.683 9 10 2.702 4%

Mateus Leme 38 2.653 0 1 2.692 4%

Fonte: Ministério da Economia, 2019. Elaboração: Arcadis, 2020.

Quanto à indústria extrativa, a principal atividade relacionada nos municípios analisados é a 
extração de minerais não metálicos. Quando se analisa a indústria de transformação, os muni-
cípios de Betim, Juatuba e Mateus Leme destacam-se pelo número de empregos na fabricação 
de veículos automotores, reboques e carrocerias; Pará de Minas e São Joaquim de Bicas têm 
bom número de empregos ligados à fabricação de produtos alimentícios; em Curvelo, a maior 
quantidade de empregos está ligada à fabricação de produtos diversos; em Mateus Leme tam-
bém tem destaque o número de empregos ligados à fabricação de produtos de borracha e de 
material plástico. O setor de metalurgia também tem sua importância para os municípios de 
Betim, com 5.447 empregos relacionados. e Pará de Minas, com 651. Quanto a água, esgoto, 
atividades de gestão de resíduos e descontaminação, a principal atividade relacionada nos 
municípios analisados é a coleta, tratamento e disposição de resíduos.

Os setores de destaque da indústria na área de estudo são mineração, indústria têxtil e indús-
tria alimentícia e de bebidas, que serão tratados em detalhes na sequência desse item.

1.3.12.6.C.f.1. Mineração

A cadeia produtiva da mineração (Figura 1.3.12-162) consiste em uma série de processos que 
vão desde a extração do minério de valor comercial, metálicos ou não metálicos, ou ainda em 
estado líquido, como petróleo e água, e gasoso, como gás natural, até o fechamento da mina, 
em conformidade com o artigo 5º do Código de Mineração, aprovado pelo Decreto nº 9.406, de 
12 de junho de 2018, o qual cita, que a “atividade de mineração abrange a pesquisa, a lavra, o 
desenvolvimento da mina, o beneficiamento, a comercialização dos minérios, o aproveitamento 
de rejeitos e estéreis e o fechamento da mina”.

Figura 1.3.12-162 – Etapas do processo de mineração.

Fonte: DNPM, 2010.
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No âmbito do estado de Minas Gerais, as atividades de mineração de metálicos e não metáli-
cos ganham destaque no mercado nacional em termos de produção mineral no país, tanto pela 
escala e diversidade de sua produção quanto pelo modo de extração e atividades de apoio. 
São produzidas areias, britas e cimentos (derivados do calcário), ferro e minério de ferro, den-
tre outros materiais de acabamento (granitos, mármores, gessos e ardósias).

Adicionalmente, destaca-se a cadeia metalmecânica, composta por uma sequência de ativida-
des que convergem para a produção de produtos metalúrgicos e siderúrgicos. 

A cadeia articula-se a montante com as atividades de mineração, sucatas e reciclados, carvão, 
máquinas e equipamentos e mecânica pesada, das quais recebe os insumos básicos; a jusante 
ela é formada, principalmente, pela construção civil, que constitui outra cadeia dinâmica, e pela 
indústria metalmecânica; além destas atividades, os produtos metalúrgicos são utilizados pelas 
indústrias de máquinas e equipamentos, eletrodomésticos, equipamentos de transporte e emba-
lagens. (SEBRAE, 2009)

Segundo dados do Anuário Mineral Brasileiro (ANM, 2018), existem no Brasil títulos ativos de 
pesquisa e lavra cadastrados para 37 substâncias metálicas. Em 2017, ano mais recente con-
templado pela publicação, as substâncias da classe dos metálicos responderam por cerca de 
80% do valor total da produção mineral comercializada brasileira. Dentre elas, 11 corresponde-
ram a 99,6% do valor da produção comercializada da classe: alumínio, cobre, cromo, estanho, 
ferro, manganês, nióbio, níquel, ouro, vanádio e zinco. O valor da produção comercializada 
dessas 11 substâncias totalizou R$ 88,5 bilhões, com destaque para a expressiva participação 
do ferro nesse montante. 

Figura 1.3.12-163 – Participação das principais substâncias metálicas no valor da produção 
mineral comercializada, 2017.

Fonte: ANM, 2018.
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No Quadro 1.3.12-13 pode-se perceber a representatividade do estado de Minas Gerais no 
valor da produção mineral comercializada no ano de 2017.

Quadro 1.3.12-13 – Valor da produção mineral comercializada, principais substâncias metálicas, 
2017.

Unidade da Federação Valor (R$) Participação (%)

Minas Gerais 44.888.853.171 47,19%

Pará 40.842.069.627 42,93%

Goiás 4.358.989.566 4,58%

Bahia 1.593.711.479 1,68%

Mato Grosso 1.096.218.842 1,15%

Mato Grosso do Sul 670.688.393 0,71%

Amapá 592.867.580 0,62%

Rondônia 585.395.061 0,62%

Amazonas 425.843.951 0,45%

Paraná 46.053.965 0,05%

Ceará 9.919.408 0,01%

São Paulo 9.402.476 0,01%

Rio Grande do Norte 5.618.674 0,01%

Tocantins 2.600.693 0,00%

Santa Catarina 389.675 0,00%

BRASIL 95.128.622.559 100,00%
Nota: Valores deflacionados para o ano de 2019 por meio do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. Fonte: 
ANM, 2018. Elaboração: Arcadis, 2020.

As atividades da cadeia produtiva da mineração também são desenvolvidas ao longo do curso 
do rio Paraopeba. Ao se tratar dos 22 municípios da área de estudo, somente Florestal não 
desenvolveu atividades de mineração, conforme os dados da Agência Nacional de Mineração 
(2020), no período de 2008 a 2018. O Quadro 1.3.12-14 apresenta a quantidade média de 
minério comercializada por ano pelos municípios da área de estudo e o número de empreen-
dimentos dedicados a cada substância mineral, considerando os períodos de 2008 a 2018 e 
2016 a 2018. Verifica-se que os maiores destaques, tanto pela produção quanto pelo número 
de empreendimentos existentes, são a produção de areia, ferro e minério de ferro.

Quadro 1.3.12-14 – Quantidade média comercializada e quantidade de empreendimentos por 
substância mineral nos municípios da área de estudo, 2008 a 2018 e 2016 a 2018.

Minério
Unidade 

de 
medida

Quantidade 
média 

comercializada 
por ano 

(2008-2018)

Quantidade 
média 

comercializada 
por ano 

(2016-2018)

Empreendimentos 
(2008-2018)

Empreendimentos 
(2016-2018)

Agalmatolito t 119.335 84.173 52 11

Ardósia m² 2.116.017 2.286.970 255 66

Areia m³ 1.915.798 5.451.583 651 235

Areia comum m³ 3 10 3 1

Areia lavada m³ 0 0 1 0

Areia quartzosa t 0 0 1 0

Argila t 64.364 50.243 169 62
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Minério
Unidade 

de 
medida

Quantidade 
média 

comercializada 
por ano 

(2008-2018)

Quantidade 
média 

comercializada 
por ano 

(2016-2018)

Empreendimentos 
(2008-2018)

Empreendimentos 
(2016-2018)

Argila refratária t 7.073 13.143 19 7

Argilito t 215 0 2 0

Basalto m³ 117 328 5 4

Calcário t 88.092 154.114 40 10

Cascalho m³ 1.739 0 5 0

Caulim t 707 12 11 3

Ferro t 13.432.117 7.967.080 164 47

Filito t 12.767 10.306 17 5

Gnaisse m³ 893.189 541.905 34 13

Grafita t 13.479 4.199 19 2

Granito m³ 21.499 41.684 8 5

Hematita t 286.171 445.960 10 3

Mármore m³ 35 127 2 2

Minério de ferro t 6.648.023 7.445.422 69 28

Minério de ouro g 2.080.091 0 1 0

Quartzito m³ 78 26 2 1

Quartzo t 2.466.608 233.669 19 7

Saibro m³ 2.207 2.581 5 1

Tonalito t 0 0 1 1

Total área de estudo - - - 1.565 514

Fonte: ANM, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Na Figura 1.3.12-164 pode-se observar a evolução da quantidade comercializada das princi-
pais substâncias minerais pelos 22 municípios da área de estudo no período de 2008 a 2018.

Figura 1.3.12-164 – Quantidade comercializada das principais substâncias minerais, municípios 
da área de estudo, 2008 a 2018.
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Fonte: ANM, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

O Quadro 1.3.12-15 apresenta a quantidade total comercializada de cada substância mineral 
por município da área de estudo de 2008 a 2018, onde se destaca Brumadinho, pertencente 
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à região do Quadrilátero Ferrífero45, o qual integra a cadeia metalmecânica pela produção de 
ferro, que é uma das matérias-primas principais que servem de insumo para a fabricação de 
artefatos compostos, como aço e ligas metálicas.

45 Quadrilátero Ferrífero é uma região localizada no centro-sul do estado de Minas Gerais, maior produtora nacio-
nal de minério de ferro. Disponível em: https://sites.ufop.br/qfe2050.

https://sites.ufop.br/qfe2050
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Quadro 1.3.12-15 – Quantidade produzida de substâncias da mineração nos municípios da área de estudo, 2008 a 2018.
Município Minério Qtde. comerc. Minério Qtde. comerc. Minério Qtde. comerc. Minério Qtde. comerc. Minério Qtde. comerc. Minério Qtde. comerc.

Betim Areia (m³) 1.410.156 Argila refratária (t) 66.967 Gnaisse (m³) 9.824.799 Granito (m³) 1.100 Saibro (m³) 21.517 – –

Brumadinho Areia (m³) 11.187.844 Ferro (t) 119.046.733 Gnaisse (m³) 235.385 Hematita (t) 3.147.880 Minério de ferro (t) 67.978.731 Minério de ouro (g) 22.881.000

Cachoeira da Prata Areia (m³) 341.862 Argila (t) 21.985 Saibro (m³) 2.763 – – – – – –

Caetanópolis Argila (t) 3.417 – – – – – – – – – –

Curvelo Ardósia (m²) 9.250.255 Areia (m³) 39.511 Argila (t) 38.139 Calcário (t) 221.986 Quartzo (t) 288.582 – –

Esmeraldas Areia (m³) 6.203.626 Areia comum (m³) 29 Argila (t) 131.199 Argila refratária (t) 10.835 – – – –

Felixlândia Ardósia (m²) 1.013.262 Areia (m³) 16.133 Argilito (t) 2.367 Cascalho (m³) 19.125 – – – –

Fortuna de Minas Areia (m³) 321.285 Argila (t) 47.196 – – – – – – – –

Igarapé Ferro (t) 9.548.603 Filito (t) 41.724 – – – – – – – –

Inhaúma Areia (m³) 1.086.925 Argila (t) 149.254 Caulim (t) 7.777 Quartzo (t) 26.844.107 – – – –

Maravilhas Areia (m³) 172.068 Argila (t) 1.173 – – – – – – – –

Mário Campos Minério de ferro (t) 1.542.022 – – – – – – – – – –

Mateus Leme Ferro (t) 9.278.624 Grafita (t) 148.271 Minério de ferro (t) 3.607.499 Quartzito (m³) 781 – – – –

Papagaios Ardósia (m²) 9.247.030 Areia (m³) 6.285 Argila (t) 46.373 Calcário (t) 3.130 – – – –

Pará de Minas Agalmatolito (t) 880.418 Areia (m³) 31.395 Argila (t) 254.877 Gnaisse (m³) 281 – – – –

Paraopeba Ardósia (m²) 653.269 Areia (m³) 82.534 Calcário (t) 743.894 Mármore (m³) 380 – – – –

Pequi Areia (m³) 100.480 Argila (t) 14.391 – – – – – – – –

Pompéu Ardósia (m²) 3.112.372 Areia (m³) 61.688 – – – – – – – –

São Joaquim de Bicas Areia (m³) 143 Ferro (t) 9.879.323 Filito (t) 98.711 Quartzito (m³) 78 – – – –

São José da Varginha Areia (m³) 11.832 – – – – – – – – – –

Fonte: ANM, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.
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Além da mineração de ferro realizada no médio e alto Paraopeba, a extração de areia é rea-
lizada especialmente nos municípios de Brumadinho, Esmeraldas, Inhaúma e Cachoeira da 
Prata. A exploração de areia é atividade bastante rudimentar. Comumente é realizada a céu 
aberto, por meio de dragas com bombas de sucção (chupadeiras), ou em cavas nas várzeas 
do rio. Não há qualquer beneficiamento, e a areia é transportada em caminhões-caçamba para 
o mercado da construção civil, sobretudo aquele da RMBH (SABINO et al., 2008). 

Ainda sobre a extração de areia, levantamentos geológicos básicos, no âmbito do Programa 
Geologia do Brasil (PGB), observaram um enorme número de pequenas catas para extração 
manual de quartzo e de areia/cascalho, todas informais, sem registro e sem nenhum controle 
foi cadastrado na região de Curvelo (COSTA et al., 2012). A ilegalidade da atividade na bacia do 
rio Paraopeba levou à Operação Tempestade de Areia, realizada em 2015 pela Polícia Federal, 
em conjunto com as Secretarias de Estado de Meio Ambiente e da Fazenda de Minas Gerais, 
com o objetivo de combater a extração ilegal de areia na bacia hidrográfica do rio Paraopeba46.

Segundo o Estudo para Gestão de Efluentes Industriais na Bacia Hidrográfica da Bacia do Rio 
Paraopeba (FEAM, 2016), aproximadamente 90% da produção de ardósia do Brasil nesse ano 
era de origem mineira. A lavra de ardósia concentra-se no baixo curso da bacia, com destaque 
para os municípios de Curvelo, Papagaios, Pompéu, Felixlândia, Paraopeba e Sete Lagoas. 
Destaca-se que, à exceção de Sete Lagoas, todos os municípios citados integram a área de 
estudo (IGAM, 2005).

Segundo o Consórcio Intermunicipal da Bacia do Rio Paraopeba (Cibapar), os depósitos de 
argila para extração situam-se, principalmente, no médio curso do rio Paraopeba, nos municí-
pios de Esmeraldas (médio), Inhaúma (médio e alto), Fortuna de Minas e Felixlândia (baixo). 
As atividades mineradoras encontram-se instaladas nos municípios localizados no alto curso 
do rio Paraopeba, e são eles: Congonhas, Belo Vale e Ouro Branco (estes municípios não in-
tegram a área de estudo).

Sabe-se que a extração desses bens minerais e a cadeia produtiva associada a eles têm 
impactos positivos e negativos para a sociedade. Um dos impactos positivos é a geração de 
empregos, pois, para cada emprego criado na fase de lavra de uma mineração, são gerados 
outros treze ao longo das atividades de apoio, e mais um na fase primária de pesquisa mineral 
(IBRAM, 2007). Adicionalmente, destaca-se a contribuição dos impostos aos orçamentos mu-
nicipais e a compensação financeira (CFEM) nos locais onde há extração de minérios. A Figura 
1.3.12-165 traz o mapa da área de estudo, com destaque para os municípios que obtiveram 
maior arrecadação média advinda da CFEM referente a minerais ferrosos (ferro e minério de 
ferro) no triênio 2016-2018. Brumadinho fica bem à frente dos demais, com um valor médio 
arrecadado próximo a R$ 45 milhões ao ano. 

46 Disponível em. https://www.otempo.com.br/cidades/uma-pessoa-e-presa-por-extracao-ilegal-de-areia-no-rio-pa-
raopeba-1.1127314.
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Figura 1.3.12-165 – Valor médio anual recolhido de CFEM pelos municípios da área de estudo, 
minerais ferrosos, 2016 a 2018.

Nota: Valores deflacionados para o ano de 2019 por meio do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. Fonte: 
ANM, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Excluindo-se ferro e minério de ferro, apresenta-se o mapa da área de estudo com valor médio 
anual arrecadado de CFEM referente a minerais não ferrosos por município de 2016 a 2018 
(Figura 1.3.12-166).
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Figura 1.3.12-166 – Valor médio anual recolhido de CFEM pelos municípios da área de estudo, 
minerais não ferrosos, 2016 a 2018.

Nota: Valores deflacionados para o ano de 2019 por meio do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.
Fonte: ANM, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Na comercialização de minerais não ferrosos, Brumadinho também fica à frente dos demais 
municípios, com destaque para a produção de hematita. Em Pará de Minas, o mineral de maior 
valor comercializado é o agalmatolito. Inhaúma, por sua vez, tem destaque na produção de 
caulim. Na sequência de municípios de maior valor médio anual arrecadado no período de 
2016 a 2018, estão: Betim, com a produção de gnaisse; Esmeraldas, com destaque para a 
areia; e Curvelo, sobretudo com a produção de ardósia.

1.3.12.6.C.f.2. Indústria têxtil

Afora as cadeias produtivas anteriormente citadas, é possível considerar, ainda, outras indús-
trias que dependem da captação da água do rio para a qualidade de sua produção. É o caso 
da indústria têxtil, dada a necessidade de consumo de recursos hídricos em seus processos 
(FERREIRA, KELLER & SILVA, 2009).
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Segundo a Associação Brasileira da Indústria Têxtil (Abit), o estado de Minas Gerais é res-
ponsável por 13% da produção têxtil nacional, a terceira maior indústria, atrás apenas de São 
Paulo e Santa Catarina (Figura 1.3.12-167).

Figura 1.3.12-167 – Número de estabelecimentos ligados à indústria têxtil na área de estudo e 
no estado de Minas Gerais, 2010 a 2017.
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Fonte: RAIS, Ministério da Economia, 2019.

Ao se analisar o número de empregos formais ligado à indústria têxtil na área de estudo, no-
ta-se uma contundente queda nos valores desde o ano de 2010. Os municípios de Cachoeira 
da Prata, Pará de Minas e Paraopeba, que, em 2010, eram os com maior número de vínculos 
empregatícios ligados à indústria têxtil (160, 103 e 59, respectivamente), em 2017 registraram 
juntos apenas 5 vínculos ligados à fabricação de tecidos. Ressalta-se que os dados oficiais de 
emprego não contemplam as relações de trabalho informais (Figura 1.3.12-168).

Figura 1.3.12-168 – Número de vínculos empregatícios ligados à indústria têxtil na área de 
estudo, 2010 a 2017.
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Fonte: RAIS, Ministério da Economia, 2019.

Em Cachoeira da Prata, no ano de 2011, a empresa têxtil Cachoeira Velonorte demitiu quase 
a totalidade de seus funcionários (149), alegando não ter mais condições de continuar suas 
atividades, conforme noticiou o blog Cachoeira da Prata (2011). O portal Mega Cidade (2016) 
define a cidade vista do alto como um anel de casas em torno de uma indústria têxtil fechada. 
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Em Pará de Minas, notícia do portal GRNEWS (2016) informa que uma das indústrias mais 
sólidas do ramo demitiu mais de 80 funcionários em fevereiro de 2016.

O setor têxtil no Brasil há tempos encontra dificuldades em se manter competitivo no mercado, 
e a situação vem ficando insustentável para muitas empresas do setor. Entre as dificuldades, 
estão os tecidos importados da China, notadamente de menor preço e qualidade inferior, e 
os altos custos de produção. Levantamento feito com base na Pesquisa Industrial Mensal – 
Produção Física, apurada pelo IBGE, aponta que, de 93 subsetores industriais investigados, 
37 enfrentavam uma crise de moderada a fulminante em 2018, e pelo menos 5 pertenciam à 
indústria têxtil. De acordo com essa fonte, o presidente da Abit, Fernando Valente Pimentel, 
declarou que os anos de 2015 e 2016 foram uma catástrofe.

1.3.12.6.C.f.3. Indústria alimentícia e de bebidas

Ao se analisar a indústria de transformação nos municípios da área de estudo, pode-se constatar 
que em alguns deles tem destaque a fabricação de produtos alimentícios e de bebidas. De acor-
do com dados da RAIS, no ano de 2018 foram registrados 403 estabelecimentos relacionados 
à fabricação de produtos alimentícios, e 48 à fabricação de bebidas. Ressalta-se que os valores 
são apenas os obtidos pelos registros da economia formal.

O município que concentra o maior número desses estabelecimentos é Betim, com 105, repre-
sentando 23% do total da área de estudo. Destaque para a presença da Masterzoo Indústria e 
Comércio de Rações e da Mellore Alimentos no município, duas das 100 maiores empresas de 
alimentos de Minas Gerais. Em seguida, aparecem Pará de Minas, com 100 (22%); Curvelo, 
com 36 (8%); Esmeraldas, com 26 (6%); e Brumadinho, com 21 (5%). A Figura 1.3.12-169 
mostra, no mapa da área de estudo, o número de unidades locais de indústrias de fabricação 
de produtos alimentícios e de bebidas por município no ano de 2018.
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Figura 1.3.12-169 – Número de unidades locais de indústrias alimentícias e de bebidas, 2018.

Fonte: Ministério da Economia, 2019. Elaboração: Arcadis, 2020.

Em relação ao número de empregos formais, foram registrados 9.346 nos municípios da área 
de estudo. Pará de Minas é o que concentra o maior número, com 3.685 vínculos empregatícios 
relacionados à fabricação de produtos alimentícios e de bebidas em 2018 (39% do total da área 
de estudo). Destaque para a presença da Adeel Alimentos no município, uma das 100 maiores 
empresas de alimentos de Minas Gerais. Em seguida, aparecem Betim, com 2.387 (26%); São 
Joaquim de Bicas, com 908 (10%); Juatuba, com 518 (6%); e Brumadinho, com 352 (4%).

1.3.12.6.C.g. Turismo
O turismo é uma atividade econômica importante para os municípios da área de estudo. Dentre os 
22 municípios, 13 estão inseridos em circuitos turísticos de Minas Gerais e são classificados pelo 
Ministério do Turismo. As categorias de classificação são A, B, C, D e E. De acordo com a metodo-
logia, nos grupos A, B e C estão os municípios que possuem representatividade nas esferas nacio-
nal e internacional; no grupo D, os municípios que não possuem representatividade tão expressiva 
no nível nacional; e no grupo E, os municípios que não possuem fluxo turístico expressivo.

Os circuitos turísticos existentes na área de estudo são: Veredas do Paraopeba, Verde-Trilha 
dos Bandeirantes e Guimarães Rosa. Dos municípios que fazem parte desses circuitos, 
Brumadinho, Curvelo e Pará de Minas foram classificados como C, e os outros 10 municípios 
foram classificados como D, de acordo com a metodologia do Ministério do Turismo, conforme 
Quadro 1.3.12-16.
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Quadro 1.3.12-16 – Classificação do Ministério do Turismo dos municípios da área de estudo 
pertencentes a circuitos turísticos.

Circuito Município Classificação do 
Ministério do Turismo

Veredas do Paraopeba Brumadinho C

Veredas do Paraopeba Igarapé D

Veredas do Paraopeba Juatuba D

Veredas do Paraopeba Mário Campos D

Veredas do Paraopeba Mateus Leme D

Veredas do Paraopeba São João de Bicas D

Verde – Trilha dos Bandeirantes Pará de Minas C

Verde – Trilha dos Bandeirantes Pequi D

Verde – Trilha dos Bandeirantes Maravilhas D

Verde – Trilha dos Bandeirantes Papagaios D

Guimarães Rosa Pompéu D

Guimarães Rosa Felixlândia D

Guimarães Rosa Curvelo C

Fonte: Mapa do Turismo, Ministério do Turismo, 2020.

O Quadro 1.3.12-17 apresenta os atrativos turísticos dos municípios da área de estudo levanta-
dos na revisão do Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba 
(COBRAPE, 2019). Foram levantados 50 atrativos turísticos, particulares e públicos, ao longo 
do território de 19 dos 22 municípios da área de estudo. Os municípios de Inhaúma, Maravilhas 
e Papagaios não possuem atrativos turísticos relevantes.

O rio Paraopeba foi considerado atrativo turístico em Curvelo, Fortuna de Minas, Pequi, 
Pompéu, São Joaquim de Bicas e São José da Varginha. Destacam-se também o Instituto 
Inhotim (Brumadinho), a Represa de Três Marias (Felixlândia) e o rio São Francisco em Pompéu.

Quadro 1.3.12-17 – Atrativos turísticos dos municípios da área de estudo.
Município Atrativo Informações Fonte

Betim

Parque Ecológico e 
Alambique Vale Verde

Oferece diversas atrações de lazer, como passeios 
de charrete, visita ao Viveiro Encantado de Lóris, 
trilha ecológica, pedalinho, tirolesa, water ball, 
arvorismo, escalada e até mesmo uma cachoeira 
dentro do Bosque do Mestre.

Vale Verde

Represa Várzea das Flores

Também conhecida como Vargem das Flores, 
é um importante reservatório de água potável 
que abastece boa parte da RMBH. A represa 
constitui-se também de bonito recurso paisagístico 
dos municípios de Betim e Contagem. O lugar é 
interessante para passeios, apesar de não possuir 
infraestrutura turística. É permitido usar apenas 
pequenos barcos e caiaques. É necessário cuidado 
com banhos ou mergulhos, pois existem áreas muito 
profundas e perigosas.

Descubra Minas

Floresta Estadual São 
Judas Tadeu

– Descubra Minas
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Município Atrativo Informações Fonte

Brumadinho

Parque Estadual da Serra 
do Rola-Moça

Oferece esportes como balonismo e voo livre. 
No parque existem seis importantes mananciais 
(Taboões, Rola-Moça, Bálsamo, Barreiro, Mutuca e 
Catarina), declaradas Áreas de Proteção Especial. 
Não está aberto a visitação pública.

Descubra Minas

Ribeirão do Córrego do 
Feijão

Ribeirão de águas claras e baixa profundidade. 
Possui quedas e poços d’água para banho. Não 
possui infraestrutura turística.

Descubra Minas

Inhotim
Além de um centro de arte contemporânea, Inhotim 
é um jardim botânico. Entre palmeiras, flores, lagos e 
imensos bancos de madeira estão galerias de arte.

Inhotim

Cachoeira da Toca de 
Cima

É um trecho do rio Paraopeba, chamado de Toca 
de Cima. Há diversos roteiros ecológicos e áreas 
para a prática de esportes radicais. É formada por 
uma grande extensão de areia às margens do rio 
Paraopeba.

Portal de Brumadinho

Cachoeira da Osta

Trilha completa, com elevado grau de dificuldade 
em campos abertos, com descida íngreme e 
escorregadia, mata densa e fechada, cânion estreito 
e subidas quase verticais.

Portal de Brumadinho

Cachoeira da 
Prata

Represa do Ribeirão dos 
Macacos

– Cidades do Meu Brasil

Caetanópolis Açude da Cedro Cachoeira – Portal Turismo Brasil

Curvelo
Rio das Velhas – Portal Minas Gerais

Rio Paraopeba – Portal Minas Gerais

Esmeraldas
Usina da Serra Negra –

Câmara Municipal de 
Esmeraldas

Recanto das Cachoeiras
Cachoeira privativa dentro de uma pousada. Propícia 
a banhos.

Recanto das 
Cachoeiras

Felixlândia

Represa de Três Marias

Principal atrativo natural da cidade, que atrai 
inúmeros turistas para a região, que procuram lazer, 
esportes náuticos e pesca na represa: vêm para 
descansar e curtir a praia de água doce.

Portal Minas Gerais

Cachoeira da Marejada
Local ideal para a prática de esportes radicais como 
escalada, pêndulo, tirolesa e rapel.

Posuta

Cachoeira do Osama
Local ideal para a prática de esportes radicais como 
escalada, pêndulo, tirolesa e rapel.

Posuta

Cachoeira da Forquilha
Local ideal para a prática de esportes radicais como 
escalada, pêndulo, tirolesa e rapel.

Posuta

Florestal
Usina da Barragem de 
Florestal

A usina, desativada, ainda contribuiu com seu 
reservatório de água para a recreação dos 
habitantes de Florestal, e até mesmo para a pesca 
de subsistência de seus moradores.

Prefeitura Municipal de 
Florestal

Cachoeira da Barragem – Portal Minas Gerais
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Município Atrativo Informações Fonte

Fortuna de 
Minas

Rio Paraopeba –
Prefeitura Municipal de 
Fortuna de Minas

Ribeirão dos Macacos –
Prefeitura Municipal de 
Fortuna de Minas

Córrego Carreira Comprida –
Prefeitura Municipal de 
Fortuna de Minas

Córrego do Tropeiro –
Prefeitura Municipal de 
Fortuna de Minas

Igarapé

Pedra Grande
Atividades de ecoturismo, como montanhismo, rapel, 
escalada, trekking e mountain bike.

Férias Brasil

Centro de Vida Madre 
Clarice

Recebe visitantes do Brasil e do exterior, oferece 
pacotes de terapias denominadas “renascimento 
humano”, incluindo massagens, meditação, banhos, 
acupuntura etc. O cenário é inspirador, aos pés da 
serra Itatiaiuçu.

Férias Brasil

Juatuba

Reserva de Proteção 
Ambiental e Arqueológica

– Portal Minas Gerais

Serra do Elefante
Um dos cartões postais da cidade. Possui trilhas e 
fontes d’água.

Circuito Veredas de 
Paraopeba

Barragem do Sistema 
Serra Azul

–
Circuito Veredas de 
Paraopeba

Mário Campos
Fonte de Água Mineral 
Bom Jardim

A fonte de água Bom Jardim é a segunda maior do 
mundo em vazão espontânea. Os turistas podem 
visitar a rocha com agendamento prévio, nadar em 
uma piscina com água mineral, que é renovada 
constantemente, e também tomar uma ducha 
com a água que jorra ao lado de um moinho com 
uma temperatura constante de cerca de 26,4º em 
qualquer época do ano.

Portal Minas Gerais

Serra dos Três Irmãos – Portal Minas Gerais

Mateus Leme

Barragem do Horto da 
Liberdade

– Férias Tur

Cachoeira do Zé Nicota – Férias Tur

Lagoa Atalaia – Férias Tur

Pará de Minas
Parque Bariri

É um dos cartões postais da cidade, e conta com 
infraestrutura para caminhadas e práticas de esporte.

Portal Minas Gerais

Represa de Carioca – Guia do Turismo Brasil

Paraopeba Instituto Chico Mendes Área de preservação permanente.
Prefeitura Municipal de 
Paraopeba

Pequi

Cachoeira do Mato

É formada pelas águas do rio Vermelho, que passam 
por cima de uma pedra, formando um tobogã e uma 
piscina natural no final da queda. O turismo no local 
é explorado pela família proprietária do terreno com 
a denominação de Cachoeira do Mato Camping 
Clube.

Prefeitura Municipal de 
Pequi

Ponto Chic
Localizado no topo da serra do rio do Peixe. Com 
existência de grutas e grotas, e ainda, rica em 
vegetação natural.

Prefeitura Municipal de 
Pequi

Cachoeira Samambaia
Trilha ecológica na serra do rio do Peixe: uma 
vista maravilhosa, com uma queda d’água e uma 
cachoeira cristalina.

Portal Minas Gerais

Rio Paraopeba – Portal Minas Gerais
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Município Atrativo Informações Fonte

Pompéu

Represa de Três Marias –
Prefeitura Municipal de 
Pompéu

Balneário Reino dos Lagos –
Prefeitura Municipal de 
Pompéu

Cachoeira Olhos d’Água –
Prefeitura Municipal de 
Pompéu

Rio São Francisco –
Prefeitura Municipal de 
Pompéu

Rio Paraopeba –
Prefeitura Municipal de 
Pompéu

Cachoeira do Choro –
Prefeitura Municipal de 
Pompéu

São Joaquim 
de Bicas

Rio Paraopeba
Faz parte do Circuito Veredas do Paraopeba, onde 
os bandeirantes procuravam o ouro de Aluvião.

Circuito Veredas do 
Paraopeba

São José da 
Varginha

Cachoeira do Sanhudo –
Prefeitura Municipal de 
São José da Varginha

Rio Paraopeba –
Prefeitura Municipal de 
São José da Varginha

Fonte: Plano Diretor da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba, Cobrape, 2018.

Em consonância com as Classes da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE 
2.0, foram consideradas atividades características do turismo as atividades econômicas apre-
sentadas no Quadro 1.3.12-18. As atividades referem-se a alojamento, alimentação, transpor-
te, agências especializadas e atividades culturais.

Quadro 1.3.12-18 – Atividades características do turismo de acordo com as Classes do CNAE 2.0.
Item Atividade econômica

1 Agências de viagens

2 Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares

3 Atividades de exploração de jogos de azar e apostas

4
Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas 
ecológicas e áreas de proteção ambiental

5
Atividades de museus e de exploração, restauração artística e conservação de 
lugares e prédios históricos e atrações similares

6 Atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente

7 Atividades esportivas não especificadas anteriormente

8 Hotéis e similares

9 Locação de automóveis sem condutor

10 Operadores turísticos

11 Outros tipos de alojamento não especificados anteriormente

12 Parques de diversão e parques temáticos

13 Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas

14 Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas

15 Serviços ambulantes de alimentação

16
Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados 
anteriormente

17 Transporte aéreo de passageiros não regular
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Item Atividade econômica

18 Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares

19
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, 
interestadual e internacional

20
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, e 
outros transportes rodoviários não especificados anteriormente

21 Transporte rodoviário de táxi

22 Trens turísticos, teleféricos e similares

Fonte: RAIS, Ministério da Economia, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

A Tabela 1.3.12-146 apresenta o número total de estabelecimentos das atividades do turismo nos 
municípios da área de estudo. Os municípios que apresentaram maior número de estabeleci-
mentos em 2018 foram Betim (443), Pará de Minas (165) e Curvelo (164). Por outro lado, os que 
apresentaram menor número foram São José da Varginha (2), Pequi (2), Cachoeira da Prata (4) e 
Fortuna de Minas, onde não havia nenhum estabelecimento relacionado a atividades do turismo.

Entre os anos de 2008 e 2018, os municípios apresentaram oscilações positivas e negativas, 
mas, de modo geral, observou-se aumento no número de estabelecimentos das atividades ca-
racterísticas do turismo, indicando crescimento do setor. Ressalta-se que, entre as atividades, 
as que apresentaram maior número de estabelecimentos foram “Restaurantes e outros estabe-
lecimentos de serviços de alimentação e bebidas” e “Hotéis e similares”.

Tabela 1.3.12-146 – Número total de estabelecimentos das atividades características do turismo 
nos municípios da área de estudo.

Município 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Betim 222 231 274 320 355 432 436 453 450 458 443

Brumadinho 37 44 49 60 65 76 84 86 85 81 80

Cachoeira da Prata 5 4 4 5 3 3 2 5 5 6 4

Caetanópolis 18 20 18 17 18 22 24 22 23 25 24

Curvelo 97 101 119 122 136 156 163 155 159 165 164

Esmeraldas 20 24 26 29 31 35 36 36 36 40 45

Felixlândia 15 17 17 20 23 23 23 24 26 21 20

Florestal 8 10 12 15 14 13 13 14 13 12 9

Fortuna de Minas 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0

Igarapé 14 18 22 26 34 42 42 43 43 50 52

Inhaúma 6 5 9 7 10 9 11 11 9 10 9

Juatuba 8 12 18 19 26 34 32 39 34 31 29

Maravilhas 4 5 4 7 6 7 6 5 6 8 7

Mário Campos 1 3 2 8 3 4 9 6 9 9 10

Mateus Leme 19 24 26 25 29 30 38 34 33 37 36

Papagaios 8 10 13 13 16 16 18 17 16 17 18

Pará de Minas 96 106 117 131 135 140 155 167 164 162 165

Paraopeba 30 30 39 36 41 51 51 55 52 53 55

Pequi 1 1 2 2 3 3 1 1 1 2 2

Pompéu 27 29 29 37 41 43 44 41 46 45 49

São Joaquim de Bicas 17 15 15 19 21 28 25 30 21 24 27

São José da Varginha 0 1 0 1 1 2 2 2 2 2 2

Total 653 710 815 920 1.011 1.169 1.216 1.246 1.234 1.259 1.250

Fonte: RAIS, Ministério da Economia, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.
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Em 2018, havia 6.882 pessoas empregadas nas atividades econômicas do turismo na área 
de estudo, destes empregos, 61% se concentrava nos municípios de Betim (32,3%), Curvelo 
(15,27%) e Brumadinho (13,43%). 

Deve-se observar, entretanto, que a análise da quantidade de empregos formais nas atividades ca-
racterísticas do turismo provoca uma superestimação do contingente de trabalhadores empregados 
no setor. Isso ocorre porque as atividades econômicas selecionadas não atendem exclusivamente 
ao setor do turismo. Por exemplo, não é possível distinguir se a atividade de transporte de pas-
sageiros atende à demanda turística ou ao transporte de trabalhadores entre cidades. Buscando 
encontrar um valor mais próximo a realidade, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 
desenvolveu uma metodologia para estimar a participação relativa dos empregos formais nas ati-
vidades características do turismo que efetivamente atendem à demanda turística. Os resultados 
obtidos são agregados e apresentados para cada Unidade da Federação. Conforme o Sistema de 
Informações sobre o Mercado de Trabalho no Setor Turismo – SIMT (IPEA, 2020), apenas 12,5% 
dos empregos formais alocados nas atividades características do turismo são postos de trabalho 
criados pelo consumo turístico (gastos dos turistas).

Na comparação entre os anos de 2008 e 2018, observou-se crescimento dos empregos no tu-
rismo; entretanto, a maioria dos municípios obteve queda do número de empregos entre 2017 
e 2018, reflexo da conjuntura econômica do país no período.

Tabela 1.3.12-147 – Número total de empregos das atividades características do turismo nos 
municípios da área de estudo.

Município 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Betim 1.543 1.744 1.893 2.173 2.312 2.585 2.705 2.388 2.305 2.299 2.223

Brumadinho 297 368 428 518 645 580 628 643 541 987 924

Cachoeira da Prata 11 9 8 5 4 5 3 8 7 10 4

Caetanópolis 185 193 177 183 203 201 218 219 213 229 234

Curvelo 478 491 630 634 746 930 961 1.044 1.024 1.063 1.051

Esmeraldas 101 131 132 151 154 175 226 239 243 277 320

Felixlândia 33 63 86 83 73 96 95 90 82 73 66

Florestal 67 75 91 108 110 114 108 109 117 117 108

Fortuna de Minas 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0

Igarapé 72 53 96 136 203 286 298 297 252 298 292

Inhaúma 57 57 89 62 95 64 76 31 26 32 33

Juatuba 274 362 340 312 263 260 585 558 135 135 121

Maravilhas 13 16 17 18 14 21 26 28 28 25 20

Mário Campos 2 6 2 8 7 7 24 19 17 18 22

Mateus Leme 60 86 92 100 119 157 179 160 166 151 125

Papagaios 29 28 41 35 25 33 33 30 29 28 28

Pará de Minas 413 461 500 646 618 672 732 714 631 664 654

Paraopeba 175 159 238 292 320 334 387 383 390 378 360

Pequi 2 2 4 5 5 1 2 1 1 2 3

Pompéu 83 91 84 111 134 122 143 127 116 122 125

São Joaquim de Bicas 129 109 119 140 145 161 170 186 155 156 167

São José da Varginha 0 1 0 1 2 3 5 7 4 3 2

Total 4.024 4.505 5.067 5.721 6.197 6.807 7.605 7.281 6.483 7.068 6.882

Fonte: RAIS, Ministério da Economia, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.
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A Tabela 1.3.12-148 mostra a série histórica da média salarial das atividades características 
do turismo nos municípios da área de estudo de 2008 a 2018. Na média geral, o ano de 2017 
apresentou o maior valor na série histórica, com uma média salarial de R$ 963,14, entretanto, 
observou-se queda no ano seguinte, que registrou uma média salarial de R$ 849,96.

Em 2018, dentre os 22 municípios da área de estudo, apenas oito apresentaram média sa-
larial das atividades características do turismo acima de R$ 1.000,00. Foram os municípios 
de Mateus Leme (R$ 1.438,18), Betim (R$ 1.396,39), Paraopeba (R$ 1.289,20), Pará de 
Minas (R$ 1.202,26), Igarapé (R$ 1.119,84), Juatuba (R$ 1.101,74), Curvelo (R$ 1.045,77) e 
Papagaios (R$ 1.037,60).
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Tabela 1.3.12-148 – Média salarial das atividades características do turismo nos municípios da área de estudo.
Município 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Betim R$860,55 R$1.236,60 R$1.220,60 R$1.163,85 R$1.316,00 R$1.277,45 R$1.231,85 R$1.318,29 R$1.250,40 R$1.430,50 R$1.396,39

Brumadinho R$753,83 R$920,40 R$958,25 R$868,74 R$1.002,20 R$873,44 R$1.002,95 R$1.027,48 R$1.101,32 R$1.019,19 R$936,08

Cachoeira da Prata R$292,74 R$324,84 R$316,24 R$793,80 R$828,55 R$857,02 R$367,26 R$1.564,73 R$394,37 R$379,97 R$399,75

Caetanópolis R$715,27 R$836,65 R$849,55 R$737,16 R$651,31 R$667,56 R$820,71 R$808,79 R$879,75 R$652,28 R$813,67

Curvelo R$723,85 R$886,85 R$953,20 R$821,46 R$1.374,74 R$1.180,05 R$992,85 R$1.159,10 R$1.199,59 R$1.265,69 R$1.045,77

Esmeraldas R$618,10 R$585,19 R$627,71 R$885,23 R$1.000,66 R$757,05 R$738,32 R$797,73 R$908,52 R$923,45 R$701,24

Felixlândia R$730,40 R$748,96 R$762,76 R$1.072,43 R$934,03 R$967,75 R$943,49 R$940,54 R$720,29 R$767,73 R$757,64

Florestal R$562,06 R$596,46 R$795,49 R$892,89 R$475,44 R$1.026,41 R$868,19 R$838,83 R$862,46 R$876,01 R$499,46

Fortuna de Minas R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$1.005,10 R$0,00 R$1.755,70 R$1.705,44 R$0,00

Igarapé R$661,43 R$874,99 R$1.107,37 R$674,05 R$826,51 R$1.107,06 R$849,25 R$951,60 R$839,47 R$1.348,86 R$1.119,84

Inhaúma R$376,18 R$434,99 R$428,26 R$628,80 R$505,99 R$731,73 R$765,51 R$983,70 R$920,56 R$955,87 R$533,74

Juatuba R$729,84 R$842,52 R$896,77 R$915,56 R$1.002,07 R$1.142,17 R$1.075,22 R$875,44 R$783,15 R$1.049,43 R$1.101,74

Maravilhas R$463,92 R$806,15 R$821,39 R$830,78 R$789,97 R$808,29 R$797,86 R$780,17 R$816,74 R$864,27 R$821,42

Mário Campos R$99,04 R$412,39 R$124,92 R$425,61 R$379,27 R$99,10 R$581,65 R$466,15 R$602,92 R$805,10 R$507,99

Mateus Lemes R$333,00 R$583,15 R$746,02 R$762,29 R$611,56 R$860,94 R$765,38 R$881,41 R$1.002,73 R$876,51 R$1.438,18

Papagaios R$484,33 R$542,88 R$574,88 R$574,46 R$391,79 R$869,95 R$1.185,74 R$981,74 R$949,17 R$857,96 R$1.037,60

Pará de Minas R$1.031,31 R$843,20 R$1.073,91 R$894,46 R$961,40 R$822,97 R$1.186,78 R$1.076,33 R$1.157,21 R$1.219,99 R$1.202,26

Paraopeba R$481,98 R$445,46 R$711,90 R$769,27 R$527,44 R$1.008,90 R$1.048,91 R$1.078,43 R$1.112,91 R$1.171,55 R$1.289,20

Pequi R$150,65 R$180,65 R$389,94 R$831,03 R$685,87 R$198,92 R$513,53 R$486,78 R$516,06 R$468,87 R$545,25

Pompéu R$657,63 R$782,57 R$697,73 R$608,51 R$993,74 R$881,63 R$886,80 R$862,36 R$867,49 R$874,33 R$728,02

São Joaquim de Bicas R$612,28 R$720,05 R$579,01 R$521,75 R$796,13 R$419,73 R$789,68 R$695,82 R$581,14 R$736,95 R$893,21

São José da Varginha R$0,00 R$576,23 R$0,00 R$572,33 R$751,24 R$885,07 R$933,86 R$930,99 R$967,59 R$939,11 R$930,76

Área de Estudo R$515,38 R$644,60 R$665,27 R$738,38 R$763,90 R$792,87 R$879,59 R$886,65 R$917,71 R$963,14 R$849,96

Fonte: RAIS, Ministério da Economia, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba 
Capítulo 1 – Diagnóstico pretérito 

Socioeconomia

 317

1.3.12.6.D. Estrutura ocupacional
A fim de analisar o contingente populacional ocupado da área de estudo, definiu-se a razão 
entre o número de empregos formais e a população em idade ativa em cada município. O 
número de empregos formais por município foi obtido na base de dados da Relação Anual de 
Informações Sociais – RAIS referente ao ano de 2018.

Para mensurar os indivíduos pertencentes à faixa-etária da população potencial a trabalhar utili-
za-se o conceito de população em idade ativa (PIA), definida como pessoas de 16 anos ou mais 
de idade na data de referência (2018), obtida com base nas projeções de população, por sexo e 
grupos quinquenais de idade, por municípios de Minas Gerais (FJP, 2019). Desta forma, engloba 
as populações: ocupada, desocupada, economicamente ativa e não economicamente ativa.

A Tabela 1.3.12-149 apresenta o contingente populacional ocupado da área de estudo, com 
base na razão entre o número de empregos formais e a PIA por município.

Tabela 1.3.12-149 – Empregos formais/PIA nos municípios da área de estudo, 2018.
Município Empregos formais (2018) PIA 16- (2018) Empregos formais/PIA

Betim 104.410 339.909 31%

Brumadinho 9.444 30.728 31%

Cachoeira da Prata 452 2.949 15%

Caetanópolis 2.044 9.052 23%

Curvelo 16.831 64.378 26%

Esmeraldas 6.394 55.118 12%

Felixlândia 1.925 12.134 16%

Florestal 1.374 5.809 24%

Fortuna de Minas 443 2.377 19%

Igarapé 5.841 32.457 18%

Inhaúma 1.068 4.936 22%

Juatuba 6.410 20.495 31%

Maravilhas 1.354 6.223 22%

Mário Campos 1.355 11.797 11%

Mateus Leme 6.072 24.329 25%

Papagaios 3.103 12.293 25%

Pará de Minas 27.060 74.743 36%

Paraopeba 7.317 19.392 38%

Pequi 554 3.486 16%

Pompéu 5.431 25.079 22%

São Joaquim de Bicas 6.006 23.925 25%

São José da Varginha 711 3.832 19%

Fonte: RAIS, Ministério da Economia, 2019 e Fundação João Pinheiro, 2019.
Elaboração: Arcadis, 2020.

No Quadro 1.3.12-19 verifica-se o rendimento nominal médio mensal per capita do Censo 
Demográfico de 2010 em comparação ao salário médio mensal dos municípios da área de estudo 
entre 2010 e 2019, apresentados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged 
(MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 2019).
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Quadro 1.3.12-19 – Rendimento nominal médio mensal per capita, 2010, e salário médio mensal, 
2010 a 2018, dos municípios da área de estudo.

Grupo Município

Rendimento 
nominal 

médio mensal 
per capita 

(IBGE) (R$)

Salário médio mensal (Caged) (R$)

2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 Betim (MG) 1.235 1.386 1.392 1.508 1.544 1.598 1.786 2.102 2.354 1.668

2

Pará de Minas 
(MG)

1.253 1.080 1.128 1.195 1.234 1.219 1.195 1.224 1.262 1.279

Brumadinho 
(MG)

1.643 1.262 1.299 1.398 1.475 1.518 1.608 1.618 1.561 1.450

Curvelo (MG) 1.124 1.070 1.052 1.131 1.174 1.219 1.168 1.221 1.256 1.224

Juatuba (MG) 1.003 1.150 1.212 1.293 1.300 1.356 1.374 1.486 1.541 1.381

3

Igarapé (MG) 1.026 1.250 1.264 1.322 1.345 1.392 1.222 1.279 1.357 1.346

Pompéu (MG) 1.132 1.138 1.173 1.290 1.301 1.259 1.223 1.315 1.332 1.283

Esmeraldas 
(MG)

856 1.188 1.184 1.237 1.301 1.297 1.251 1.300 1.348 1.390

Mateus Leme 
(MG)

1.064 1.133 1.154 1.177 1.238 1.325 1.254 1.304 1.316 1.285

São Joaquim 
de Bicas (MG)

914 1.191 1.343 1.339 1.422 1.405 1.431 1.424 1.427 1.399

Paraopeba 
(MG)

983 1.143 1.097 1.216 1.256 1.262 1.187 1.330 1.281 1.459

4

Felixlândia 
(MG)

891 1.119 1.062 1.109 1.234 1.158 1.048 1.219 1.240 1.091

Papagaios 
(MG)

888 1.030 1.078 1.095 1.220 1.270 1.240 1.172 1.241 1.174

Caetanópolis 
(MG)

993 1.109 1.084 1.172 1.174 1.184 1.219 1.300 1.208 1.196

Mário Campos 
(MG)

1.036 1.227 1.196 1.253 1.350 1.378 1.358 1.305 1.371 1.316

5

Maravilhas 
(MG)

841 987 1.063 1.115 1.108 1.178 1.154 1.245 1.232 1.212

Florestal (MG) 1.388 952 1.037 1.147 1.191 1.259 1.148 1.182 1.193 1.205

Inhaúma (MG) 938 1.166 1.248 1.262 1.221 1.363 1.326 1.350 1.403 1.401

São José da 
Varginha (MG)

1.192 1.072 1.122 1.082 978 1.317 1.198 965 922 960

Pequi (MG) 1.005 1.202 1.076 1.093 1.130 1.213 872 1.248 1.120 1.193

Cachoeira da 
Prata (MG)

1.095 946 824 910 832 902 1.069 899 915 1.196

Fortuna de 
Minas (MG)

848 1.212 1.144 1.266 1.021 1.511 1.276 1.252 1.183 1.138

Fonte: IBGE, 2010; e Ministério da Economia, 2019. Elaboração: Arcadis, 2020.

Observa-se (Quadro 1.3.12-19) que poucos municípios apresentaram variação positiva em re-
lação ao salário médio entre os anos de 2014 e 2015, e, quando ocorreu, a variação foi pouco 
expressiva, apresentando, em geral, tendência de declínio até 2018. O salário médio mensal 
em 2019 varia, nos municípios da área de estudo, entre 1,1 e 1,6 salários mínimos47.

47 O salário mínimo em vigor em 2019 é de R$ 998,00, de acordo com o Decreto nº 9.661, de 1º de janeiro de 2019. 
Disponível em: http://www.portalbrasil.net/salariominimo_2019.htm.
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1.3.12.6.D.a. Trabalho informal
As transformações dos modelos econômicos a partir dos anos 1980, juntamente com a glo-
balização, foram propulsores das profundas mudanças do mundo do trabalho, erigindo novas 
concepções do modelo de trabalho, dos processos produtivos e, consequentemente, novos de-
safios da mensuração do capital variável. A formalidade empregatícia, sustentada por vínculos 
legalistas, encargos previdenciários e benefícios sociais, tem sido continuamente substituída 
pela informalidade, embasada por autonomia, redução dos custos de-mão-de-obra e, funda-
mentalmente, flexibilização da jornada de trabalho. Essa configuração das novas modalidades 
de trabalho não ocorreu apenas nos grandes centros urbanos, e estão presentes nas áreas 
periféricas e rurais. Inclusive, no espaço rural a alta informalidade nas relações de trabalho 
sempre foi presente na história do Brasil, relação que é recorrente até os dias atuais.

A definição de informalidade está sob disputas conceituais, uma vez que essa categoria é ex-
tremamente heterogênea. Todavia, esforços da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
definem características intrínsecas encontradas neste setor, como a indefinição do local de 
trabalho, baixos níveis de qualificação e produtividade do trabalho e, sua característica precí-
pua, o uso intensivo da força de trabalho, aliado a baixas e irregulares remunerações e longas 
jornadas de trabalho. Além disso, a informalidade não é um fenômeno essencialmente urbano, 
pois está presente também nas áreas rurais do Brasil, em atividades não agrícolas e agrícolas.

No Brasil em 2017 foi sancionada a Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, popularmente co-
nhecida como “Reforma Trabalhista”, com o intuito de adequar a legislação às novas relações 
de trabalho. De acordo com o texto para discussão elaborado pelo Ipea (2017), a reforma tra-
balhista tem como foco as relações trabalhistas assalariadas nas empresas privadas das áreas 
urbanas do Brasil e possui os seguintes objetivos concomitantes: diminuição da rotatividade, 
diminuição da subutilização (sob a forma de desemprego ou ainda sob outra forma), diminuição 
da informalidade, diminuição dos custos, diminuição dos conflitos associados e aumento da 
produtividade do trabalho e da contratação coletiva.

Apesar da reforma trabalhista ter o objetivo de reduzir a rotatividade, a permissão de vínculos 
de trabalho de curta duração ou de duração imprevista dificulta a fixação dos empregados em 
seus trabalhos. Com a flexibilização do trabalho em vínculos de curta duração, pode ocorrer 
a busca por trabalho informal, principalmente por aqueles trabalhadores que tiveram recente-
mente seus contratos encerrados ou estejam próximos do encerramento, sendo a informalida-
de uma condição para a manutenção ou aumento de sua renda.

Dada as dificuldades inerentes do setor informal, devido a sua heterogeneidade, atualmente a 
Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) configura o principal 
levantamento que mapeia e acompanha as evoluções da força de trabalho brasileira e suas 
características socioeconômicas. Cabe mencionar que a metodologia da Pnad abrange cerca 
de 211.000 domicílios, em 16.000 setores censitários, permitindo análises das estimativas para 
as menores Unidades da Federação e áreas rurais, que possibilitam representações próximas 
da realidade para a área de estudo.
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Na Figura 1.3.12-170, o conceito de ocupação configura a relação de trabalho entre o indivíduo 
e o empreendimento48, para aqueles que na semana de referência trabalharam ao menos 1 hora 
completa em trabalho remunerado. Dentre desse grupo, distinguem-se os trabalhadores com e 
sem carteira assinada segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0), 
enquanto a categoria conta própria é definida pela nota técnica da Pnad Contínua como a “pessoa 
que trabalhava explorando seu próprio empreendimento, sozinha ou com sócio, sem ter empre-
gado e contando, ou não, com a ajuda de trabalhador familiar auxiliar” (IBGE: 2018: 30). Assim, a 
Figura 1.3.12-170 aponta a dimensão dos trabalhadores que possuem carteira assinada, empre-
gadores – englobando a categoria que trabalhava explorando seu próprio empreendimento e man-
tendo ao menos um empregado – e, por fim, a categoria conta própria, correspondente à parcela 
dos trabalhadores informais, isto é, indivíduos que não possuem carteira assinada, portanto não 
mantêm vínculo com empregador, seja pessoa física ou jurídica.

Figura 1.3.12-170 – Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, 
por posição na ocupação no trabalho principal – Brasil.
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Fonte: IBGE (2020).

Dados da Pnad Contínua apresentados na Figura 1.3.12-170 apontam que a força de traba-
lho informal representa aproximadamente metade da população ocupada e apta a trabalhar, 
segundo a metodologia aplicada pelo IBGE. A Figura 1.3.12-170 demonstra queda de 3% no 
contingente de trabalhadores assalariados entre os anos de 2013 e 2018, com aumento de 
12% do conjunto de trabalhadores por conta própria.

Esse cenário se repete para a análise do estado de Minas Gerais. Além da expressividade da 
informalidade, há ainda sinais de uma trajetória ascendente, com crescimento de 16%, acom-
panhado de queda de 2% no contingente de trabalhadores assalariados entre os anos de 2013 
e 2018.

48 A Nota Técnica da Pnad Contínua informa que o conceito de empreendimento está relacionado à existência de 
empresas, instituições, firmas, negócios etc., que pode ser constituído por um ou mais estabelecimentos, ou, 
ainda, não possuir nenhum estabelecimento.
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Figura 1.3.12-171- Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, 
por posição na ocupação no trabalho principal – Minas Gerais.

 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

1º trimestre 20131º trimestre 20141º trimestre 20151º trimestre 20161º trimestre 20171º trimestre 2018

Pe
ss

oa
s

Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de 
referência

Atividades com carteira assinada Conta própria Empregador

Fonte: IBGE (2020).

Tal crescimento pode ser explicado devido às constantes transformações dos processos produ-
tivos, a substituição do capital humano pela tecnologia, mas, sobretudo, decorrente de aspectos 
estruturais socioeconômicos e educacionais que impõem barreiras à inserção de mão-de-obra 
não qualificada nas relações assalariadas, desempregados e subocupados. A informalidade 
também tem o papel de complementar a renda das famílias. Assim, a economia informal é fa-
cilmente encontrada tanto nas metrópoles quanto nas regiões interioranas, e está presente em 
todas os setores econômicos – primário, secundário, terciário.

Devido à intersecção da informalidade com todas as áreas produtivas, especialmente no setor 
terciário, dada a abundante demanda existente, além da reduzida presença de barreiras à 
entrada em determinadas atividades, trabalhadores subocupados ou desempregados veem 
como necessidade a oferta da força de trabalho por ocupações que requeiram baixa qualifica-
ção, reduzidos custos financeiros e burocráticos, além da flexibilidade da jornada de trabalho, 
o que é visto como oportunidade para os contratantes, que têm a possibilidade de contratar 
trabalhadores com salários e custos reduzidos.

A economia informal também se faz presente nas atividades características do turismo, uma 
vez que possibilitam a integração de diversas ocupações econômicas, dinamizando o fluxo 
circular da renda e impactando na valorização e investimento local, no reforço das práticas 
culturais e de pertencimento à região. Contudo, o turismo traz consigo características próprias, 
como a sazonalidade – variação do fluxo de bens e serviços entre a alta e baixa temporada, 
interferindo na alocação da força de trabalho durante a baixa temporada.

Ao estudar o trabalho informal e a sazonalidade no turismo de eventos, Anjos (2011) explica 
que durante eventos há crescimento de empresas sazonais e de trabalho informal para atender 
à demanda do evento e de seus participantes, o que ocorre em determinada época do ano (a 
depender do evento). Algo parecido ocorre no turismo de lazer, onde há crescimento na busca 
por atrativos em feriados prologados e no período de férias escolares, durante o verão.

Tendo em vista a indisponibilidade de dados oficiais sobre o trabalho informal nos municípios 
da área de estudo, o Quadro 1.3.12-20 apresenta as principais atividades econômicas das 
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comunidades levantadas e caracterizadas no item 1.3.12.5, “Agrupamentos sociais na bacia do 
rio Paraopeba”, pois é comum a informalidade nessas atividades.

Ressalta-se que o trabalho nessas atividades econômicas não são, em sua totalidade, informais, 
ou seja, existe trabalho formal, informal e semiformal49, de modo que a informalidade pode ser 
uma alternativa como complementação da renda das famílias que residem nessas comunidades.

Quadro 1.3.12-20 – Principais atividades econômicas nos agrupamentos sociais identificados 
na área de estudo.

Municípios Comunidade Atividades econômicas

Brumadinho Alberto Flores Atividade agropecuária, como pastagem, granja e plantações de culturas temporárias

Brumadinho Córrego do Feijão
Atividade agropecuária, especialmente produtos de leite, fruticultura, hortaliças e 
cachaça artesanal

Brumadinho Parque da Cachoeira
Aluguel de casas, ranchos para lazer de final de semana e serviços gerais associados 
a esta atividade

Brumadinho Pires Atividades agropecuárias, aluguel de casas e ranchos para lazer de final de semana

Brumadinho Tejuco Atividades agropecuárias, aluguel de casas e ranchos para lazer de final de semana

Brumadinho
São José do 
Paraopeba

Agropecuária, produção de cachaça e visitação a alambiques

Brumadinho Canto do Rio Agropecuária, aluguéis de casa e ranchos para lazer

Brumadinho Melo Franco Agropecuária, principalmente mexerica poncã, e turismo ecológico

Brumadinho Souza Noschese Região utilizada para depósito de minério de ferro

Brumadinho Tocos de Cima Turismo ecológico

Brumadinho Marinhos
Produtos agrícolas, artesanato feito por mulheres e serviços em outras propriedades 
rurais; turismo de base comunitária (projeto cultural Batuque Natividade); serviços em 
cidades vizinhas

Brumadinho Sapé Subsistência e serviços em cidades vizinhas

Brumadinho Rodrigues
Comércio de verduras, plantas ornamentais e aquelas usadas como medicamentos; 
serviços em cidades vizinhas

Brumadinho Ribeirão Cultura de subsistência dependente do rio Paraopeba; serviços em cidades vizinhas

Brumadinho Casa Branca Atividade agropecuária e turismo ecológico; serviços em outros municípios

Brumadinho Conceição de Itaguá Turismo (Instituto Inhotim)

Brumadinho Córrego Ferreira Atividades turísticas e gastronomia

Brumadinho PA Pastorinhas
Produção agroecológica de hortifrutigranjeiros, doces, bolos e biscoitos; 
comercialização em feiras da região e fornecimento via Programa de Aquisição de 
Alimentos

Brumadinho Palhano
Atividades ligadas a turismo ecológico, festas tradicionais – Nossa Senhora da 
Conceição, Santa Luzia, Santa Cruz, Junina, Congado –, pousadas, chácaras e 
gastronomia

Brumadinho
Piedade do 
Paraopeba

Turismo ecológico, tendo em vista o potencial paisagístico; também é rota de romaria 
para devotos da Nossa Senhora da Piedade

Brumadinho Recanto do Lazer Condomínio fechado; região ligada ao turismo ecológico; serviços em cidades vizinhas

Brumadinho Retiro das Pedras Condomínio fechado; região ligada ao turismo ecológico; serviços em cidades vizinhas

Brumadinho Suzana Turismo ecológico e cultural; serviços em cidades vizinhas

Brumadinho Vila Ferteco Atividade agropecuária

Brumadinho Córrego Fundo Atividade agropecuária

49  De acordo com o Ipea, o mundo formal e o informal não são espaços “paralelos”; na verdade, são espaços que 
se encontram e se complementam na semiformalidade.
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Municípios Comunidade Atividades econômicas

Brumadinho Canta-Galo
Atividade agropecuária, sendo os principais produtos mexerica, milho e derivados de 
leite; mineração

Mário 
Campos

Fecho do Funil de 
Ibirité

Atividade agrícola; aluguéis de chácaras

Mário 
Campos

Reta do Jacaré
Produção de hortifrutigranjeiros, comercializados no Ceasa, supermercados, feiras e 
restaurantes da região (Cinturão Verde da RMBH)

Betim PA Dois de Julho
Produção agroecológica diversa, com comercialização local e através do Programa de 
Aquisição de Alimentos

Betim
Santuário Santa Isabel 
(Colônia Santa Isabel)

Produção de hortifrutigranjeiros para abastecimento da RMBH

Betim PA Dom Orione Produção agroecológica diversa, com comercialização na RMBH

Betim PA Serra Negra Produção agroecológica diversa, com comercialização na RMBH

São Joaquim 
de Bicas

Acampamento Pátria 
Livre

Produção de hortifrutigranjeiros e produção orgânica variada, comercialização na 
beira da rodovia BR-040

São Joaquim 
de Bicas

Aldeia Naó Xohã/
Pataxó e Pataxó 
Hã-Hã-Hãe

Subsistência através da pesca no rio Paraopeba e da caça, também por meio da 
produção agrícola

Igarapé Comunidade do Brejo
Aluguel de casas e ranchos para lazer de final de semana e serviços gerais 
associados a esta atividade

Juatuba Bairro Satélite
Aluguel de casas e ranchos para lazer de final de semana e serviços gerais 
associados a esta atividade

Esmeraldas Bairro Taquaras
Aluguel de casas e ranchos para lazer de final de semana e serviços gerais 
associados a esta atividade.

Florestal Cachoeira das Almas Agropecuária

Florestal Gameleira
Aluguel de casas e ranchos para lazer de final de semana e serviços gerais 
associados a esta atividade

Pará de 
Minas

Córrego do Barro
Turismo com atrativos de lazer, aluguel de chácaras e pousadas e pesca amadora; 
também há pesca de subsistência, para os moradores

Fortuna de 
Minas

Córrego de Areia Atividades agropecuárias

Pequi PA Roseli Nunes
Produção agropecuária, baseada na olericultura, na suinocultura, na avicultura e 
laticínios, com comercialização no Ceasa e na RMBH

Paraopeba Pontinha
Extrativismo do minhocuçu (isca para pesca), comercializado ao longo da rodovia 
BR-040; extrativismo de madeira seca, transformada em carvão, ainda que seja uma 
prática ilegal

Curvelo Angueretá Atividade extrativista de ardósia

Curvelo Cachoeira do Choro
Aluguel de casas e ranchos para lazer de final de semana e serviços gerais 
associados a esta atividade

Pompéu PA 26 de outubro
Produção de orgânicos, como verduras, hortaliças, legumes, queijo e doces, 
para subsistência e comercialização, que é realizada em feiras locais; projeto de 
piscicultura em tanque, em parceria com a UFMG

Pompéu PA Queima Fogo
Produção de hortifrutigranjeiros e derivados do leite, comercializados localmente, para 
turistas e donos de chácaras de férias na região

Elaboração: Arcadis, 2020.

As atividades econômicas de destaque nessas comunidades estão ligadas majoritariamente 
à cadeia produtiva da agropecuária, da pesca e do turismo. Comunidades remanescentes de 
quilombos e os indígenas Pataxó Hã hã hãe e Pataxó, aldeia Naô Xohã, possuem atividades 
de subsistência voltadas ao plantio, à pesca e, eventualmente, à caça, que, apesar de não se-
rem consideradas como trabalho informal, mostram a fragilidade desses agrupamentos sociais 
e a dependência do rio Paraopeba.
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Em relação à produção agropecuária nas comunidades às margens do rio Paraopeba, há di-
versas formas de comercialização dos produtos, sejam eles in natura e/ou processados, de 
maneira formal no Ceasa e por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), e de modo 
informal por meio do comércio local em feiras e na rodovia BR-040. Observa-se que a comer-
cialização por meio do PAA ocorre principalmente nos assentamentos da região.

De acordo com Estevam et al. (2012), as exigências legais (sanitárias, ambientais e fiscais) 
dificultam a produção e comercialização de produtos da agricultura familiar, sendo que o custo 
para se adequar às normas e para a comercialização em grandes mercados torna-se um de-
safio para os pequenos produtores. Esse pode ser um dos motivos pelo qual há certa informa-
lidade nas atividades agropecuárias na área de estudo.

Os atrativos turísticos nessas comunidades estão relacionados ao lazer e à recreação, com ro-
teiros ecológicos, esportes radicais e pesca amadora. Apesar da falta de dados oficiais em re-
lação ao trabalho informal no turismo, é comum a cobrança simbólica para acesso a determina-
dos atrativos, como também a comercialização de produtos alimentícios, artesanato, iscas de 
peixe de produtores locais, como, por exemplo, os moradores da Comunidade Remanescente 
de Quilombo de Pontinha têm a prática de comercializar o minhocuçu (isca para pesca) ao 
longo da rodovia BR-040.

Ademais, também há trabalho informal em outras atividades da economia nos municípios da área 
de estudo, que, conforme já mencionado, carece de dados oficiais e atualizados. No estudo sobre o 
setor e emprego informal do Brasil entre 2000 e 2007 (NETO, NAMIR & KOZOVITS, 2012), os au-
tores analisaram que em 2007 os serviços de manutenção e reparação, alojamento e alimentação, 
serviços prestados às empresas, educação e saúde mercantil foram responsáveis por 32,8% do 
valor adicionado total do setor informal no país, seguido do comércio, com 25,8%, e da construção 
civil, com 13,0%.

Conclui-se que, apesar da dificuldade do levantamento de dados sobre o trabalho informal, 
este é uma realidade para o país e seus municípios, e que a informalidade está presente tanto 
no espaço rural quanto no espaço urbano. Em geral, a informalidade está relacionada a baixa 
qualificação e remuneração, flexibilidade da jornada de trabalho e complementação da renda 
das famílias, o que indica certa fragilidade dessas famílias em relação a trabalho e renda. Por 
outro lado, a informalidade para os contratantes é um mecanismo que o exime de suas obriga-
ções trabalhistas e previdenciárias, diminuindo os custos da empresa.

A Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, tem como um de seus objetivos a redução da informali-
dade, contudo, o Ipea (2017) já apresentou algumas contradições entre os objetivos e os meca-
nismos, como, por exemplo, os objetivos de reduzir a rotatividade e aumentar a produtividade do 
trabalho, já que os contratos de curta duração ou de duração imprevista não apenas aumentam 
a rotatividade como dificultam a qualificação dos empregados, de modo que cabem avaliações 
futuras sobre a reforma trabalhista e seu impacto real na economia e no trabalho do Brasil.

1.3.12.6.E. Finanças públicas municipais
Neste item, são apresentadas as receitas orçamentárias captadas e as despesas realizadas 
pelos municípios da área de estudo, como forma de conhecer a capacidade de investimento 
da administração pública em benefícios à sociedade e a dependência de determinadas fontes 
de recursos.
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A administração pública é a atividade desenvolvida pelo Estado ou seus delegados, sob o 
regime de direito público, destinada a atender de modo direto e imediato às necessidades da 
coletividade. É formada por diversos órgãos governamentais, que dependem de um orçamento 
corrente e de capital para realizar suas atividades e manter seu funcionamento.

O orçamento corrente é aquele que visa a manutenção das atividades governamentais, cobrindo as 
despesas orçamentárias necessárias à existência dos órgãos no município, como o pagamento da 
folha salarial. Já o orçamento de capital refere-se a recursos financeiros vinculados à constituição 
de dívidas, conversão financeira, transferências e o saldo do orçamento corrente.

Os resultados positivos do orçamento público requerem uma boa administração dos recursos 
e controle das receitas e despesas. As receitas são provenientes de tributação, juros de capital 
público investido e lucro de empresas públicas ou de sociedades de economia mista. Contudo, 
a principal fonte de receita dos municípios brasileiros são os tributos. A tributação pode ser 
fixada pela federação, pelas unidades federativas e pelos municípios. Os municípios com pe-
quenas populações recebem grande contribuições das transferências da União e do estado.

O estudo analisa como se processaram as questões fiscais e financeiras das finanças públicas 
municipais, a partir das receitas locais e das atividades produtivas. Os dados referentes a re-
ceitas e despesas municipais disponibilizados pelo Tesouro Nacional mostram a evolução da 
arrecadação e das despesas municipais de 2008 a 2018, deflacionados pelo IPCA médio de 
2019 (STN, 2020), com o intuito de exibir os valores auferidos e analisar as fontes, comparando 
receita própria, que envolve tributação direta de setores produtivos locais, com transferências 
correntes, no qual participam rendas repassadas de tributações nacionais ou estaduais.

A Tabela 1.3.12-150 traz as receitas e despesas orçamentárias realizadas pelos municípios da 
área de estudo, de 2008 a 2018. 
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Tabela 1.3.12-150 – Receitas e despesas orçamentárias municipais realizadas na área de estudo, 2008 a 2018 (em R$ milhões).

Município Receitas/Despesas 
(R$ Milhões) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Betim
Receita total 1.689,9 1.651,6 1.840,1 1.895,2 1.985,2 1.829,8 1.898,8 1.697,9 1.792,8 1.716,6 1.841,6

Despesa total 1.480,3 1.603,4 1.735,2 1.796,7 1.772,5 1.752,9 1.811,8 1.694,6 1.600,9 1.466,1 1.601,8

Pará de Minas
Receita total 157,5 150,0 174,2 182,5 192,2 202,1 214,7 229,5 233,5 225,1 247,3

Despesa total 145,4 140,9 162,0 174,8 186,6 195,9 215,0 229,4 221,6 210,7 226,9

Brumadinho
Receita total 155,9 142,6 186,4 199,7 227,3 262,0 252,3 0,0 204,6 170,4 180,5

Despesa total 149,3 152,5 170,0 187,4 232,2 242,7 267,1 232,1 198,7 177,9 170,3

Curvelo
Receita total 111,9 109,3 117,4 126,7 140,9 151,6 170,8 163,8 168,3 155,6 172,7

Despesa total 114,9 108,6 119,7 132,3 140,7 161,6 164,6 162,0 160,7 164,0 163,3

Juatuba
Receita total 76,9 69,3 82,5 87,3 94,8 95,3 0,0 92,3 96,9 108,0 118,1

Despesa total 73,1 73,5 82,1 87,6 95,8 92,1 0,0 102,7 92,7 101,6 109,1

Igarapé
Receita total 59,5 55,3 69,2 83,7 0,0 88,0 110,8 103,2 97,9 86,1 94,9

Despesa total 63,3 54,9 66,8 85,4 87,6 86,8 123,6 105,2 98,1 88,4 90,2

Pompéu
Receita total 58,2 62,1 70,0 70,2 77,3 78,8 82,9 81,3 87,3 79,8 88,1

Despesa total 58,2 55,5 69,7 70,4 71,3 77,6 86,4 76,1 72,7 77,9 76,0

Esmeraldas
Receita total 82,4 73,9 88,0 103,2 109,0 109,7 113,7 114,2 120,3 113,4 121,9

Despesa total 81,1 75,0 90,3 103,9 107,6 110,2 128,7 114,0 136,3 114,8 117,4

Mateus Leme
Receita total 50,9 48,9 57,9 64,9 67,3 72,2 70,2 65,1 69,6 68,8 74,1

Despesa total 50,9 47,6 57,7 64,8 69,5 72,5 76,3 67,9 63,7 68,4 71,6

São Joaquim de Bicas
Receita total 41,4 43,8 55,5 77,5 65,0 71,9 73,1 69,0 62,8 62,7 65,8

Despesa total 42,3 50,1 52,9 77,4 66,4 72,5 73,3 75,1 67,9 66,9 63,0

Paraopeba
Receita total 59,3 47,6 49,7 52,8 52,2 50,7 60,7 58,5 62,2 58,6 62,1

Despesa total 52,0 42,8 47,0 50,6 49,9 49,6 54,2 54,1 59,7 55,5 59,0

Felixlândia
Receita total 33,5 37,8 37,7 42,3 43,4 38,3 38,9 37,4 37,4 40,9 42,6

Despesa total 37,1 37,3 37,6 41,2 44,1 39,8 39,8 38,1 0,0 39,5 41,7

Papagaios
Receita total 34,4 30,5 35,0 35,5 37,5 33,1 35,9 34,5 35,9 34,5 37,4

Despesa total 34,1 31,7 35,5 37,6 36,8 33,4 35,5 33,7 32,4 35,0 34,2

Caetanópolis
Receita total 19,6 17,8 21,0 23,0 23,0 23,4 24,9 23,2 23,9 22,7 26,9

Despesa total 19,2 18,0 20,6 23,4 24,5 22,3 24,2 23,4 22,7 23,9 25,6

Mário Campos
Receita total 21,5 18,9 21,8 23,7 25,4 29,6 33,4 33,5 32,9 31,1 35,5

Despesa total 22,2 24,3 20,7 23,7 23,9 29,8 34,2 36,7 31,6 45,6 28,5

Maravilhas
Receita total 16,2 15,8 17,7 18,7 20,0 20,2 21,0 19,6 21,1 18,6 22,0

Despesa total 17,1 16,1 17,5 19,5 19,7 19,9 20,3 19,8 21,0 19,3 20,7

Florestal
Receita total 16,2 0,0 18,9 20,9 22,6 19,1 21,3 18,6 15,2 20,2 24,9

Despesa total 15,5 0,0 17,1 19,5 21,5 20,1 22,2 23,0 0,0 21,5 22,5

Inhaúma
Receita total 15,8 15,6 18,1 20,2 0,0 0,0 19,9 0,0 22,3 20,7 23,3

Despesa total 18,2 16,0 18,2 20,7 0,0 0,0 18,0 19,1 20,4 21,8 22,6

São José da Varginha
Receita total 15,3 13,2 17,4 15,5 16,3 16,1 14,7 15,3 16,1 16,4 18,5

Despesa total 15,8 14,2 16,6 16,6 17,8 16,8 15,2 15,4 16,0 14,1 19,8

Pequi
Receita total 10,8 10,5 13,2 13,5 17,4 15,1 18,3 15,7 15,7 15,7 17,9

Despesa total 11,4 11,5 13,4 13,7 17,1 15,1 17,3 16,2 16,8 15,6 15,9

Cachoeira da Prata
Receita total 12,3 11,9 13,0 13,9 14,0 14,3 15,7 13,7 14,9 14,3 16,2

Despesa total 14,7 10,7 12,7 13,2 14,7 14,2 15,3 13,3 15,2 13,4 13,7

Fortuna de Minas
Receita total 12,0 10,9 12,1 13,8 15,0 14,7 16,2 14,0 16,0 14,0 16,5

Despesa total 12,1 11,2 12,4 13,6 14,7 15,0 15,6 15,1 13,8 14,8 14,3

 Total Receitas 2.751,2 2.637,1 3.016,8 3.184,9 3.245,7 3.236,0 3.308,3 2.900,3 3.247,3 3.094,2 3.349,1

 Total Despesas 2.528,4 2.595,8 2.875,7 3.074,2 3.114,8 3.140,9 3.258,8 3.166,9 2.962,9 2.856,7 3.007,8

Nota: Valores deflacionados para o ano de 2019 por meio do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.
Fonte: STN, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.
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A Figura 1.3.12-172 exibe o somatório das receitas e despesas totais auferidas pelos 22 muni-
cípios da área de estudo, no período de 2008 a 2018.

Figura 1.3.12-172 – Receitas e despesas orçamentárias municipais realizadas na área de estudo, 
2008 a 2018 (em R$ milhões).
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Nota: Valores deflacionados para o ano de 2019 por meio do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. Fonte: 
STN, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Dentro desse intervalo de tempo, pode-se notar um incremento crescente na arrecadação dos 
municípios de 2009 a 2014 (25% de aumento no período), ano em que esse montante atin-
giu seu maior valor (R$ 3,308 bilhões). De 2014 para 2015, as receitas municipais da área 
de estudo sofreram súbita queda, da ordem de 12%, tornando este o único ano do período 
analisado em que as despesas superaram as receitas. Em 2018, os 22 municípios da área de 
estudo somaram R$ 3,349 bilhões em receitas orçamentárias e R$ 3,008 bilhões em despesas 
orçamentárias.

1.3.12.6.E.a. Receitas e suas fontes
Em geral, as receitas dos municípios da área de estudo tiveram seu melhor resultado no ano 
de 2018, oscilando muito desde 2014. A Figura 1.3.12-173 demonstra os primeiros resultados 
e mostra a evolução da arrecadação dos municípios entre 2008 e 2018, apresentando uma 
queda de 12% de 2014 para 2015 em suas receitas correntes totais, recuperação no ano de 
2016 e sucessiva queda em 2017 e 2018, tal qual suas transferências correntes, que alcança-
ram o patamar de 73% das receitas correntes em no ano de 2018. A arrecadação por tributos, 
por sua vez, apresentou estabilidade no período analisado, porém representando uma parcela 
bem menor das receitas correntes (14% em 2018).



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba 
Capítulo 1 – Diagnóstico pretérito 

Socioeconomia

 328

Figura 1.3.12-173 – Receitas correntes da área de estudo, 2008 a 2018 (em R$ milhões). 
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Nota: Valores deflacionados para o ano de 2019 por meio do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. Fonte: 
STN, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

A seguir analisam-se separadamente as receitas municipais da área de estudo de acordo com 
sua origem.

1.3.12.6.E.a.1. Transferências correntes

A maior parcela de receitas correntes dos municípios da área de estudo foi oriunda de transfe-
rências correntes, recursos transferidos entre pessoas de direito público ou privado para realizar 
gastos correntes, que podem ser de diversas maneiras, entre eles compensações financeiras 
pela exploração de um recurso não renovável, participações especiais, compensações em caso 
de grande volume de produção, no qual a soma de ambos é denominada participações governa-
mentais (ANP, 2018). Todos os municípios da área de estudo apresentam como característica a 
grande representatividade dos repasses intergovenamentais nas receitas correntes municipais.

As transferências correntes dos municípios podem ser intergovernamentais – de origem da 
União ou dos estados – e de convênios da União e de suas entidades ou dos estados e de suas 
entidades. A Figura 1.3.12-174 apresenta a evolução das transferências correntes totais e suas 
parcelas de maior relevância dos 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, da União, e a cota-parte do Imposto Sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS), do estado.

Figura 1.3.12-174 – Transferências correntes da área de estudo, 2008 a 2018 (em R$ milhões).
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A seguir, analisam-se mais detalhadamente as principais transferências correntes dos municí-
pios da área de estudo.

1.3.12.6.E.a.1.1. Da União

Dentre as transferências da União, o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) caracteri-
za-se como uma das principais fontes de recursos dos municípios brasileiros. Trata-se de uma 
transferência constitucional da União para os estados e o Distrito Federal. A distribuição dos 
recursos aos municípios é feita de acordo com o número de habitantes – são fixadas faixas po-
pulacionais –, cabendo a cada uma delas um coeficiente individual (FAZENDA, 2018). A Tabela 
1.3.12-151 apresenta o valor arrecadado pelos municípios da área de estudo referente à co-
ta-parte do FPM no período de 2008 a 2018 e a representatividade dessa parcela da receita 
frente à receita total de cada município na média dos últimos três anos do período de análise.
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Tabela 1.3.12-151 – Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios, municípios da área de estudo, 2008 a 2018 (em R$ milhões).

Município 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
FPM 
médio – 
2016-2018

Receita 
total 
média – 
2016-2018

FPM / 
Receita 
total – 
2016-2018

Cachoeira da Prata 8,5 7,7 7,9 9,1 8,9 9,0 9,2 8,9 9,5 8,9 8,4 8,9 15,1 59%

Fortuna de Minas 8,5 7,7 7,9 9,1 8,9 9,0 9,2 8,9 9,5 8,9 8,4 8,9 15,5 58%

Pequi 7,1 7,7 7,9 9,1 8,7 9,0 9,2 8,9 9,5 8,9 8,4 8,9 16,4 54%

São José da Varginha 8,5 7,7 7,9 9,1 8,9 9,0 8,9 8,9 9,5 8,9 8,4 8,9 17,0 53%

Caetanópolis 8,5 7,7 7,9 12,2 11,9 12,0 12,2 11,9 12,7 11,9 11,2 11,9 24,5 49%

Mário Campos 11,3 10,3 10,6 12,2 11,9 15,0 15,3 14,8 15,9 14,8 14,0 14,9 33,1 45%

Maravilhas 8,5 7,7 7,9 9,1 8,9 9,0 9,2 8,9 9,5 9,0 8,4 9,0 20,6 44%

Papagaios 14,2 12,9 13,2 15,2 14,9 15,0 15,3 14,8 15,9 14,8 14,0 14,9 35,9 41%

Florestal 7,4 0,0 8,0 8,9 8,9 9,0 9,2 8,9 8,1 8,9 7,5 8,1 20,1 41%

Inhaúma 8,5 8,0 7,9 9,3 0,0 0,0 9,3 0,0 9,5 8,9 8,4 8,9 22,1 40%

Felixlândia 14,1 12,9 13,2 15,2 14,9 15,0 15,3 14,8 15,9 14,8 14,0 14,9 40,3 37%

Paraopeba 17,0 15,5 15,8 18,3 17,9 18,1 18,3 20,8 22,2 20,7 19,6 20,9 61,0 34%

São Joaquim de Bicas 17,0 15,5 18,5 21,3 20,8 21,1 21,4 20,8 22,2 20,7 19,6 20,9 63,8 33%

Mateus Leme 19,8 18,1 18,5 19,9 20,8 21,5 21,8 20,8 22,2 20,7 22,6 21,9 70,9 31%

Esmeraldas 31,1 28,4 29,1 33,5 35,7 36,9 37,3 35,6 38,1 35,6 33,6 35,8 118,5 30%

Igarapé 22,6 20,7 21,1 24,4 0,0 24,1 27,5 26,7 28,5 26,7 25,2 26,8 93,0 29%

Pompéu 19,8 18,1 18,5 21,3 20,8 21,1 24,4 22,5 25,4 23,7 22,4 23,8 85,0 28%

Curvelo 36,8 33,6 34,3 39,6 38,7 38,9 39,7 38,6 42,4 38,5 36,4 39,1 165,5 24%

Juatuba 17,0 15,5 15,8 18,3 17,9 18,0 0,0 19,8 22,2 20,7 19,5 20,8 107,7 19%

Pará de Minas 36,8 36,1 37,0 42,6 41,7 42,1 42,7 41,6 44,4 44,5 42,1 43,6 235,3 19%

Brumadinho 22,6 20,7 21,1 24,4 23,8 24,1 24,4 0,0 28,5 26,7 25,2 26,8 185,2 14%

Betim 82,2 74,0 75,4 86,2 84,1 80,8 86,3 82,6 88,2 82,9 78,1 83,1 1.783,7 5%

Área de Estudo 427 387 406 468 429 458 466 440 510 480 456 482 3.230 15%

Nota: Valores deflacionados para o ano de 2019 por meio do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.
Fonte: STN, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.
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Em comum entre municípios de menor nível de atividade econômica está a grande dependência 
dos repasses intergovernamentais para as receitas municipais, em especial a cota-parte FPM, 
o que sinaliza baixa diversificação da economia desses municípios. É o caso de Cachoeira da 
Prata, Fortuna de Minas, Pequi e São José da Varginha, em que o FPM representou mais da 
metade das receitas na média entre os anos de 2016 e 2018.

Em Betim, município da área de estudo de menor dependência desse repasse, o FPM corres-
pondeu a entre 4% e 5% das receitas correntes do município no período de análise, chegando 
a 4,2% no ano de 2018. Já em Brumadinho, a representatividade do FPM frente à receita total 
municipal no período analisado variou de 9 a 16%, chegando a 14% em 2018.

Figura 1.3.12-175 – Participação do FPM na receita total municipal de Betim e de Brumadinho, 
2008 a 2018 (%)
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Fonte: STN, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

A Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais 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 Receita Total. A Tabela 1.3.12-152 apresenta o valor arrecadado pelos municípios da 
área de estudo referente à CFEM no período de 2008 a 2018 e a representatividade dessa 
parcela da receita frente à receita total de cada município na média dos últimos três anos do 
período de análise. A tabela mostra a diferenciação da importância do CFEM para as receitas 
de Brumadinho quando comparada aos demais municípios em termos de valores, bem como o 
declínio do valor desse repasse no município nos últimos anos.
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Tabela 1.3.12-152 – Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), municípios da área de estudo, 2008 a 2018 (em R$ milhões).

Município 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CFEM 
médio 

– 2016-2018

Receita 
total média 
– 2016-2018

CFEM / 
Receita total 
– 2016-2018

Brumadinho 33,1 17,6 35,0 51,8 70,0 71,1 44,2 0,0 22,1 23,1 37,0 27,4 185,2 15%

Mário Campos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,2 0,6 0,3 0,4 1,2 0,6 33,1 2%

Mateus Leme 1,8 0,6 4,9 4,9 4,3 7,0 1,8 0,8 0,7 0,9 1,3 0,9 70,9 1%

Inhaúma 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,2 22,1 1%

Igarapé 0,0 1,5 0,0 2,4 0,0 4,3 1,8 0,0 0,0 0,3 1,0 0,4 93,0 0%

Papagaios 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 35,9 0%

São Joaquim de Bicas 1,2 1,4 3,5 3,4 1,8 2,2 1,7 0,2 0,0 0,1 0,4 0,1 63,8 0%

Pará de Minas 0,5 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,5 0,3 235,3 0%

Paraopeba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 61,0 0%

Pompéu 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 85,0 0%

Esmeraldas 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 118,5 0%

Cachoeira da Prata 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,1 0%

Fortuna de Minas 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5 0%

Curvelo 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 165,5 0%

Felixlândia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,3 0%

Maravilhas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,6 0%

Juatuba 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 107,7 0%

Pequi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4 0%

São José da Varginha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 0%

Caetanópolis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,5 0%

Betim 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.783,7 0%

Florestal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,1 0%

Área de Estudo 37 22 44 63 77 85 50 2 24 26 42 30 3.230 1%

Nota: Valores deflacionados para o ano de 2019 por meio do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.
Fonte: STN, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.
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A operação da Mina Feijão, no município de Brumadinho, teve grande contribuição para que essa 
fonte de receita advinda da União e dos estados apresentasse um incremento muito acentuado no 
período de 2009 a 2013. A Figura 1.3.12-176 apresenta a série histórica dos valores, que era de R$ 
18 milhões em 2009 (correspondendo a 12% da receita total do município), e chegou a R$ 71 mi-
lhões em 2013 (27% da receita total municipal). A interrupção da operação da mina, no ano de 2014, 
refletiu diretamente na arrecadação dessa receita por parte do município de Brumadinho a partir de 
então. De 2016 a 2018, a CFEM representou em média 15% da receita total de Brumadinho.

Figura 1.3.12-176 – Arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração Mineral – CFEM, 
Brumadinho, 2008 a 2018 (R$ milhões).
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Nota: Valores deflacionados para o ano de 2019 por meio do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. Fonte: 
STN, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

A atividade de mineração se fez presente em muitos municípios da área de estudo duran-
te o período de análise. Mário Campos, Mateus Leme, Inhaúma, Igarapé, Papagaios e São 
Joaquim de Bicas também são municípios de relevância na exploração de recursos minerais.

O município de Pará de Minas apresentou declínio dessa fonte de arrecadação no período 
de 2008 a 2010, verificando-se elevação a partir de 2016. Nos municípios de Igarapé, Mateus 
Leme e São Joaquim de Bicas, a arrecadação da CFEM apresentou oscilações no período 
entre 2008 e 2015, chegando a 2017 com os patamares mais baixos do período.

Mário Campos e Inhaúma apresentam oscilações positivas de arrecadação da CFEM, o primei-
ro a partir de 2010 e o segundo em 2015. A arrecadação da CFEM por parte do município de 
Mário Campos a partir de 2010 coincide com o salto de 100% do valor adicionado gerado pelo 
setor da indústria no município, de 2010 a 2016: R$ 8 milhões para R$ 16 milhões.

1.3.12.6.E.a.1.2. Dos estados

A cota-parte do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS é a parcela mais 
representativa das transferências correntes dos municípios da área de estudo. Trata-se de uma 
transferência por parte do estado aos municípios. Cabem às unidades de federação a definição 
dos critérios para a distribuição dos recursos captados por esta tributação. O imposto incide 
sobre a circulação de bens e a prestação de alguns serviços específicos, como energia elétrica, 
transporte interestadual e comunicação. A Tabela 1.3.12-153 apresenta o valor arrecadado pe-
los municípios da área de estudo referente à cota-parte do ICMS no período de 2008 a 2018 e 
a representatividade dessa parcela da receita frente à receita total de cada município na média 
dos últimos três anos do período de análise.
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Tabela 1.3.12-153 – Cota-parte do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, municípios da área de estudo, 2008 a 2018 (em R$ milhões).

Município 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ICMS médio 
– 2016-2018

Receita 
total média 
– 2016-2018

ICMS / 
Receita total 
– 2016-2018

Juatuba 41,7 37,6 46,3 47,2 55,2 54,7 0,0 41,0 42,6 53,3 49,8 48,6 107,7 45%

Betim 971,5 930,0 1.107,5 1.034,8 986,7 987,2 964,3 829,3 798,0 823,8 713,8 778,5 1.783,7 44%

Brumadinho 59,3 51,9 63,0 52,9 58,4 89,5 96,7 0,0 78,1 61,1 43,0 60,7 185,2 33%

São José da Varginha 5,2 4,5 4,4 4,4 4,2 4,0 3,7 3,5 3,9 4,3 4,2 4,1 17,0 24%

São Joaquim de Bicas 10,7 9,7 12,2 15,5 17,2 20,3 20,4 19,0 17,7 14,7 11,8 14,8 63,8 23%

Mateus Leme 16,2 13,3 14,5 15,5 15,8 16,9 15,6 14,2 15,0 14,5 12,7 14,0 70,9 20%

Papagaios 9,4 8,3 9,0 8,4 7,9 7,5 6,4 6,4 6,5 6,9 6,4 6,6 35,9 18%

Maravilhas 3,9 4,0 4,7 4,3 3,7 4,2 4,0 3,7 3,7 3,9 3,7 3,7 20,6 18%

Pará de Minas 42,4 34,8 39,2 42,2 45,1 45,9 44,3 40,4 40,4 44,2 41,7 42,1 235,3 18%

Pompéu 11,6 12,0 15,8 15,0 13,7 16,0 16,2 14,2 14,3 15,8 15,5 15,2 85,0 18%

Inhaúma 3,6 3,1 3,9 4,1 0,0 0,0 3,8 0,0 3,6 4,0 4,0 3,9 22,1 18%

Igarapé 10,9 8,9 11,1 12,8 0,0 17,7 19,0 17,2 16,8 16,1 15,3 16,1 93,0 17%

Florestal 3,0 0,0 3,1 3,6 3,7 3,6 3,9 3,5 2,6 3,8 3,8 3,4 20,1 17%

Mário Campos 2,9 3,0 3,5 3,9 4,4 5,5 6,1 5,6 5,6 5,6 4,7 5,3 33,1 16%

Pequi 1,9 1,9 2,2 2,6 2,3 2,7 2,8 2,6 2,5 2,7 2,7 2,6 16,4 16%

Paraopeba 11,3 8,7 8,8 7,9 7,9 8,6 8,5 9,1 9,5 9,7 9,1 9,4 61,0 15%

Caetanópolis 3,9 3,0 3,3 3,7 3,7 3,9 4,0 3,6 3,4 3,7 3,6 3,6 24,5 15%

Cachoeira da Prata 1,9 2,2 2,4 2,4 2,3 2,4 2,3 2,1 2,1 2,2 2,2 2,1 15,1 14%

Felixlândia 5,0 4,7 5,7 5,6 5,9 6,8 6,6 5,9 5,7 5,8 5,4 5,6 40,3 14%

Curvelo 19,6 17,5 20,2 20,9 19,5 20,7 21,8 21,6 22,0 23,4 22,4 22,6 165,5 14%

Fortuna de Minas 1,5 1,3 1,6 1,7 2,1 2,3 2,1 2,0 2,1 2,1 2,0 2,1 15,5 13%

Esmeraldas 6,7 6,0 7,8 10,7 11,7 12,7 13,0 11,6 12,4 13,6 13,6 13,2 118,5 11%

Área de Estudo 1.244 1.166 1.390 1.320 1.271 1.334 1.265 1.057 1.109 1.135 991 1.078 3.230 33%

Nota: Valores deflacionados para o ano de 2019 por meio do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.
Fonte: STN, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.
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Na maioria dos municípios em que o ICMS tem maior representatividade em relação à recei-
ta municipal, percebe-se a relação com o perfil industrial dos municípios. Os municípios de 
Juatuba, Betim e Brumadinho tem a maior parcela de seu VAB gerado pelo setor da indústria, 
conforme apresentado no item 1.3.12.6.C.f.

Em Betim, que se caracteriza como a maior economia municipal dentre as 22 da área de estu-
do, a maior fonte de arrecadação é por meio da cota-parte ICMS. Dentre os repasses intergo-
vernamentais, observa-se que a cota-parte do ICMS chegou a representar 60% das receitas 
correntes do município no ano de 2010, e vem perdendo gradativamente representatividade 
percentual desde então, chegando ao nível de 39% em 2018, conforme apresentado na Figura 
1.3.12-177. Brumadinho também tem na cota-parte do ICMS sua maior fonte de receita. A par-
ticipação da cota ICMS na receita total do município chegou em 2018 ao seu menor valor no 
período analisado (24%).

Figura 1.3.12-177 – Participação do ICMS na receita total municipal de Betim e de Brumadinho, 
2008 a 2018 (%).
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Nota: Valores deflacionados para o ano de 2019 por meio do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. Fonte: 
STN, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

1.3.12.6.E.a.2. Receita tributária

A receita tributária corresponde à arrecadação por meio de tributos (impostos e taxas) e se 
configurou no segundo maior componente das receitas correntes dos municípios da área de 
estudo. Corresponde à tributação direta por parte do município do patrimônio (Imposto Predial 
e Territorial Urbano – IPTU e ITBI), da renda (o imposto de renda, tributo federal, pago pelos 
servidores municipais fica como arrecadação para o município de origem) e de parte da ativi-
dade econômica (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS). Engloba também taxas 
à sociedade quando o município exerce seu poder de polícia (vigilância sanitária, licença para 
comércio ambulante, licença ambiental e licença para execução de obras) e quando presta um 
serviço (taxa de limpeza pública).

A arrecadação tributária da área de estudo como um todo teve incremento considerável de 
2008 a 2014, diminuiu entre 2014 e 2016 e voltou a subir de 2016 a 2018, chegando a repre-
sentar 14% da receita corrente total nesse ano. O ISS, de competência dos municípios e do 
Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços, como construção civil e ativi-
dades administrativas, e caracteriza a maior fonte de receita própria da maioria dos municípios. 
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A arrecadação do ISS por parte dos municípios da área de estudo variou negativamente duran-
te os anos de 2012, 2015 e 2016, voltando a crescer a partir desse ano.

Figura 1.3.12-178 – Receitas tributárias da área de estudo, 2008 a 2018 (em R$ milhões).
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Nota: Valores deflacionados para o ano de 2019 por meio do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. Fonte: 
STN, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

A Tabela 1.3.12-154 apresenta o valor arrecadado pelos municípios da área de estudo referen-
te ao ISS no período de 2008 a 2018 e a representatividade dessa parcela da receita frente à 
receita total de cada município na média dos últimos três anos do período de análise.
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Tabela 1.3.12-154 – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, municípios da área de estudo, 2008 a 2018 (em R$ milhões).

Município 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ISS médio 

– 2016-
2018

Receita 
total 

média – 
2016-2018

ISS / 
Receita 
total – 

2016-2018

Brumadinho 7,9 7,9 9,4 18,3 26,6 26,3 25,5 - 13,1 14,8 16,9 14,9 185,2 8%

Igarapé 2,5 2,6 3,8 7,5 0,0 5,9 7,1 5,3 4,6 4,3 5,2 4,7 93,0 5%

Curvelo 4,8 6,7 5,2 5,2 5,9 6,8 7,5 8,1 8,4 7,9 8,6 8,3 165,5 5%

Felixlândia 0,7 0,6 0,9 1,2 1,0 1,0 0,9 1,3 1,8 2,0 2,2 2,0 40,3 5%

Betim 81,8 86,7 85,1 103,7 108,4 108,5 110,0 99,2 75,3 82,8 94,1 84,1 1.783,7 5%

Pará de Minas 5,7 7,7 9,6 10,0 8,7 9,0 10,0 10,8 10,0 10,9 12,3 11,1 235,3 5%

Mateus Leme 0,9 1,1 1,8 1,7 2,0 2,5 4,2 3,2 3,1 3,4 2,9 3,1 70,9 4%

São Joaquim de Bicas 1,4 1,6 1,7 15,3 2,9 6,0 5,7 4,1 2,6 2,8 2,6 2,7 63,8 4%

Juatuba 2,2 2,0 2,1 2,3 2,1 2,0 0,0 3,5 3,7 3,9 4,3 3,9 107,7 4%

Paraopeba 3,2 2,5 1,7 1,6 1,4 1,2 1,2 1,5 1,4 1,4 1,8 1,6 61,0 3%

Esmeraldas 1,1 1,0 1,4 2,1 2,8 2,6 2,4 2,4 2,4 2,5 2,2 2,4 118,5 2%

Caetanópolis 1,2 1,2 1,1 0,7 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 24,5 2%

Pompéu 2,2 4,1 3,5 1,6 1,8 1,7 1,7 1,7 1,8 2,0 0,0 1,3 85,0 1%

Mário Campos 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 1,1 1,3 0,5 0,5 0,4 0,5 33,1 1%

Papagaios 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,4 0,6 0,6 0,6 0,4 0,5 0,5 35,9 1%

Maravilhas 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 20,6 1%

Inhaúma 0,4 0,4 0,5 0,4 0,0 0,0 0,5 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 22,1 1%

Florestal 0,2 0,0 0,6 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,2 20,1 1%

Cachoeira da Prata 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 15,1 1%

Pequi 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 16,4 1%

Fortuna de Minas 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 15,5 0%

São José da Varginha 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 17,0 0%

Área de Estudo 117 127 129 173 166 175 181 144 131 141 156 143 3.230 4%

Nota: Valores deflacionados para o ano de 2019 por meio do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.
Fonte: STN, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba 
Capítulo 1 – Diagnóstico pretérito 

Socioeconomia

 338

O município de Brumadinho recolheu altos valores de ISS nos anos de 2012 a 2014, apresen-
tados na Figura 1.3.12-179, que coincidem com o período de atividade de extração mineral da 
mina Feijão. Cabe salientar que, mesmo após a paralisação da operação da mina (2014), o 
valor do ISS ainda representava 9% das receitas próprias do município em 2018.

Figura 1.3.12-179 – Participação do ISS na receita total municipal de Brumadinho, 2008 a 2018 (%).
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Nota: Valores deflacionados para o ano de 2019 por meio do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. Fonte: 
STN, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

No município de Betim, o nível de participação das receitas próprias apresentou aumento ao 
longo dos últimos anos, chegando a 14% das receitas correntes em 2018. Quanto às receitas 
próprias municipais, o ISS é a de maior representatividade (37% das receitas próprias do muni-
cípio em 2018). Os municípios de Pará de Minas e Curvelo geram, no setor de comércio e ser-
viços, mais da metade de seus valores adicionados totais, como mostrado no item 1.3.12.6.B.a 
(Tabela 1.3.12-128). Dessa forma, a arrecadação do ISS tem importante participação nas re-
ceitas próprias desses municípios.

1.3.12.6.E.b. Despesas
Neste item procede-se à análise das despesas municipais por função, conforme classificação 
da Secretaria do Tesouro Nacional.

Tabela 1.3.12-155 – Despesas municipais classificas por funções.
Funções das despesas municipais

Administração Educação Organização agrária

Agricultura Encargos especiais Previdência social

Assistência social Energia Relações exteriores

Ciência e tecnologia Essencial à Justiça Saneamento

Comércio e serviços Gestão ambiental Saúde

Comunicações Habitação Segurança pública

Cultura Indústria Trabalho

Desporto e lazer Judiciária Transporte

Direitos da cidadania Legislativa Urbanismo

Fonte: STN, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.
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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 administra-
ção sua terceira principal despesa. A Tabela 1.3.12-156 apresenta a representatividade das 
três principais despesas de cada município frente à receita total na média dos últimos três anos 
do período de análise.

Tabela 1.3.12-156 – Principais despesas realizadas pelos municípios da área de estudo em 
relação à despesa total, 2008 a 2018 (%).

Município Maior despesa
% da 

despesa 
total

2ª maior despesa
% da 

despesa 
total

3ª maior despesa
% da 

despesa 
total

Betim Saúde 32% Educação 25% Previdência Social 9%

Brumadinho Saúde 32% Educação 27% Administração 10%

Cachoeira da 
Prata

Saúde 28% Educação 28% Administração 14%

Caetanópolis Saúde 28% Educação 26% Administração 10%

Curvelo Saúde 40% Educação 24% Administração 17%

Esmeraldas Educação 39% Saúde 28% Administração 13%

Felixlândia Educação 26% Saúde 21% Previdência Social 15%

Florestal Saúde 28% Educação 20% Administração 14%

Fortuna de Minas Educação 26% Saúde 25% Administração 15%

Igarapé Educação 28% Saúde 27% Administração 15%

Inhaúma Saúde 25% Educação 21% Administração 12%

Juatuba Educação 33% Saúde 23% Administração 14%

Maravilhas Saúde 31% Educação 30% Administração 9%

Mário Campos Saúde 28% Educação 28% Administração 21%

Mateus Leme Saúde 31% Educação 29% Administração 23%

Papagaios Saúde 29% Educação 27% Administração 11%

Pará de Minas Saúde 36% Educação 21% Administração 12%

Paraopeba Educação 25% Saúde 21% Previdência Social 13%

Pequi Saúde 26% Educação 19% Administração 14%

Pompéu Saúde 27% Educação 25% Urbanismo 10%

São Joaquim de 
Bicas

Educação 35% Saúde 29% Administração 14%

São José de 
Varginha

Educação 27% Saúde 21% Administração 14%

Fonte: STN, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

No município de Brumadinho, a principal despesa realizada refere-se à função saúde. Entre 
2016 e 2018, o valor dessa função representou em média 32% das despesas totais do muni-
cípio. Em segundo lugar, aparece a função educação, correspondendo em média a 28% das 
despesas totais do município de 2016 a 2018. As funções administração e urbanismo fecham a 
lista das quatro principais categorias de despesas do município. A Figura 1.3.12-180 apresenta 
a série histórica das principais despesas de Brumadinho no período de 2008 a 2018.
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Figura 1.3.12-180 – Principais despesas realizadas pelo município de Brumadinho, 2008 a 2018 
(R$ milhões).
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Nota: Valores deflacionados para o ano de 2019 por meio do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. Fonte: 
STN, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

A Figura 1.3.12-181 apresenta a evolução do valor das despesas de capital, das despesas 
com pessoal e encargos sociais e, para efeitos de comparação, do valor do repasse da CFEM 
ao município de Brumadinho no período de 2018 a 2018. Pode-se observar que no período de 
2009 a 2012 o aumento do valor do repasse do CFEM coincidiu com um incremento das des-
pesas de capital e das despesas com pessoal e encargos sociais, e, de 2014 a 2017, a queda 
do valor do repasse ocorre concomitantemente com a queda do valor dessas despesas.

Figura 1.3.12-181– Despesas com pessoal e encargos sociais, despesas de capital e CFEM, 
município de Brumadinho, 2008 a 2018 (R$ milhões).
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STN, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Outra forma de se analisar as finanças públicas de um município é a sua capacidade de inves-
timento. Na Figura 1.3.12-182 são exibidos os valores totais dos investimentos realizados pelos 
municípios da área de estudo no período de 2008 a 2018, com recursos de todas as fontes, isto 
é, com recursos próprios e de terceiros.
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Figura 1.3.12-182 – Valor dos investimentos realizados pelos municípios da área de estudo, 2008 
a 2018 (R$ milhões)
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Fonte: STN, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Os dados apontam uma brusca queda do nível de investimento dos municípios da área de 
estudo. O valor, que foi de R$ 391 milhões em 2011, caiu para R$ 110 milhões em 2018, 
representando um decréscimo de 72% no período (média de 10% ao ano). Trata-se de uma 
demonstração flagrante de perda de capacidade para investir, e a gravidade do fenômeno 
dispensa maiores comentários, a não ser a lembrança de que os investimentos representam a 
fonte primária da melhoria, modernização e ampliação dos serviços públicos.

1.3.12.7. Indicadores sociais

1.3.12.7.A. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM

1.3.12.7.A.a. Considerações metodológicas
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foi criado pelo Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (Pnud), em 1990, com o objetivo de classificar o desenvolvimento humano 
nos diferentes países. Em relação à avaliação dos municípios brasileiros, o Pnud, o Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e a Fundação João Pinheiro (FJP) adaptaram a metodo-
logia global do IDH ao contexto brasileiro e à disponibilidade de indicadores nacionais, o que 
resultou no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), baseado nos indicadores de 
longevidade, educação e renda, conforme descrito no Quadro 1.3.12-21.
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Quadro 1.3.12-21 – Variáveis utilizadas na composição do IDHM.
Tema Variáveis utilizadas

Vida longa e saudável 
– Longevidade

Medida pela expectativa de vida ao nascer, calculada a partir dos dados dos Censos 
Demográficos do IBGE.

Acesso a conhecimento 
– Educação

Medido a partir de dois indicadores:

• percentual de pessoas de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo (peso 1);

• fluxo escolar da população em diferentes faixas etárias (5 a 6 anos, 11 a 13 anos, 15 a 
17 anos e 18 a 20 anos), de modo a acompanhar a população em idade escolar em quatro 
momentos importantes de sua formação, o que facilita identificar se crianças e jovens 
estão nas séries adequadas a suas idades (peso 2).

Padrão de vida – Renda
Medido pela renda municipal per capita obtida a partir da soma da renda de todos os 
residentes dividida pelo número de pessoas que residem no município.

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 – PNUD, IPEA e FJP. Elaboração: Arcadis, 2019.

Nota-se que a elaboração do IDHM pondera o resultado de diversas variáveis caras à análise 
da qualidade de vida da população de determinado local, tornando possível uma leitura sobre 
as condições de vida das unidades territoriais estudadas. O conceito de desenvolvimento hu-
mano considerado na elaboração do IDHM não se restringe somente a aspectos econômicos, 
como aumento da renda, mas considera também questões sociais, culturais e políticas que 
podem implicar bem-estar da população.

O IDHM expressa-se em um número com variação entre 0 e 1, sendo que, quanto mais próximo 
de 1, maior é o desenvolvimento humano em um determinado município. A Figura 1.3.12-183 
apresenta as faixas que classificam os municípios segundo o grau de desenvolvimento humano.

Figura 1.3.12-183 – Faixa de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM.

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 – PNUD, IPEA e FJP. Adaptação: Arcadis, 2019.

O IDHM dos municípios em estudo foi obtido a partir do Atlas do Desenvolvimento Humano no 
Brasil (2013), com dados extraídos dos Censos demográficos do IBGE (anos de 1991, 2000 e 
2010).

1.3.12.7.A.b. Diagnóstico
No Mapa 1.3.12-39 é possível observar o resultado do IDHM para os municípios que estão 
inseridos na bacia hidrográfica do rio Paraopeba, entre 1991 e 2010. Em 1991 verifica-se que 
a maioria dos municípios se encontrava na faixa de muito baixo desenvolvimento humano, 
com exceção de Sete Lagoas, Contagem, Itaúna, Ouro Branco e Conselheiro Lafaiete, que, 
no mesmo período, apresentaram desempenho ligeiramente mais satisfatório, classificados na 
faixa de baixo desenvolvimento humano. 

Em 2000, praticamente todos os municípios da bacia hidrográfica do rio Paraopeba apresenta-
ram melhora no desempenho do índice, sendo a maioria classificada na faixa de baixo e médio 
desenvolvimento humano, com exceção de Itaverava e Piedade das Gerais, que se mantiveram 
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na faixa de muito baixo desenvolvimento humano. No último período analisado, 2010, a maior 
parte dos municípios foi avaliada como de médio desenvolvimento humano (28 de um total de 
48 municípios). Outros 20 municípios foram classificados na faixa de alto desenvolvimento hu-
mano. Assim, analisando o contexto geral da bacia hidrográfica do rio Paraopeba, entre 1991 
e 2010, o desenvolvimento humano apresentou variação positiva, com resultados mais satisfa-
tórios e alteração da faixa de desenvolvimento.
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Mapa 1.3.12-39 – Variação do IDHM nos municípios da bacia do rio Paraopeba, de 1991 a 2010.
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Os dados apresentados no Quadro 1.3.12-22 referem-se ao IDHM do ano de 2010 dos municí-
pios inseridos na área de estudo. Dos 22 municípios analisados, 11 estão inseridos na faixa de 
médio desenvolvimento humano, enquanto 11 apresentam resultados mais satisfatórios, sendo 
classificados como como alto desenvolvimento humano. 
Os municípios de Felixlândia e São Joaquim de Bicas foram os que apresentaram os resulta-
dos gerais mais baixos da área de estudo, correspondendo a 0,648 e 0,662, respectivamen-
te. Entre as componentes, o município de Felixlândia apresentou o resultado mais satisfató-
rio para longevidade (0,851), semelhante ao município de São Joaquim de Bicas (0,844). Já 
Brumadinho e Betim foram as unidades territoriais que apresentaram melhor desempenho con-
siderando o IDHM geral, com resultados de 0,747 e 0,749, respectivamente; ambos os resul-
tados estão acima da média dos municípios do estado de Minas Gerais, de 0,731, e da média 
nacional, de 0,727, em 2010. Tanto o resultado para a média dos municípios mineiros quanto a 
média nacional correspondem à faixa de alto desenvolvimento humano. Considerando as três 
dimensões analisadas pelo IDH, longevidade é a que apresenta valores mais expressivos em 
todos os municípios. O mesmo se dá na análise do IDH do Brasil e o de Minas Gerais. Tal fato 
reflete o processo de transição demográfica que o país atravessa, com aumento da expectativa 
de vida e diminuição das taxas de mortalidade infantil.

Quadro 1.3.12-22 – IDHM geral e por componentes, municípios da área de estudo, estado de 
Minas Gerais e Brasil, 2010.

Unidade territorial IDHM IDHM Educação IDHM Longevidade IDHM Renda

Betim 0,749 0,687 0,864 0,709

Brumadinho 0,747 0,639 0,857 0,761

Cachoeira da Prata 0,741 0,707 0,834 0,689

Caetanópolis 0,706 0,617 0,845 0,674

Curvelo 0,713 0,617 0,851 0,689

Esmeraldas 0,671 0,567 0,822 0,649

Felixlândia 0,648 0,514 0,815 0,651

Florestal 0,724 0,617 0,845 0,728

Fortuna de Minas 0,696 0,613 0,845 0,651

Igarapé 0,698 0,588 0,844 0,686

Inhaúma 0,702 0,624 0,845 0,657

Juatuba 0,717 0,649 0,849 0,67

Maravilhas 0,672 0,558 0,845 0,645

Mário Campos 0,699 0,604 0,833 0,68

Mateus Leme 0,704 0,604 0,839 0,688

Papagaios 0,666 0,545 0,833 0,65

Pará de Minas 0,725 0,628 0,848 0,715

Paraopeba 0,694 0,625 0,793 0,674

Pequi 0,674 0,564 0,808 0,672

Pompéu 0,689 0,564 0,834 0,694

São Joaquim de Bicas 0,662 0,518 0,844 0,664

São José da Varginha 0,704 0,597 0,857 0,682

Minas Gerais 0,731 0,638 0,838 0,73

Brasil 0,727 0,637 0,816 0,739

Legenda:

Médio desenvolvimento humano

Alto desenvolvimento humano

Fonte: PNUD, IPEA, FJP, 2010. Elaboração: Arcadis, 2019.
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Na Figura 1.3.12-184 estão apresentados os resultados do IDHM, entre 1991 e 2010, dos muni-
cípios prioritários da área de estudo, sendo possível analisar a evolução do indicador no período. 
Em todos os municípios, o IDHM apresentou variação positiva, porém Mário Campos e São 
Joaquim de Bicas, apesar de expressivo crescimento, ainda estão abaixo da média estadual.

Figura 1.3.12-184 – IDHM geral dos municípios prioritários, 1991, 2000 e 2010.

 

0,450 0,477

0,355
0,405

0,478

0,612 0,627
0,545 0,532

0,624

0,749 0,747
0,699

0,662
0,731

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

Betim Brumadinho Mário Campos São Joaquim de
Bicas

Estado de MG

1991 2000 2010

Fonte: PNUD, IPEA, FJP, 2010. Elaboração: Arcadis, 2019.

Outra maneira de se verificar o desempenho do IDHM de determinado município, ao longo do 
tempo, é a análise de seu posicionamento em relação aos demais inseridos na mesma unidade 
da federação. No Quadro 1.3.12-23, observa-se que Betim, Brumadinho e Mário Campos, en-
tre 1991 e 2010, alcançaram melhores colocações no ranking estadual, ocupando as posições 
42, 44 e 229, respectivamente, em 2010. O município de São Joaquim de Bicas apresentou 
variação negativa entre 1991 e 2000, ou seja, perdeu colocações. Já entre os Censos demo-
gráficos de 2000 e 2010 subiu colocações, passando da posição 512 para 474 dentre os 853 
municípios mineiros.

Quadro 1.3.12-23 – Ranking estadual (MG), municípios prioritários para análise, 1991, 2000 e 
2010.

Município 
Ranking estadual

1991 2000 2010

Betim 207º 162º 42º

Brumadinho 129º 111º 44º

Mário Campos 571º 462º 229º

São Joaquim de Bicas 391º 512º 474º

Fonte: PNUD, IPEA, FJP, 2010. Elaboração: Arcadis, 2019.

1.3.12.7.B. Índice de Vulnerabilidade Social – IVS

1.3.12.7.B.a. Considerações metodológicas
A identificação da vulnerabilidade de uma população a determinado evento, seja sua origem 
natural ou tecnológica, impõe a necessidade de analisar várias dimensões da realidade. Hogan 
& Marandola Jr. (2007) realçam a crescente preocupação nos estudos sobre vulnerabilidade a 
acidentes naturais com a dimensão relacional, circunstancial e espacial, dado que “cada lugar, 
sociedade e indivíduo, exposto aos mesmos perigos, pode ser afetado de modo diferente” (p. 
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76). E essas diferenças podem ser institucionais, políticas, econômicas, culturais e/ou espa-
ciais. Os autores entendem o termo “vulnerabilidade” como a situação que, envolvendo as 
condições sociais, econômicas, demográficas, geográficas, entre outras, “afeta a capacidade 
de responder ao perigo e ao risco” (p. 75), destacando a importância da experiência local.

Embora um entendimento mais abrangente das relações entre os componentes e dimensões da vul-
nerabilidade seja necessário, é igualmente importante prosseguir nos esforços para compreender o 
específico nexo causal em lugares específicos, porque são neles que se materializam as diferentes 
dimensões da vulnerabilidade, dando-nos pistas sobre a natureza de tais interações. […] Seria um 
erro, porém, subestimar a importância de estratégias locais e da experiência das comunidades na 
redução da vulnerabilidade […] . Estratégias e ações na escala local são respostas culturais signifi-
cativas que produzem efeitos importantes e duradouros na capacidade de adaptação e resposta ao 
risco por parte de pessoas e de lugares. (HOGAN & MARANDOLA JR., 2007: 77).

A vulnerabilidade social de uma comunidade é, então, um dos componentes a serem estuda-
dos para que se tenha a compreensão da capacidade de resposta de determinado grupo a 
potenciais impactos. A vulnerabilidade social é a condição que caracteriza grupos de pessoas 
em situação de exclusão social, sobretudo por fatores socioeconômicos (IPEA, 2015). 

O Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) é um indicador que busca traduzir a ausência ou a 
insuficiência de recursos essenciais para o bem-estar e a qualidade de vida da população, 
conformando situações de vulnerabilidade social, e tem como referência os resultados dos 
Censos demográficos de 2000 e 2010 (IPEA, 2015). São 16 indicadores que compõem o IVS, 
organizados em três dimensões, conforme Quadro 1.3.12-24.

Quadro 1.3.12-24 – Indicadores que compõem as três dimensões do Índice de Vulnerabilidade 
Social.

Tema Variáveis

Infraestrutura 
urbana

Percentual de pessoas em domicílios com abastecimento de água e esgotamento sanitário 
inadequados

Percentual da população que vive em domicílios urbanos sem serviço de coleta de lixo

Percentual de pessoas que vivem em domicílios com renda per capita inferior a meio salário mínimo 
(de 2010) e que gastam mais de uma hora até o trabalho, no total de pessoas ocupadas, vulneráveis e 
que retornam diariamente do trabalho

Capital humano

Mortalidade até 1 ano de idade.

Percentual de crianças de 0 a 5 anos que não frequentam a escola

Percentual de pessoas de 6 a 14 anos que não frequentam a escola

Percentual de mulheres de 10 a 17 anos de idade que tiveram filhos

Percentual de mães chefes de família sem ensino fundamental completo e com pelo menos um filho 
menor de 15 anos de idade no total de mulheres chefes de família

Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade

Percentual de crianças que vivem em domicílios em que nenhum dos moradores tem o ensino 
fundamental completo

Percentual de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, não trabalham e possuem renda domiciliar 
per capita igual ou inferior a meio salário mínimo (2010) na população total dessa faixa etária
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Tema Variáveis

Renda e 
trabalho

Proporção de pessoas com renda domiciliar per capita igual ou inferior a meio salário mínimo (2010)

Taxa de desocupação da população de 18 anos ou mais de idade

Percentual de pessoas de 18 anos ou mais sem ensino fundamental completo e em ocupação informal

Percentual de pessoas em domicílios com renda per capita inferior a meio salário mínimo (2010) e 
dependentes de idosos

Taxa de atividade das pessoas de 10 a 14 anos de idade

Fonte: IPEA, 2015.

O IVS varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo a 1, maior é a vulnerabilidade social de um muni-
cípio (Figura 1.3.12-185). Para os municípios que apresentam IVS entre 0 e 0,200, considera-se 
que possuem muito baixa vulnerabilidade social. Valores entre 0,201 e 0,300 indicam baixa vul-
nerabilidade social. Aqueles que apresentam IVS entre 0,301 e 0,400 são classificados em média 
vulnerabilidade social, ao passo que entre 0,401 e 0,500 são considerados de alta vulnerabilida-
de social. Valor entre 0,501 e 1 indica que o município possui muito alta vulnerabilidade social.

Figura 1.3.12-185 – Faixas do Índice de Vulnerabilidade Social.

 

Fonte: IPEA, 2015.

1.3.12.7.B.b. Diagnóstico
O Mapa 1.3.12-40 apresenta os dados referentes ao IVS geral dos municípios inseridos na 
bacia hidrográfica do rio Paraopeba, nos anos 2000 e 2010. De modo geral, observa-se que 
os municípios apresentaram melhora no indicador, passando de uma faixa mais crítica de vul-
nerabilidade para uma classificação mais satisfatória. Em 2000, dos 48 municípios analisados, 
31 estavam classificados na faixa de alta ou muito alta vulnerabilidade, e somente 2 classifica-
vam-se como de baixa vulnerabilidade social (Cachoeira da Prata e Itaúna).

Já em 2010 o quadro reverteu-se, e a maioria dos municípios inseridos na bacia do rio 
Paraopeba (31 do total de 48 municípios) foi classificada na faixa de baixa vulnerabilidade so-
cial. O município de Itaúna foi o único do recorte analisado classificado na faixa de muito baixa 
vulnerabilidade social em 2010 (IVS geral de 0,185).
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Mapa 1.3.12-40 – Variação do IVS nos municípios da bacia do rio Paraopeba, de 2000 a 2010.
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Em relação à leitura do IVS por componentes, a Tabela 1.3.12-157 apresenta os resultados obti-
dos na área de estudo para as componentes de infraestrutura urbana, capital humano e renda e 
trabalho. No indicador de infraestrutura urbana, os municípios que apresentaram resultados mais 
satisfatórios foram Pequi e Papagaios, com IVS expresso em 0,056 e 0,052, respectivamente. 
Para elaboração dessa variável são considerados dados a respeito de saneamento básico, renda 
e tempo de deslocamento dos moradores da residência até o trabalho. Os municípios com os 
piores desempenhos nessa componente em 2010 foram Igarapé (0,441) e Esmeraldas (0,505).

No que concerne ao IVS, componente capital humano, que considera dados sobre frequência 
de crianças e jovens na rede escolar, além de taxa de analfabetismo de adultos, entre ou-
tros dados, os municípios que apresentaram melhor desempenho foram Cachoeira da Prata e 
Brumadinho, com índice expresso em 0,247 e 0,248, respectivamente. Os municípios com in-
dicadores mais críticos para o tema foram Pompéu e São Joaquim de Bicas, com IVS de 0,428 
e 0,458, ambos classificados na faixa de média vulnerabilidade social (IVS geral).

Já em relação ao IVS renda e trabalho, que para sua consolidação considera dados sobre 
renda per capita e ocupação, o destaque pelo bom desempenho foi observado para os muni-
cípios de Pará de Minas (0,205), Florestal e Betim (ambos com IVS renda e trabalho expresso 
em 0,259). Os cenários mais críticos em relação ao tema foram observados nos municípios de 
Felixlândia (0,367) e Maravilhas (0,366).

Tabela 1.3.12-157 – IVS geral e por componentes, municípios da área de estudo, 2010.

Município IVS IVS Infraestrutura 
Urbana

IVS Capital 
Humano

IVS Renda e 
Trabalho

Betim 0,319 0,411 0,286 0,259

Brumadinho 0,224 0,161 0,248 0,264

Cachoeira da Prata 0,238 0,108 0,247 0,358

Caetanópolis 0,298 0,263 0,287 0,345

Curvelo 0,277 0,149 0,338 0,344

Esmeraldas 0,404 0,505 0,393 0,313

Felixlândia 0,343 0,256 0,404 0,367

Florestal 0,214 0,13 0,253 0,259

Fortuna de Minas 0,251 0,123 0,331 0,299

Igarapé 0,361 0,441 0,35 0,291

Inhaúma 0,242 0,097 0,327 0,302

Juatuba 0,316 0,324 0,325 0,3

Maravilhas 0,272 0,102 0,348 0,366

Mário Campos 0,359 0,419 0,332 0,327

Mateus Leme 0,307 0,216 0,378 0,326

Papagaios 0,266 0,052 0,409 0,337

Pará de Minas 0,220 0,192 0,262 0,205

Paraopeba 0,272 0,15 0,313 0,354

Pequi 0,216 0,056 0,283 0,309

Pompéu 0,310 0,163 0,428 0,34

São Joaquim de Bicas 0,371 0,326 0,458 0,329

São José da Varginha 0,240 0,106 0,292 0,322

Legenda:

Alta vulnerabilidade social

Média vulnerabilidade social

Baixa vulnerabilidade social

Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. Elaboração: Arcadis, 2019.
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1.3.12.7.C. Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM)

1.3.12.7.C.a. Considerações metodológicas
O Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) foi desenvolvido pela própria Federação 
das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), com o objetivo de constituir um indicador 
socioeconômico síntese de periodicidade anual que pudesse contribuir com o monitoramento 
e avaliações tangentes ao desenvolvimento socioeconômico e de condições da população. A 
sua abrangência é nacional, tendo como recorte espacial de coleta de dados e composição 
do indicador síntese o município, o que possibilita verificar as diferenças e semelhanças entre 
eles, podendo-se contextualizar as análises em âmbitos estaduais, regionais e nacional. 

É um indicador composto por variáveis de temáticas consagradas no que tange a avaliações 
e análises de natureza semelhante, sendo elas: emprego e renda; educação e saúde, que são 
ponderados de forma igualitária na consolidação final do indicador municipal (IFDM). O Quadro 
1.3.12-25 a seguir apresenta as variáveis que compõem o IFDM.

Quadro 1.3.12-25 – Variáveis utilizadas na composição do IFDM.

Tema Variáveis*

Emprego e Renda

Geração de emprego formal

Taxa de formalização do mercado de trabalho

Geração de renda

Massa salarial real no mercado de trabalho informal

Índice de Gini de desigualdade de renda no trabalho formal

Educação

Atendimento à educação infantil

Abandono no ensino fundamental

Distorção idade-série no ensino fundamental

Docentes com ensino superior no ensino fundamental

Médias de horas-aula diárias no ensino fundamental

Saúde

Proporção de atendimento adequado de pré-natal 

Óbitos por causas mal definidas

Óbitos infantis por causas evitáveis

Internação sensível a atenção básica (Isab)

Nota: As fontes dos dados utilizados são obtidas exclusivamente de estatísticas públicas oficiais. Fonte: Sistema 
Firjan, 2018. Elaboração: Arcadis, 2019.

Adicionalmente, sua metodologia possibilita análises comparativas e de avanço ou retração do 
desenvolvimento socioeconômico dos municípios, podendo-se inferir se os resultados obtidos 
estão relacionados à adoção de políticas públicas específicas e/ou reflexos do contexto econô-
mico, social e político do estado e/ou país.

Em termos de avaliação, a escala de variação do índice é de 0 a 1, considerando que, quanto 
mais próximo de 1, maior é o desenvolvimento municipal. Assim, de acordo com os resultados, 
os municípios são classificados em quatro faixas de desenvolvimento, conforme apresenta o 
Quadro 1.3.12-26.
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Quadro 1.3.12-26 – Classificação do IFDM por faixas de desenvolvimento.
Classificação do IFDM Faixas de desenvolvimento

Municípios com IFDM entre 0,0 e 0,4 baixo estágio de desenvolvimento

Municípios com IFDM entre 0,4 e 0,6 desenvolvimento regular

Municípios com IFDM entre 0,6 e 0,8 desenvolvimento moderado

Municípios com IFDM entre 0,8 e 1,0 alto estágio de desenvolvimento

Fonte: Firjan. Disponível em: http://publicacoes.firjan.org.br/ifdm2018/12/#zoom=z.

A publicação mais recente do IFDM é de 2018, com dados que se referem ao ano-base de 
2016. A série histórica do índice iniciou-se em 2005, apresentando até o ano-base de 2016 os 
resultados anualmente, possibilitando análises comparativas desde então. Importa ressaltar 
que outros indicadores socioeconômicos, como o IDHM e IVS, resultam das análises de dados 
coletados nas pesquisas censitárias, que ocorrem a cada dez anos, tendo sido a última em 
2010. Assim, além do índice Firjan complementar a análise das condições de vida da popula-
ção residente nos 22 municípios da área de estudo, ele irá apontar resultados posteriores a 
2010, podendo identificar mudanças no cenário econômico e político do país.

1.3.12.7.C.b. Diagnóstico
Em relação aos municípios da área de estudo, nota-se certa homogeneização em relação à 
classificação do IFDM de 2018, no ano-base de 2016, na medida em que a maioria dos muni-
cípios foi classificado com desenvolvimento moderado, cujo índice nessa faixa de classificação 
varia de 0,716, em Betim, e 0,631, em Esmeraldas. O único município com alto desenvolvimen-
to, de acordo com o IFDM, é Pará de Minas, cujos bons resultados são verificados também nos 
componentes de educação e saúde. 

O IFDM Emprego e Renda é composto por duas dimensões: (i) emprego, que avalia a capacidade 
de geração de emprego formal e o nível de absorção da mão-de-obra local; e (ii) renda, que acom-
panha a geração e sua distribuição no mercado de trabalho. Esse componente apresenta os resul-
tados mais baixos quando comparados a educação e saúde. Adicionalmente, esse componente é 
o que reflete mais rapidamente a crise econômica brasileira iniciada em meados de 2014. 

Dos 22 municípios estudados, 12 deles, incluindo Brumadinho, representam 55% da área es-
tudada e possuíam, no ano-base de 2016, no que se refere ao componente abordado, classi-
ficação regular. Ainda em relação a emprego e renda, quatro municípios (Cachoeira da Prata, 
Igarapé, Maravilhas e São Joaquim de Bicas), cerca de 18% da área de estudo, apresentaram 
os resultados mais desfavoráveis, estando classificados com baixo desenvolvimento nesse 
quesito. Por outro lado, os melhores resultados apontaram para o desenvolvimento modera-
do, sendo que o maior índice identificado em 2016 foi no município de Pará de Minas (0,712). 
Outros municípios, como Betim, Juatuba e Paraopeba, também se classificaram com desenvol-
vimento moderado em emprego e renda, denotando economias mais fortalecidas. 

O IFDM Educação foi elaborado com o objetivo de captar a oferta de educação infantil e a 
qualidade da educação prestada no ensino fundamental, em escolas públicas e privadas. Este 
componente apresentou, de maneira geral, os melhores resultados, na medida em que a maio-
ria dos municípios (15), cerca de 68% da área de estudo, possuía, em 2016, alto desenvol-
vimento em educação, dentre eles Betim e Brumadinho, municípios considerados prioritários 
nessa análise em virtude dos impactos sofridos pelo rompimento das barragens. Já Mário 
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Campos e São Joaquim de Bicas, também considerados prioritários, classificaram-se com de-
senvolvimento moderado nessa área. 

Na vertente de saúde, o IFDM considera a saúde básica e contempla indicadores de controle 
e competência municipal. Ficou evidenciada uma condição de desenvolvimento de moderada 
a alta na área de estudo, sendo que 55% dos municípios registraram alto desenvolvimento, 
dentre eles os municípios de Betim e Brumadinho, e 45% ficaram com classificação moderada. 

Por fim, de modo geral, os resultados mostraram que a maioria das classificações de desen-
volvimento por componente é similar à mediana estadual, que por sua vez apresenta melhor 
resultado na vertente educação quando comparada ao contexto nacional. 

Apresenta-se a seguir a Tabela 1.3.12-158 com os dados do Índice Firjan de Desenvolvimento 
Municipal geral e por componente (emprego e renda, educação e saúde). 

Tabela 1.3.12-158 – IFDM geral e por componentes, municípios da área de estudo, estado de 
Minas Gerais e Brasil, 2016.

Unidade territorial IFDM Emprego e Renda Educação Saúde

Betim 0,7615 0,6030 0,8323 0,8493

Brumadinho 0,7065 0,4370 0,8577 0,8246

Cachoeira da Prata 0,6684 0,2887 0,8653 0,8513

Caetanópolis 0,6516 0,4128 0,8364 0,7056

Curvelo 0,7090 0,5120 0,8298 0,7852

Esmeraldas 0,6361 0,4918 0,7511 0,6654

Felixlândia 0,6489 0,5284 0,7650 0,6532

Florestal 0,7219 0,4345 0,9101 0,8212

Fortuna de Minas ND* ND 0,9485 0,8222

Igarapé 0,6658 0,3553 0,8542 0,7881

Inhaúma 0,7243 0,5412 0,8524 0,7793

Juatuba 0,7614 0,6075 0,8901 0,7866

Maravilhas 0,6622 0,3568 0,8218 0,8081

Mário Campos ND* ND 0,7581 0,8349

Mateus Leme 0,6720 0,4337 0,7820 0,8003

Papagaios 0,6996 0,4747 0,7770 0,8470

Pará de Minas 0,8249 0,7117 0,8967 0,8663

Paraopeba 0,7320 0,6001 0,8331 0,7628

Pequi 0,7083 0,5160 0,7659 0,8430

Pompéu 0,7198 0,5557 0,8309 0,7729

São Joaquim de Bicas 0,6510 0,3934 0,7817 0,7779

São José da Varginha 0,7166 0,4615 0,8371 0,8511

Minas Gerais (mediana dos municípios) 0,6781 0,4422 0,8160 0,7935

Brasil 0,6678 0,4664 0,7689 0,7655

Legenda:    

Baixo estágio de desenvolvimento     

Desenvolvimento regular     

Desenvolvimento moderado     

Alto estágio de desenvolvimento     

Nota*: municípios com dados não disponíveis. A Edição do IFDM é 2018, com ano-base de 2016. Fonte: Firjan, 
2018. Elaboração: Arcadis, 2019.
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Outra maneira de se verificar o desempenho de determinado município quanto a seu desen-
volvimento é a verificação de seu posicionamento em relação aos demais inseridos na mesma 
unidade da federação, considerando o quadro de desenvolvimento moderado para cerca de 
83% dos municípios mineiros, baseado na publicação da Firjan50. 

No Quadro 1.3.12-27 observa-se que Betim possuía em 2016 a melhor posição no ranking 
estadual, ocupando a posição 90. O município de Betim apresentou o melhor indicador de 
emprego e renda dentre os municípios prioritários, provavelmente pelo desempenho de sua 
econômica pautada nos setores da indústria e de serviços e que, apesar da crise econômi-
ca brasileira, apresentou desenvolvimento moderado nesse quesito. Na sequência, seguem 
Brumadinho (278º) e São Joaquim de Bicas (563º). Brumadinho apresentou melhor desem-
penho econômico em termos de emprego e renda, enquanto São Joaquim de Bicas estava 
classificado com baixo desenvolvimento. Ressalta-se que não há dados disponíveis para o 
município de Mário Campos.

Quadro 1.3.12-27 – Ranking estadual (MG), municípios prioritários para análise, 2016.
Município Ranking Estadual*

Betim 90º

Brumadinho 278º

Mário Campos ND**

São Joaquim de Bicas 563º

Nota: *Consideram-se 853 municípios mineiros. ** Não há dados para o município. Fonte: Firjan, 2018. Elaboração: 
Arcadis, 2019.

Por fim, avalia-se a série histórica do IFDM dos municípios prioritários, observando-se os dados 
apresentados na Figura 1.3.12-186, relativos aos resultados do IFDM no ano de 2005 e entre 2010 
e 2016. Verifica-se que os melhores resultados se concentram em Betim e Brumadinho. Nota-se 
que, em todos os casos, houve variação positiva do ano de 2005 até 2011, estabilizando-se pratica-
mente nos anos seguintes, até 2014. A partir daí, observa-se queda de desempenho do IFDM. Esse 
panorama pode ser explicado pelo contexto geral de estagnação da economia brasileira em 2014.

Figura 1.3.12-186 – IFDM geral dos municípios prioritários, 2005, 2010 a 2016.

 
Fonte: Firjan, 2018. Elaboração: Arcadis, 2019.

50 Disponível em: https://www.firjan.com.br/data/files/8E/74/5B/3A/C86446107CD76446F8A809C2/Analise-
Especial-MG-2018.pdf.

https://www.firjan.com.br/data/files/8E/74/5B/3A/C86446107CD76446F8A809C2/Analise-Especial-MG-2018.pdf
https://www.firjan.com.br/data/files/8E/74/5B/3A/C86446107CD76446F8A809C2/Analise-Especial-MG-2018.pdf


Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba 
Capítulo 1 – Diagnóstico pretérito 

Socioeconomia

 355

1.3.12.7.D. Síntese IDHM, IVS e IFDM 
Este item busca apresentar uma leitura integrada dos indicadores síntese de desenvolvimento 
socioeconômico e de vulnerabilidade social municipal, a fim de verificar semelhanças e diferen-
ças entre os mesmos e identificar regularidades espaciais no contexto socioeconômico dos 22 
municípios da área de estudo. 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) e o Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) re-
tratam o cenário evolutivo dos períodos censitários, cuja data mais recente de informações é 
2010, último ano de pesquisa do Censo IBGE. Após esse período, mais especificamente em 
meados de 2014, o Brasil vem passando por mudanças no quadro econômico e político, ainda 
não captados por tais indicadores. Já o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) 
apresenta dados desse período, o que contribui com uma visão mais próxima do cenário so-
cioeconômico, considerando o contexto e o histórico apresentado pelos demais indicadores de 
forma conceituada e consagrada por instituições de pesquisa e ensino. 

De modo geral, todos os indicadores contemplam em sua composição, apesar das diferenças 
em suas variáveis, aspectos relativos a renda, educação e saúde, que podem ser complemen-
tares na análise socioeconômica dos municípios e na avaliação da condição de vida de seus 
residentes. Em relação às temáticas, o IFDM e o IVS incorporam a vertente renda, variáveis 
relacionadas a emprego e ocupação da população. Adicionalmente, o IVS considera em um de 
seus componentes a infraestrutura urbana, contemplando, entre outros, indicadores de acesso 
a serviços de saneamento básico. 

Observando-se os cenários entre 2000 e 2010, verificou-se que, de maneira geral, houve avan-
ço nos indicadores de desenvolvimento socioeconômico e retração no índice de vulnerabilidade 
social nos municípios da área de estudo, configurando-se como uma região avaliada como de 
alto e médio desenvolvimento humano (IDHM), moderado desenvolvimento municipal (IFDM), 
registrando-se, na maior parte dos municípios, baixa vulnerabilidade social (IVS), apresentan-
do média vulnerabilidade em alguns municípios dispersos ao longo das regiões do Paraopeba. 

Neste contexto, apesar de Betim apresentar em 2010 alto desenvolvimento municipal, segundo 
o Índice Firjan (IFDM), e alto desenvolvimento humano (IDHM), a vulnerabilidade social é mé-
dia, apresentando resultado desfavorável no quesito infraestrutura urbana (alta vulnerabilidade 
social), necessitando de maiores investimentos em gestão e políticas públicas voltadas ao 
tema, considerando-se a questão habitacional e de ocupação da população em áreas irregula-
res carentes de serviços de saneamento básico.

A ocupação irregular e habitações precárias em áreas com pouco ou desprovidas de serviços 
públicos tendem a ocorrer em municípios de grande porte populacional, como é o caso de 
Betim, o que pode contribuir para o índice de alta vulnerabilidade na infraestrutura urbana mu-
nicipal. Destaca-se que, em 2010, segundo dados do IBGE51, o município contava com 13.045 
domicílios de particulares em áreas de aglomeração subnormal. Segundo a Nota Técnica emi-
tida pelo IBGE, aglomerados subnormais, referem-se a: 

Um conjunto constituído de, no mínimo, 51 unidades habitacionais (barracos, casas, etc.) caren-
tes, em sua maioria de serviços públicos essenciais, ocupando ou tendo ocupado, até período 
recente, terreno de propriedade alheia (pública ou particular) e estando dispostas, em geral, de 
forma desordenada e/ou densa. 

No baixo Paraopeba, verificou-se média vulnerabilidade social em Felixlândia e Pompéu, am-
bos com médio desenvolvimento humano (IDHM) e moderado desenvolvimento municipal 

51 Informações Territoriais. Disponível em https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/tipologias-
-do-territorio/15788-aglomerados-subnormais.html?=&t=o-que-e. Acesso em: 28 jul. 2020.

https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/tipologias-do-territorio/15788-aglomerados-subnormais.html?=&t=o-que-e
https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/tipologias-do-territorio/15788-aglomerados-subnormais.html?=&t=o-que-e
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(IFDM), sendo as variáveis mais desfavoráveis aquelas relacionadas a renda. Ainda nessa 
região, o município de Esmeraldas apresenta alta vulnerabilidade social (IVS), com destaque 
para a deficiência no acesso da população a serviços de infraestrutura urbana.

Por outro lado, a maioria dos municípios (13), cerca de 60%, registrou em 2010 baixa vulne-
rabilidade social (IVS); 11 municípios, ou seja, 50%, registraram alto desenvolvimento huma-
no (IDHM); e a maioria (90%) foi classificada como de moderado desenvolvimento municipal 
(IFDM), destacando-se que:

• A maior parte dos municípios que registrou médio desenvolvimento humano (IDHM) em 
2010 apresenta, para o mesmo ano, no mínimo média vulnerabilidade social (IVS) e mode-
rado desenvolvimento municipal (IFDM). Excetuam-se os municípios de Fortuna de Minas, 
Maravilhas, Papagaios, Paraopeba e Pequi.

• O município com registro dos melhores índices é Pará de Minas, com alto desenvolvimen-
to humano e municipal (IDHM/ IFDM) e baixa vulnerabilidade social (IVS). Betim também 
apresentou alto desenvolvimento humano e municipal (IDHM/IFDM), contudo apresentou 
média vulnerabilidade social, conforme citado. 

• Os municípios com alto desenvolvimento humano, excetuando-se Pará de Minas e Betim, 
possuem baixa vulnerabilidade social e moderado desenvolvimento municipal.

Apresenta-se, a seguir, o Quadro 1.3.12-28 com os indicadores síntese para os 22 municípios 
da área de estudo.

Quadro 1.3.12-28 – IDHM, IVS e IFDM dos municípios da área de estudo, 2010.
Unidade 
territorial IDHM Classificação IVS Classificação IFDM Classificação

Betim 0,749 alto 0,319 média 0,8111 alto

Brumadinho 0,747 alto 0,224 baixa 0,7804 moderado

Cachoeira da 
Prata

0,741 alto 0,238 baixa 0,6555 moderado

Caetanópolis 0,706 alto 0,298 baixa 0,7027 moderado

Curvelo 0,713 alto 0,277 baixa 0,7173 moderado

Esmeraldas 0,671 médio 0,404 Alta 0,6224 moderado

Felixlândia 0,648 médio 0,343 média 0,6437 moderado

Florestal 0,724 alto 0,214 baixa 0,7528 moderado

Fortuna de 
Minas

0,696 médio 0,251 baixa 0,6821 moderado

Igarapé 0,698 médio 0,361 média 0,7270 moderado

Inhaúma 0,702 alto 0,242 baixa 0,7196 moderado

Juatuba 0,717 alto 0,316 média 0,7557 moderado

Maravilhas 0,672 médio 0,272 baixa 0,7019 moderado

Mário Campos 0,699 médio 0,359 média 0,6827 moderado

Mateus Leme 0,704 alto 0,307 média 0,6938 moderado

Papagaios 0,666 médio 0,266 baixa 0,6652 moderado

Pará de Minas 0,725 alto 0,22 baixa 0,8303 alto

Paraopeba 0,694 médio 0,272 baixa 0,6962 moderado

Pequi 0,674 médio 0,216 baixa 0,6645 moderado

Pompéu 0,689 médio 0,31 média 0,6452 moderado
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Unidade 
territorial IDHM Classificação IVS Classificação IFDM Classificação

São Joaquim de 
Bicas

0,662 médio 0,371 média 0,7237 moderado

São José da 
Varginha

0,704 alto 0,24 baixa 0,7121 moderado

Fonte: PNUD, IPEA, FJP, 2010/ Firjan, 2018. Elaboração: Arcadis, 2019.

Tratando-se dos municípios prioritários, Brumadinho registrou alto desenvolvimento humano, 
tendo apresentado muito baixa vulnerabilidade social no componente de infraestrutura urbana 
pública. Os municípios como São Joaquim de Bicas e Mário Campos são similares no que 
tange às classificações dos índices pesquisados, sendo eles caracterizados como de média 
vulnerabilidade social, médio desenvolvimento humano e moderado desenvolvimento muni-
cipal, segundo índice Firjan. Betim, apesar de apresentar índices superiores no que tange ao 
desenvolvimento humano e municipal, apresentou deficiência em termos de vulnerabilidade 
social, como pode ser verificado nas Figuras 1.3.12-187 e 1.3.12-188.

Figura 1.3.12-187 – IDHM e IFDM dos municípios prioritários, 2010.

 
Fonte: PNUD, IPEA, FJP, 2010. Elaboração: Arcadis, 2019. 

 

Fonte: Pnud, Ipea, FJP, 2010. Elaboração: Arcadis, 2019.

Figura 1.3.12-188 – IVS dos municípios prioritários, 2010. 

 
Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. Elaboração: 
Arcadis, 2019. 
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Segundo o IFDM 2018, “a recessão por que o Brasil passou nos últimos anos influenciou forte-
mente o mercado de trabalho. Entre 2015 e 2016, foram fechados quase 3 milhões de postos 
de trabalho formais no país, sendo esse o fator decisivo para interromper a trajetória de desen-
volvimento socioeconômico dos municípios”.

Como resultado, observou-se o impacto da situação econômica recente no crescimento dos 
componentes educação e saúde que mantinham uma trajetória de crescimento desde 2005. 
No contexto geral do índice, a evolução apresentada nos últimos anos, após 2014, foi conside-
rada a menor em dez anos. 

No âmbito dos municípios da área de estudo, notou-se diminuição no IFDM em 11 municípios: 
Betim, Brumadinho, Cachoeira da Prata, Caetanópolis, Curvelo, Florestal, Igarapé, Maravilhas, 
Mário Campos e Mateus Leme, como se pode observar no Quadro 1.3.12-29.

Quadro 1.3.12-29 – IDFM dos municípios da área de estudo, 2013 a 2016.

Municípios 2013 2014 2015 2016

Betim 0,8015 0,7893 0,7517 0,7615

Brumadinho 0,7913 0,8076 0,7060 0,7065

Cachoeira da Prata 0,7531 0,7017 0,6772 0,6684

Caetanópolis 0,7384 0,7209 0,6536 0,6516

Curvelo 0,7645 0,7497 0,7235 0,7090

Esmeraldas 0,6343 0,6245 0,5886 0,6361

Felixlândia 0,6670 0,6546 0,6348 0,6489

Florestal 0,7812 0,7713 0,7426 0,7219

Fortuna de Minas 0,7654 0,7663 0,7320 *

Igarapé 0,7572 0,6640 0,6492 0,6658

Inhaúma 0,7480 0,7291 0,6747 0,7243

Juatuba 0,7811 0,7559 0,7421 0,7614

Maravilhas 0,7932 0,7311 0,6617 0,6622

Mário Campos 0,6643 0,6690 0,6097 *

Mateus Leme 0,6984 0,6962 0,6164 0,6720

Papagaios 0,7479 0,7471 0,7001 0,6996

Pará de Minas 0,8537 0,8409 0,8065 0,8249

Paraopeba 0,7468 0,7386 0,7113 0,7320

Pequi 0,6971 0,7031 0,6851 0,7083

Pompéu 0,7223 0,7170 0,6819 0,7198

São Joaquim de Bicas 0,7408 0,6749 0,6411 0,6510

São José da Varginha 0,6648 0,6675 0,6659 0,7166

Fonte: Firjan, 2018. Elaboração: Arcadis, 2019.
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1.3.12.8. Saúde

1.3.12.8.A. Introdução
A Organização Mundial da Saúde (OMS) define saúde como “um estado de completo bem-estar 
físico, mental e social, e não somente ausência de afecções e enfermidades”. Segundo o artigo 196 
da Constituição do Brasil de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Para garantir o direito à saúde nos moldes da Constituição, está em vigor a Lei nº 8.080/1990, 
que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a orga-
nização e o funcionamento dos serviços, e que constitui o Sistema Único de Saúde (SUS), 
público, gratuito e de acesso universal.

Para definir estratégias de prevenção, promoção e assistência à saúde, e para garantir o direito 
à saúde, o SUS utiliza como ferramenta de gestão diversos indicadores de saúde, que podem 
ser classificados em seis subconjuntos temáticos: demográficos, socioeconômicos, mortalida-
de, morbidade e fatores de risco, recursos e cobertura (OPAS, 2008).

O objetivo deste estudo foi avaliar as condições de saúde da população residente na área de 
estudo do meio socioeconômico, anteriormente ao rompimento das barragens B1, B4 e B$A da 
VALE S/A em Brumadinho, Minas Gerais.

Foram extraídos, descritos e avaliados bancos de dados públicos do SUS, observando as séries histó-
ricas e a presença de padrões cíclicos e tendências. Foram utilizadas como principais fontes de dados:

• Sistema de Informação de Doenças e Agravos de Notificação Compulsória (Sinan);
• Sistema de Informação de Nascidos Vivos (Sinasc);
• Sistema de Informação de Mortalidade (SIM);
• Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA);
• Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (Sisab);
• Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil (CNES);
• Informação e Gestão da Atenção Básica (e-Gestor).

Foram avaliados diversos indicadores, conforme recomendações do Ministério Público e com 
base em documentos técnicos do Ministério da Saúde, Fiocruz, SESMG, VALE S/A., organiza-
dos da seguinte forma:

1. Recursos e coberturas em saúde:
A. Estabelecimentos de saúde (CNES)
B. Leitos (CNES)
C. Profissionais de saúde (CNES)
D. Coberturas da Atenção Básica e Saúde da Família (e-Gestor)
E. Equipes de saúde (e-Gestor)

2. Morbidades e fatores de risco
A. Morbidades e fatores de risco gerais
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B. Morbidades sinantrópicas
a) Arboviroses transmitidas pelo Aedes (dengue, chikungunya e zika) (Sinan)
b) Febre amarela (Sinan, SESMG)
c) Febre maculosa (Sinan)
d) Leishmaniose tegumentar (Sinan)
e) Leishmaniose visceral (Sinan)
f) Esquistossomose (Sinan)
g) Raiva e atendimento antirrábico (Sinan)
h) Acidentes com animais peçonhentos (Sinan)

C. Morbidades sociais, psicossociais e outras
a) Gravidez na adolescência (Sinasc)
b) Anomalias congênitas ao nascer (Sinasc)
c) Aids em adulto (Sinan)
d) Violências: doméstica, sexual e/ou outras (Sinan)
e) Intoxicação exógena (Sinan)
f) Atenção psicossocial (SIA/Sisab) 

3. Mortalidade:
A. Causas gerais de óbito (SIM)
B. Causas externas de óbito (SIM)
C. Óbito em menores de cinco anos (SIM)
D. Óbito por doenças diarreicas agudas em menores de cinco anos (SIM)

As metodologias de análise dos indicadores variam conforme o tipo de indicador e são deta-
lhadas nos temas. 

Os dados exibidos estão atualizados até dezembro de 2018. O estudo focou nos 22 municípios do 
meio socioeconômico, principalmente nos municípios prioritários (Brumadinho, Betim, Mário Campos 
e São Joaquim de Bicas), utilizando outras regiões de Minas Gerais e da bacia do Paraopeba e 
outros municípios como referência e controle. O Quadro 1.3.12-30 e o Mapa 1.3.12-41 listam e 
mostram os 48 municípios da bacia do Paraopeba, suas respectivas regiões de saúde e suas regi-
ões na bacia, identificando os municípios do meio socioeconômico e os municípios caso-controle.

Quadro 1.3.12-30 – Municípios da área de estudo, da bacia do rio Paraopeba e caso-controle de 
acordo com as regiões de saúde.

Município Macrorregião de 
saúde

Unidade regional de 
saúde

Bacia do 
Paraopeba

Meio 
socioeconômico Caso-controle

Belo Horizonte Centro Belo Horizonte – – –

Belo Vale Centro Belo Horizonte Alto – –

Betim Centro Belo Horizonte Médio Sim –

Bonfim Centro Belo Horizonte Médio – –

Brumadinho Centro Belo Horizonte Médio Sim Caso

Cachoeira da Prata Centro Sete Lagoas Médio Sim –

Caetanópolis Centro Sete Lagoas Baixo Sim –

Casa Grande Centro-Sul Barbacena Alto – –

Congonhas Centro-Sul Barbacena Alto – –
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Município Macrorregião de 
saúde

Unidade regional de 
saúde

Bacia do 
Paraopeba

Meio 
socioeconômico Caso-controle

Conselheiro Lafaiete Centro-Sul Barbacena Alto – –

Contagem Centro Belo Horizonte Médio – –

Cristiano Otoni Centro-Sul Barbacena Alto – –

Crucilândia Centro Belo Horizonte Médio – –

Curvelo Centro Sete Lagoas Baixo Sim Caso

Desterro de Entre 
Rios

Centro-Sul São João del-Rei Alto – –

Entre Rios de Minas Centro-Sul São João del-Rei Alto – –

Esmeraldas Centro Belo Horizonte Médio Sim –

Felixlândia Centro Sete Lagoas Baixo Sim –

Florestal Centro Belo Horizonte Médio Sim –

Fortuna de Minas Centro Sete Lagoas Médio Sim –

Ibirité Centro Belo Horizonte Médio – –

Igarapé Centro Belo Horizonte Médio Sim –

Inhaúma Centro Sete Lagoas Médio Sim –

Itabirito Centro Belo Horizonte – – Controle

Itatiaiuçu Oeste Divinópolis Médio – –

Itaúna Oeste Divinópolis Médio – –

Itaverava Centro-Sul Barbacena Alto – –

Jeceaba Centro-Sul Barbacena Alto – –

Juatuba Centro Belo Horizonte Médio Sim Caso

Lagoa Dourada Centro-Sul São João del-Rei Alto – –

Lagoa Santa Centro Belo Horizonte – – Controle

Maravilhas Centro Sete Lagoas Médio Sim –

Mariana Centro Belo Horizonte – – Controle

Mário Campos Centro Belo Horizonte Médio Sim –

Mateus Leme Centro Belo Horizonte Médio Sim –

Matozinhos Centro Belo Horizonte – – Controle

Moeda Centro Belo Horizonte Alto – –

Ouro Branco Centro-Sul Barbacena Alto – –

Ouro Preto Centro Belo Horizonte Alto – –

Papagaios Centro Sete Lagoas Baixo Sim –

Pará de Minas Oeste Divinópolis Médio Sim Caso

Paraopeba Centro Sete Lagoas Baixo Sim Caso

Pedro Leopoldo Centro Belo Horizonte – – Controle

Pequi Centro Sete Lagoas Médio Sim –

Piedade dos Gerais Centro Belo Horizonte Alto – –

Pompéu Centro Sete Lagoas Baixo Sim –

Queluzito Centro-Sul Barbacena Alto – –

Resende Costa Centro-Sul São João del-Rei Alto – –

Rio Manso Centro Belo Horizonte Médio – –

São Brás do Suaçuí Centro-Sul Barbacena Alto – –

São Joaquim de Bicas Centro Belo Horizonte Médio Sim –

São José da Varginha Oeste Divinópolis Médio Sim –

Sarzedo Centro Belo Horizonte Médio – –

Sete Lagoas Centro Sete Lagoas Médio – –

Fonte: SESMG/2020. Elaboração: Arcadis, 2020.



Mapa 1.3.12-41 – Localização dos municípios da bacia do Paraopeba e suas respectivas regiões de saúde e regiões na bacia.
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Com o objetivo de verificar possível relação causal entre o rompimento das barragens e os indicado-
res trabalhados, cinco municípios da bacia do rio do Paraopeba foram selecionados como municípios 
“caso”, e outros cinco que não estão inseridos na bacia foram selecionados como municípios “controle”.

Os municípios “controle” foram selecionados por serem o mais semelhante possível dos mu-
nicípios pertencentes à bacia do rio Paraopeba. Foram selecionados os seguintes municípios: 
Lagoa Santa, Matozinhos, Pedro Leopoldo, Mariana e Itabirito, os quais possuem faixa popu-
lacional de 25 a 70 mil habitantes, IDH entre 0,700 e 0,799 e localizados na macrorregião de 
saúde Centro (Quadro 1.3.12-31).

Quadro 1.3.12-31– Faixa populacional e Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 
dos municípios caso e controle, Minas Gerais.

Municípios Faixa populacional IDHM (2010)

Lagoa Santa 63.359 0,777

Matozinhos 37.473 0,731

Pedro Leopoldo 63.789 0,757

Mariana 60.142 0,742

Itabirito 51.281 0,730

Brumadinho 39.520 0,747

Curvelo 79.625 0,713

Pará de Minas 93.101 0,725

Paraopeba 24.375 0,694

Juatuba 26.484 0,717

Fonte: IBGE, 2010. Elaboração: Arcadis, 2020.

Os agravos foram analisados conforme metodologias, padrões e recomendações do SUS. Os 
dados utilizados, que variaram conforme o tema, foram o número de casos prováveis ou confir-
mados, por município de residência ou por município de infecção, autóctone ou não, conside-
rando sempre o ano ou mês do início dos primeiros sintomas, acidente, diagnóstico.

O coeficiente de incidência foi calculado considerando o número de casos numa localidade em 
determinado período dividido pela população em risco estimada pelo IBGE ou pelos órgãos de 
saúde, para aquela localidade, naquele mesmo período, multiplicado por 100 mil habitantes. A 
população contada e estimada pelo IBGE entre 2007 e 2019 foi obtida no caminho: www.ibge.
gov.br > Estatísticas > População > Estimativas da População > Download. Acesso: 25/03/2020.

O termo “incidência” refere-se ao coeficiente ou taxa de incidência de casos de determinado 
agravo por 100 mil habitantes. Como os dados do coeficiente de incidência são autocorrelacio-
nados ao número de casos, serão observados comportamentos similares entre estes dados, 
porém ajustados em sua magnitude, portanto comparáveis nas escalas analisadas.

Não foram realizadas análises por semanas epidemiológicas porque (i) os dados de casos confir-
mados e casos prováveis por município de residência e de infecção estão disponíveis apenas por 
mês, (ii) os dados por semana epidemiológica estão disponíveis apenas por município de notifica-
ção (não recomendados) ou estão disponíveis associáveis a outras variáveis que não localidade.

O período do início de séries históricas pode variar de acordo com o agravo, em função de iní-
cio de operação de sistemas e em função de mudanças no sistema de notificações, período de 
introdução do agravo ou outras especificidades detalhadas na metodologia de análise.

http://www.ibge.gov.br
http://www.ibge.gov.br
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Pode haver diferenças na totalização de dados obtidos pela fonte em relação àqueles publica-
dos pelo próprio SUS. As diferenças geralmente são pequenas em decorrência de informações 
temporais e espaciais ignoradas, encerramento dos casos, atualização do sistema, mudanças 
no sistema ou metodologias de notificação, que também serão detalhadas na metodologia de 
análise do agravo.

1.3.12.8.B. Diagnóstico

1.3.12.8.B.a. Recursos e coberturas em saúde
A caracterização dos recursos em saúde avaliou tipos e quantidades de estabelecimentos de 
saúde, indicadores de leitos de internação, de profissionais e de equipes e coberturas de saú-
de, tendo como mês de referência dezembro de 2018.

1.3.12.8.B.a.1. Estabelecimentos de saúde

Considerando que o setor de saúde no estado de Minas Gerais segue o modelo de descentra-
lização e regionalização adotado no Brasil a partir da década de 1970, sobretudo para o SUS, 
esta análise fica atrelada aos níveis hierárquicos de acesso aos serviços de saúde, nos quais 
os municípios com maior porte populacional também são aqueles de maior destaque na rede 
urbana, conhecidos como polos regionais, que concentram as funções mais complexas de 
oferta no setor de serviços de forma geral.

Os serviços mais complexos envolvem procedimentos hospitalares e ambulatoriais com alta 
tecnologia e alto custo, em geral também voltados para tratamento de doenças complexas. Os 
serviços de média complexidade são aqueles que envolvem profissionais especializados e re-
cursos tecnológicos para diagnóstico e tratamento. Os serviços de baixa complexidade são os 
definidos pela Política Nacional de Atenção Básica ofertados pelo SUS, por meio da Unidade 
Básica de Saúde (UBS).

Os dados para análise de estabelecimentos de saúde foram extraídos no caminho: Portal 
DATASUS > TABNET > Rede assistencial > CNES Estabelecimentos > Estabelecimentos por 
Tipo > Abrangência: Minas Gerais > Linha: Município > Coluna: Tipos de Estabelecimentos > 
Conteúdo: Quantidade > Períodos disponíveis: dezembro de 2018; dezembro de 2019 > Seleções 
Disponíveis: Esfera Jurídica: Administração Pública Federal, Administração Pública Estadual 
ou Distrito Federal, Administração Pública Municipal, Administração Pública – Outros, Empresa 
Pública ou Sociedade de Economia Mista, Demais Entidades Empresariais Entidades sem Fins 
Lucrativos, Pessoas Físicas. Nota: A partir do processamento de junho de 2012, houve mudança 
na classificação da natureza e esfera dos estabelecimentos. Com isso, temos que: até maio de 
2012 estas informações estão disponíveis como “Natureza” e “Esfera Administrativa”. De junho 
de 2012 a outubro de 2015, estão disponíveis tanto como “Natureza” e “Esfera Administrativa”, 
como “Natureza Jurídica” e “Esfera Jurídica”. A partir de novembro de 2015, estão disponíveis 
como “Natureza Jurídica” e “Esfera Jurídica”. Fonte: Ministério da Saúde – Cadastro Nacional 
dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES. Acesso: 28/05/2019.

No caso dos 22 municípios da área de estudo do meio socioeconômico, e até dos 48 da bacia 
do Paraopeba, a maioria é constituída de municípios de pequeno porte populacional, atendi-
dos por serviços de baixa complexidade, como UBS, que apresentam uma equipe com profis-
sionais de diferentes áreas, como médicos, enfermeiros, dentistas, técnicos de enfermagem, 
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agentes de endemias, além das equipes integradas da Estratégia Saúde da Família (ESF), que 
atuam, inclusive, nas áreas rurais dos municípios. 

No caso da necessidade de atendimento mais complexos, os pequenos municípios recorrem 
aos municípios polos de sua microrregião ou macrorregião saúde, de acordo com o Quadro 
1.3.12-30. No caso de atendimentos de alta complexidade, o município de referência para todo 
o estado é a capital Belo Horizonte.

Na bacia do Paraopeba, foram cadastrados 7.011 estabelecimentos de prestadores de ser-
viços de saúde no ano de 2018. A Tabela 1.3.12-159 mostra o número de estabelecimentos 
prestadores de serviços de saúde, públicos e outros, para alguns tipos de estabelecimentos, 
referente a dezembro de 2018, por município da bacia do Paraopeba. O Anexo 45 mostra os 
dados dos 28 tipos de estabelecimentos, de quatro esferas, para os 48 municípios da bacia.

Havia 18 municípios com CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) públicos em 2018. Em rela-
ção às outras esferas jurídicas, havia 13 municípios com CAPS em 2018. Apresentaram algu-
ma cobertura por CAPS os seguintes municípios do meio socioeconômico: Betim, Brumadinho, 
Curvelo, Esmeraldas, Felixlândia, Igarapé, Mateus Leme, Pará de Minas, Paraopeba, Pompéu 
e São Joaquim de Bicas.

Todos os municípios da bacia apresentaram pelo menos uma unidade de algum tipo de centro/
posto/unidade básica de saúde SUS. Betim, Brumadinho e Esmeraldas são os únicos municípios 
da área de estudo que apresentam hospital especializado ou geral públicos. Em 2018, dois mu-
nicípios apresentavam este tipo de hospital, porém, de outra esfera jurídica: Betim e Paraopeba.

Dezesseis dos 48 municípios da bacia apresentaram alguma modalidade de pronto atendimen-
to/socorro públicos, sendo cinco com alguma modalidade de pronto atendimento/socorro de 
outras esferas jurídicas.

Tabela 1.3.12-159 – Número de estabelecimentos prestadores de serviços de saúde, por tipo, 
por esfera na bacia do Paraopeba, em dezembro de 2018. 

Município
Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS)
Centro/Posto/Unidade 

Básica de Saúde
Hospital 

especializado/geral
Pronto atendimento/socorro/
socorro especializado/geral

Público Outros Público Outros Público Outros Público Outros

Betim 5 1 35 0 3 5 4 1

Brumadinho 2 1 14 4 1 0 1 0

Cachoeira da 
Prata

0 0 1 0 0 0 0 0

Caetanópolis 0 0 2 0 0 0 0 0

Curvelo 1 0 24 0 0 0 1 0

Esmeraldas 1 1 28 0 1 0 0 0

Felixlândia 1 0 5 0 0 0 0 0

Florestal 0 0 3 0 0 0 1 0

Fortuna de Minas 0 0 2 0 0 0 0 0

Igarapé 1 0 10 0 0 0 1 0

Inhaúma 0 0 2 0 0 0 0 0

Juatuba 0 0 11 0 0 0 1 1

Maravilhas 0 0 3 0 0 0 0 0

Mário Campos 0 0 5 0 0 0 1 0
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Município
Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS)
Centro/Posto/Unidade 

Básica de Saúde
Hospital 

especializado/geral
Pronto atendimento/socorro/
socorro especializado/geral

Público Outros Público Outros Público Outros Público Outros

Mateus Leme 0 0 12 0 0 0 1 0

Papagaios 0 0 5 2 0 0 0 0

Pará de Minas 2 5 24 0 0 0 1 0

Paraopeba 0 1 6 0 0 1 0 1

Pequi 0 0 2 0 0 0 0 0

Pompéu 1 1 8 1 0 0 0 0

São Joaquim de 
Bicas

1 0 7 0 0 0 1 0

São José da 
Varginha

0 0 5 0 0 0 0 0

Fonte: CNES/MS. Acesso: 28 maio 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Betim possui 19 tipos de estabelecimentos cadastrados, totalizando 524 estabelecimentos em 
2018. De 68 estabelecimentos públicos em 2018, destacam-se atualmente 33 centros/unida-
des de saúde, nove clínicas/ambulatórios especializados, cinco CAPS, três hospitais e quatro 
pronto atendimentos públicos. Em 2018, eram 264 estabelecimentos empresariais, 16 sem fins 
lucrativos e 176 de pessoas físicas.

Brumadinho é considerado um município de pequeno porte populacional e conta com dis-
positivos de saúde de baixa e média complexidade, a maioria localizada na área urbana. O 
município registrou 16 modalidades de estabelecimentos em 2018, com um total de 157 esta-
belecimentos cadastrados. Dos estabelecimentos públicos em 2018, foram cadastrados dois 
CAPS, 14 UBS, três clínicas especializadas, um hospital geral, uma policlínica, uma UPA e 
duas Unidade de Serviços de Apoio de Diagnose e Terapia. Os estabelecimentos empresariais 
eram 60 em 2018, os sem fins lucrativos eram quatro e pessoas físicas eram 66 cadastrados.

Mário Campos é um município de pequeno porte populacional e conta com dispositivos de saú-
de de baixa complexidade. O município conta com cinco UBS, duas clínicas especializadas, e 
uma UPA, todos públicos, além de duas unidades mistas empresariais.

São Joaquim de Bicas é um município de pequeno porte populacional, contando com dispositi-
vos de saúde de baixa complexidade. O município contava em 2018 com sete UBS, um CAPS, 
uma farmácia, uma policlínica e uma UPA. Apresenta ainda um Centro de Apoio à Saúde da 
Família (CASF), três centros de atenção hemoterápica e sete unidades mistas empresariais, e 
um centro de atenção hemoterápica e um home care sem fins lucrativos.

1.3.12.8.B.a.2. Leitos de internação

Os dados para análise de leitos de internação foram extraídos no caminho: Portal DATASUS > 
TABNET > Rede assistencial > Recursos Físicos > Hospitalar – Leitos Internação > Abrangência: 
Minas Gerais > Linha: Município > Coluna: Ano/mês compet. > Conteúdo: (i) Qtd. SUS; (ii) Qtd. 
Não SUS > Períodos disponíveis: junho/2012 a abril/2020 > Seleções disponíveis: Esfera ju-
rídica: (i) Administração Pública Federal, Administração Pública Estadual ou Distrito Federal, 
Administração Pública Municipal, Administração Pública – Outros; (ii) Empresa Pública ou 
Sociedade de Economia Mista, Demais Entidades Empresariais; (iii) Entidades sem Fins 
Lucrativos. Especialidade: Cirúrgicos, Clínicos, Obstétricos e Pediátricos. Notas: A partir do 
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processamento de junho de 2012, houve mudança na classificação da natureza e esfera dos 
estabelecimentos. Com isso, temos que: até maio de 2012 estas informações estão disponíveis 
como “Natureza” e “Esfera Administrativa”. De junho de 2012 a outubro de 2015, estão dis-
poníveis tanto como “Natureza” e “Esfera Administrativa”, como “Natureza Jurídica” e “Esfera 
Jurídica”. A partir de novembro de 2015, estão disponíveis como “Natureza Jurídica” e “Esfera 
Jurídica”. Fonte: Ministério da Saúde – Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do 
Brasil – CNES. Acesso: 1º jun. 2020.

Dos 48 municípios da bacia do Paraopeba, 20 apresentaram leitos de internação, com má-
ximo de 638 em Betim. A Tabela 1.3.12-160 mostra o número total de leitos de internação, a 
porcentagem de leitos SUS e as estimativas do número de leitos, médicos, assistentes sociais 
e psicólogos por 1.000 habitantes no SUS, para 2018, por município da área de estudo. A 
Tabela 1.3.12-161 detalha esses dados para os municípios prioritários. O Anexo 46 mostra o 
detalhamento para os leitos, e os Anexos 47 e 48 para os profissionais de saúde para todos os 
municípios da bacia do Paraopeba.

Brumadinho foi o único a cadastrar leitos 100% SUS. Caetanópolis, Curvelo, Mateus Leme, 
Pará de Minas e Pompéu cadastraram leitos apenas em esferas não públicas, e os demais 
municípios apresentam leitos mistos.

Tabela 1.3.12-160 – Leitos de internação, médicos, assistentes sociais e psicólogos por 1.000 
habitantes no SUS, em dezembro de 2018, por município da bacia do Paraopeba e da área de estudo. 

Município
Total de 

leitos
Porcentagem 
de leitos SUS

Nº de 
leitos/1.000 
hab. no SUS

Nº de 
médicos/1.000 
hab. no SUS

Nº de assistentes 
sociais/1.000 hab. 

no SUS

Nº de 
psicólogos/1.000 

hab. no SUS

2018 2018 2018 2018 2018 2018

Betim 541 71,35 0,89 3,93 0,16 0,19

Brumadinho 28 100,00 0,71 2,56 0,25 0,46

Cachoeira da 
Prata

0,00 1,94 0,00 0,83

Caetanópolis 44 0,00 0,00 4,09 0,09 0,26

Curvelo 175 0,00 0,00 6,87 0,14 0,18

Esmeraldas 40 97,50 0,56 1,61 0,13 0,11

Felixlândia – – 0,00 1,18 0,20 0,33

Florestal – – 0,00 1,62 0,14 0,27

Fortuna de 
Minas

– – 0,00 2,05 0,00 1,02

Igarapé – – 0,00 1,51 0,07 0,19

Inhaúma – – 0,00 0,96 0,00 0,32

Itabirito 61 0,00 0,00 3,35 0,21 0,39

Juatuba – – 0,00 1,43 0,15 0,26

Lagoa Santa 44 0,00 0,00 3,60 0,19 0,76

Maravilhas – – 0,00 1,27 0,00 0,13

Mariana 67 0,00 0,00 5,57 0,13 0,83

Mário Campos – – 0,00 1,32 0,07 0,20

Mateus Leme 65 0,00 0,00 6,62 0,10 0,29

Matozinhos 52 0,00 0,00 2,70 0,03 0,29

Papagaios – – 0,00 1,22 0,00 0,06
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Município
Total de 

leitos
Porcentagem 
de leitos SUS

Nº de 
leitos/1.000 
hab. no SUS

Nº de 
médicos/1.000 
hab. no SUS

Nº de assistentes 
sociais/1.000 hab. 

no SUS

Nº de 
psicólogos/1.000 

hab. no SUS

2018 2018 2018 2018 2018 2018

Pará de Minas 116 0,00 0,00 3,63 0,14 0,48

Paraopeba – – 0,00 1,48 0,00 0,21

Pedro 
Leopoldo

59 49,15 0,45 2,82 0,06 0,20

Pequi – – 0,00 1,60 0,00 0,00

Pompéu 32 0,00 0,00 2,18 0,06 0,25

São Joaquim 
de Bicas

– – 0,00 2,10 0,39 0,35

São José da 
Varginha

– – 0,00 2,03 0,00 0,20

Fonte: CNES/MS. Acesso: 28 maio 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

1.3.12.8.B.a.3. Profissionais de saúde

Os dados para análise de profissionais de saúde foram extraídos no seguinte caminho: Portal 
DATASUS > TABNET > Rede assistencial > CNES Recursos Humanos a partir de agosto de 
2007 – Ocupações classificadas pela CBO 2002 > Ocupações > Abrangência: Minas Gerais > 
Linha: Município > Coluna: Profissionais selecionados > Conteúdo: (1) Atende ao SUS; (2) Não 
atende ao SUS > Períodos disponíveis: dezembro de 2018; dezembro de 2019. Seleções dis-
poníveis: Profissionais selecionados: Médicos Anestesista, Médicos Cirurgião Geral, Médicos 
Clínico Geral, Médicos Gineco/Obstetra, Médico de Família, Médicos Pediatra, Médicos 
Psiquiatra, Médicos Radiologista, Médicos Sanitarista, Outros médicos, Cirurgião dentista, 
Enfermeiro, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Farmacêutico, Assistente social, 
Psicólogo, Auxiliar de Enfermagem, Técnico de Enfermagem. Nota: A partir do processamento 
de junho de 2012, houve mudança na classificação da natureza e esfera dos estabelecimentos. 
Com isso, temos que: até maio de 2012 estas informações estão disponíveis como “Natureza” 
e “Esfera Administrativa”. De junho de 2012 a outubro de 2015, estão disponíveis tanto como 
“Natureza” e “Esfera Administrativa”, como “Natureza Jurídica” e “Esfera Jurídica”. A partir de 
novembro de 2015, estão disponíveis como “Natureza Jurídica” e “Esfera Jurídica”. Fonte: 
Ministério da Saúde – Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES. 
Acesso: 28 maio 2020.

A proporção estabelecida como referencial é de um médico para cada 1.000 habitantes. Em 
relação ao número de leitos por habitantes recomendado pela OMS, estima-se mundialmente 
uma média de 3,2 leitos hospitalares para cada 1.000 habitantes. No entanto, para América 
Latina e Caribe, essa estimativa cai para 2,0 leitos hospitalares por 1.000 habitantes.

Em relação às estimativas de leitos hospitalares, ocorreram mudanças no cálculo, que passa-
ram a considerar por categorias de leitos. Para simplificar a análise, neste estudo foi considera-
da a quantidade de leitos SUS, por 1.000 habitantes, sem distinguir os diferentes tipos de leitos 
(cirúrgicos, clínicos, obstétricos, pediátricos, hospital dia e outras especial). Como referência, 
somente Belo Horizonte possui 1,0 leito para cada mil habitantes no SUS. Dos municípios da 
bacia do Paraopeba, os seguintes municípios apresentaram os seguintes valores de leitos 
SUS/1.000 hab. em 2018: Betim (0,89), Brumadinho (0,71) e Esmeraldas (0,56).
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Em relação às estimativas de médicos, foi considerada na análise a quantidade de médicos to-
tais que atendem ou não atendem pelo SUS em relação a 1.000 habitantes. A Tabela 1.3.12-161 
mostra que Inhaúma (2018) foi o único município em que a estimativa é abaixo de um médi-
co SUS por 1.000 habitantes. Dos municípios da área de estudo do meio socioeconômico, 
Caetanópolis, Esmeraldas, Mateus Leme, Papagaios, Pompéu e São José da Varginha são os 
únicos que apresentaram redução na estimativa de médicos.

No período, destacavam-se com maior número de assistentes sociais no SUS/1.000 hab. São 
Joaquim de Bicas (0,39) e Brumadinho (0,25); com maior número de psicólogos no SUS/1.000 hab. 
Fortuna de Minas (1,02), Cachoeira da Prata (0,83), Pará de Minas (0,48) e Brumadinho (0,46).

Os dados completos constam nos Anexos 46, 47 e 48.

Tabela 1.3.12-161 – Leitos de internação, médicos, assistentes sociais e psicólogos por 1.000 
hab. no SUS, nos municípios prioritários, em dezembro de 2018.

 Parâmetro
Betim Brumadinho Mário 

Campos
São Joaquim 

de Bicas

2018 2018 2018 2018

Nº de leitos SUS 386 28 - -

Nº de leitos Totais 541 28 - -

Porcentagem de leitos SUS 71,35 100,00 - -

Nº de leitos por 1.000 habitantes no SUS 0,89 0,71 - -

Nº de leitos por 1.000 habitantes 1,25 0,71 - -

Nº de médicos SUS 1700 101 20 65

Nº de médicos 2476 129 20 69

Nº de médicos por 1.000 habitantes no SUS 3,93 2,56 1,32 2,10

Nº de médicos por 1.000 habitantes 5,72 3,26 1,32 2,23

Nº de assistentes sociais por 1.000 habitantes no SUS 0,16 0,25 0,07 0,39

Nº de assistentes sociais por 1.000 habitantes 0,18 0,28 0,07 0,39

Nº de psicólogos por 1.000 habitantes no SUS 0,19 0,46 0,20 0,35

Nº de psicólogos por 1.000 habitantes 0,31 0,61 0,20 0,39

Nº de outros profissionais por 1.000 habitantes no SUS 5,71 5,16 2,63 3,49

Nº de outros profissionais por 1.000 habitantes 7,25 6,55 2,63 3,97

Nº de profissionais de saúde por 1.000 habitantes no SUS 9,99 8,43 4,21 6,32

Nº de profissionais de saúde por 1.000 habitantes 13,46 10,70 4,21 6,97

População de referência 432.575 39.520 15.207 30.989

Fonte: CNES/MS. Acesso: 28 maio 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

1.3.12.8.B.a.4. Cobertura da Atenção Básica (AB)

O indicador Cobertura Populacional Estimada na Atenção Básica considera a centralidade da 
Atenção Básica no SUS, com a proposta de constituir-se como ordenadora do cuidado nos 
sistemas locorregionais de saúde e eixo estruturante de programas e projetos; além de favore-
cer a capacidade resolutiva e os processos de territorialização e regionalização em saúde. Os 
parâmetros de cobertura das equipes de saúde são de 3.450 indivíduos cobertos por equipe de 
ESF e 3.000 indivíduos cobertos por equipe de AB. A cobertura populacional estimada na AB é 
dada pelo percentual da população coberta por equipes da Estratégia Saúde da Família e por 
equipes de Atenção Básica tradicional equivalentes e parametrizadas em relação à estimativa 
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populacional. A cobertura da ESF e AB de cada ano foi representada neste estudo pelo valor 
do mês de dezembro.

Os dados de histórico da cobertura da Atenção Básica (AB) e Equipes de Saúde da Família 
(ESF) foram extraídos no seguinte caminho: Portal e-Gestor Informação e Gestão da Atenção 
Básica > Relatórios Públicos > Histórico de Cobertura > Cobertura da Atenção Básica > Arquivos 
compactados por períodos > Historico-AB-MUNICIPIOS-2007-201909. Notas: Dado extraído 
(MS) em 10 dez. 2019. Fonte: e-Gestor Atenção Básica/MS/SAPS/DESF/CGIAP. Obs.: dados 
disponíveis até setembro de 2019. Acesso: 26 maio 2020.

Dos 48 municípios da bacia do Paraopeba, 29 apresentavam cobertura de 100% na AB e 22 
com cobertura de 100% na ESF em dezembro de 2018. Os dados de cobertura da AB e ESF 
para todos os municípios da bacia do Paraopeba encontram-se nos Anexos 49 e 50.

Desde 2007, Brumadinho apresenta 100% de cobertura na AB e ESF. Betim apresenta au-
mento progressivo na cobertura da AB e ESF a partir de 2009, mantendo-se na casa dos 90% 
de cobertura da AB e 70% da ESF desde 2017 (Figura 1.3.12-190). Mário Campos aumentou 
as coberturas da AB e ESF significativamente em 2012, atingindo 100% da AB em 2013 e 
100% da ESF em 2015, mantendo-se assim até 2018. São Joaquim de Bicas aumentou sua 
cobertura da AB significativamente a partir de 2007, atingindo 100% em 2010. No entanto, as 
coberturas da AB foram reduzidas e oscila desde 2011 na casa dos 60% a 80% de cobertura. 
Já a cobertura da ESF aumentou progressivamente desde 2007, atingindo a casa dos 80% em 
2014. No entanto, a cobertura vem reduzindo também progressivamente, alcançando a casa 
dos 60% em 2018.

Figura 1.3.12-189 e 1.3.12-190 – Estimativas de cobertura pela AB e ESF em Betim, Brumadinho, 
Mário Campos e São Joaquim de Bicas, nos meses de dezembro dos anos de 2007 a 2018.

 
Fonte: e-Gestor Atenção Básica/MS/SAPS/DESF/CGIAP. Dados extraídos em: 26/04/2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

1.3.12.8.B.a.5. Equipes de Saúde da Família (ESF)

Os dados para análise de equipes de saúde foram extraídos no seguinte caminho: Portal 
DATASUS > TABNET > Rede assistencial > CNES Equipes de Saúde > Estratégia de Saúde 
da Família e Atenção à Saúde do Sistema Penitenciário > Abrangência: Minas Gerais > Linha: 
Município > Coluna: Tipo de Equipe > Conteúdo: Quantidade > Períodos disponíveis: (i) de-
zembro de 2018; (ii) dezembro de 2019. Fonte: Ministério da Saúde – Cadastro Nacional dos 
Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES. Nota: A partir do processamento de junho de 
2012, houve mudança na classificação da natureza e esfera dos estabelecimentos. Com isso, 
temos que: até maio de 2012 estas informações estão disponíveis como “Natureza” e “Esfera 
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Administrativa”. De junho de 2012 a outubro de 2015, estão disponíveis tanto como “Natureza” 
e “Esfera Administrativa”, como “Natureza Jurídica” e “Esfera Jurídica”. A partir de novembro 
de 2015, estão disponíveis como “Natureza Jurídica” e “Esfera Jurídica”. Acesso: 26/05/2020.

Havia 299 Equipes de Saúde da Família (ESF) cadastradas em dezembro de 2018, com des-
taque para as ESF, as ESF com saúde bucal modalidade 1 e 2 e os Núcleos de Apoio à Saúde 
da Família (NASF) modalidade 1 (Tabela 1.3.12-162).

Brumadinho registrou seis ESF e uma ESF com Saúde Bucal 2. Betim cadastrou 79 ESF, seis 
ESF com Saúde Bucal 2, duas Equipes de Agentes Comunitários com Saúde Bucal 1, 19 ESF 
com Saúde Bucal 1, totalizando 120 equipes em 2018.

A maioria das equipes de saúde continua se concentrando em Betim (120), em Pará de Minas 
(33), Curvelo (19), Esmeraldas (18) e em Brumadinho (15). Todos os 22 municípios foram co-
bertos por alguma modalidade da ESF e do NASF, exceto Florestal, Maravilhas, Paraopeba e 
Pequi, que também não cadastraram a modalidade do NASF. Caetanópolis e Paraopeba não 
cadastraram equipe com modalidade de saúde bucal associada.

Não há cadastro de equipe especializada em saúde indígena (Equipe Multidisciplinar da 
Atenção Básica à Saúde Indígena) na área de estudo. Há uma comunidade indígena em São 
Joaquim de Bicas, com cerca de 25 famílias, e das nove equipes de saúde indígena de Minas 
Gerais a mais próxima fica em Belo Horizonte.
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Tabela 1.3.12-162 – Equipes de saúde por modalidade, cadastradas no CNES em dezembro de 2018, para os 22 municípios da área de estudo do 
meio socioeconômico.

Município

Equipe de 
Saúde da 
Família

ESF com 
Saúde 

Bucal 1

ESF com 
Saúde 

Bucal 2

Equipe de 
Agentes 

Comunitários 
de Saúde

Equipe de 
Atenção à 

Saúde – Sist. 
Penitenciário

Núcleo de 
Apoio à 

Saúde da 
Família 1

Núcleo de 
Apoio à 

Saúde da 
Família 2

Equipe de 
Agentes 

Comunitários 
com Saúde 

Bucal 1

Equipe de 
Atenção 

Básica Tipo 
I com Saúde 

Bucal

Equipe 
multidisciplinar 

de atenção 
domiciliar

Equipe 
Multidisciplinar 

de apoio

Núcleo de 
Apoio à 

Saúde da 
Família 3

Total

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018
Betim 79 19 6 9 2 4 1 120
Brumadinho 6 7 1 1 15
Cachoeira da 
Prata

1 1 2

Caetanópolis 3 1 4
Curvelo 11 5 1 2 19
Esmeraldas 14 3 1 18
Felixlândia 3 2 1 6
Florestal 1 1 2
Fortuna de 
Minas

1 1 2

Igarapé 7 4 1 12
Inhaúma 1 1 1 1 4
Juatuba 4 7 1 12
Maravilhas 1 2 3
Mário Campos 3 2 1 6
Mateus Leme 2 4 3 1 10
Papagaios 1 1 1 3
Pará de Minas 6 14 5 1 4 1 1 1 33
Paraopeba 4 4
Pequi 1 1 2
Pompéu 4 5 1 10
São Joaquim 
de Bicas

2 5 1 1 9

São José da 
Varginha

 1 1         1 3

Total 152 80 25 1 1 23 4 2 1 5 2 3 299

Fonte: CNES/MS. Dados de 2018 extraídos em 24/04/2020 e de 2019 extraídos em 26/05/2020. Elaboração: Arcadis, 2020.
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1.3.12.8.B.b. Morbidades e fatores de risco

1.3.12.8.B.b.1. Morbidades e fatores de risco gerais

Os dados para análise de casos de morbimortalidade foram extraídos no seguinte caminho: 
Portal de Vigilância em Saúde da SESMG > Informações em saúde > TABNET – MG > Doenças/
Agravos de notificação compulsória > Local de residência > Linha: Agravo > Coluna: Ano Início 
Sintomas/Acidente/Diagnóstico > Conteúdo: Notificações > Períodos disponíveis: 2007 a 2020 
> Seleções Disponíveis: Município de Residência: Brumadinho, Betim, Mário Campos e São 
Joaquim de Bicas. Clas. Fin. Exantemáticas: SARAMPO, RUBEOLA; Clas. Fin. Hepatites Virais: 
Confirmação laboratorial, Confirmação clínico-epidemiológica, Cicatriz sorológica, Inconclusivo; 
Clas. Fin. PFA: Confirmado Poliovírus Selvagem, Compatível, Associado à vacina, Confirmado 
PVDV, Inconclusivo; Clas. Fin. Outros Agravos: Confirmado. Notas: Períodos Disponíveis ou 
período – Correspondem aos anos de notificação dos casos. Excluídas as notificações indivi-
duais de dengue e influenza. A partir de 14/03/2016 o agravo Febre de Chikungunya foi incluído 
no Sinan Online – porém sem migração do banco de dados do SINANNet – quando se unificou 
com a ficha de notificação/investigação da Dengue. Portanto, nesse tabulador somente codi-
gitados no SINANNet anterior a essa data. Dados de 2007 a 2011 considerados em 10 de ja-
neiro de 2017. Dados de 2012 considerados em 03 de janeiro de 2017. Dados de 2013 e 2014 
considerados em 27 de novembro de 2017. Dados de 2015 considerados em 26 de dezembro 
de 2017. Dados de 2016 considerados em 25 de fevereiro de 2019. Dados de 2017 conside-
rados em 29 de outubro de 2019. Dados de 2018 considerados em 30 de dezembro de 2019. 
Dados de 2019 a 2020 considerados em 20 de julho de 2020, portanto sujeitos a alterações. 
Elaboração: Diretoria de Informações Epidemiológicas/SVE. Fonte: SINAN/CPDE/DIE/SVE/
SubVS/SESMG. Data da extração: 29 jul. 2020.

Outras variáveis analisadas neste plano foram incluídas, como gravidez na adolescência, in-
toxicação exógena – circunstância de tentativa de suicídio, e 14 CID da atenção psicossocial. 
Outras variáveis que não constam no banco de agravos gerais (como dengue e chikungunya) 
e que foram detalhadas posteriormente também foram incluídas.

Dos 85 agravos de notificação do Sinan identificados em Minas Gerais, além das outras 16 
variáveis analisadas, foi identificado nos municípios prioritários um total de 51 morbidades nos 
municípios prioritários entre 2007 e 2018, sendo 49 em Betim, 41 em Brumadinho, 32 em Mário 
Campos e 40 em São Joaquim de Bicas. A Tabela 1.3.12-163 mostra o número de casos e re-
gistros de morbidades e agravos de notificação, acumulados entre 2007 e 2018 nos municípios 
prioritários. O Anexo 51 mostra os mesmos dados, porém por município prioritário e por ano.

Quinze destes agravos constam entre os dez mais registrados nos quatro municípios prioritários, 
listados a seguir em ordem decrescente de número de registros: dengue; transtornos mentais e 
comportamentais devidos ao uso de álcool; atendimentos antirrábicos; varicela sem complicação; 
adolescentes grávidas; episódios depressivos; intoxicações exógenas; transtorno depressivo re-
corrente; violência doméstica, sexual e/ou outras violências; transtornos globais do desenvolvimen-
to; outros transtornos ansiosos; transtornos específicos da personalidade; transtornos mistos de 
conduta e das emoções; acidentes por animais peçonhentos; e sífilis adquirida (não especificada).

As seguintes morbidades foram detalhadas e analisadas separadamente para a área de es-
tudo: arboviroses transmitidas pelo Aedes (dengue, chikungunya e zika), febre amarela, febre 
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maculosa brasileira, leishmaniose tegumentar, leishmaniose visceral, esquistossomose, raiva, 
atendimento antirrábico, acidentes com animais peçonhentos, gravidez na adolescência, aids 
em adulto, violência doméstica, sexual e/ou outras, intoxicação exógena e atenção psicosso-
cial. As demais morbidades foram descritas a seguir para os municípios prioritários.

Em Betim, a varicela sem complicação reduziu de 3,4 casos em 2010 para zero em 2018. A 
varicela, que havia registro de apenas 3 casos até 2014, registrou 62 casos em 2017 e 249 em 
2018. Foram registrados 122 casos de hepatites virais em 2007, e deste então, o valor oscila 
em torno de 60 anuais. Caxumba variava entre 50 e 100 entre 2007 e 2016, quando registrou 
aumento: 203 casos em 2017 e 337 em 2018. Meningite oscilava entre 40 e 52 casos de 2007 
a 2012, quando reduziu para 20 casos em 2018. Coqueluche, que registrava entre um  a seis  
casos anuais, registrou 14 em 2012, 16 em 2013 e 9 em 2014.

Em Betim, a sífilis adquirida registrou aumento de 12 casos em 2010 para 467 em 2018, e a 
sífilis em gestante, que oscilava em torno de 20 casos até 2014, registrou aumento progressivo 
até atingir 87 casos em 2017 e 145 em 2018. Outras afecções de origem no período perinatal 
(infantil) teve os primeiros registos em 2014, saindo de 47 para em torno de 60 registros entre 
2015 e 2018. Doenças causadas por protozoários com complicação na gravidez teve os pri-
meiros registros em 2011, oscilando e reduzindo para oito em 2018. Toxoplasmose congênita 
registrou até cinco casos entre 2007 e 2012, aumentou para 20 em 2013, 34 em 2014, reduziu 
para 16 em 2015 e manteve-se em torno de 10 em 2016, 2017 e 2018. Em relação à síndrome 
do corrimento uretral em homem, que registrava no máximo cinco casos anuais, observamos 
seis momentos de aumento de casos: 16 casos em 2010, 11 em 2011, 12 em 2014, 18 em 
2015, 11 em 2017 e 17 em 2018.

Em Betim, foram registrados 52 casos de leptospirose, variando entre um e seis anuais, com 
máximo de oito em 2009 e 11 em 2011, 31 casos de malária, sendo seis em 2009 e oito em 
2011; 23 casos de toxoplasmose entre 2010 e 2018, sendo 12 em 2018; 15 casos de esporotri-
cose (caso humano) em 2018; quatro de tétano acidental. Houve grande aumento de eventos 
adversos pós-vacinação em 2012, atingindo até 100 casos entre 2013 e 2015, reduzindo para 
80 em 2017 e cinco em 2019. Foram registrados ainda quatro casos de febre purpúrica brasi-
leira (2014 e 2015) e dois de paracoccidioidomicose (paracoco).

Em Brumadinho, observou-se aumento nos casos de varicela sem complicação a partir de 
2008, atingindo 145 casos em 2011 e 190 em 2013, com redução até zero casos em 2018. Em 
relação à Varicela, observamos 25 casos em 2017 e 19 em 2018. Foram registrados 19 casos 
de sífilis adquirida (não especificada) a partir de 2012, sendo quatro em 2017 e seis em 2018, 
e 35 casos de sífilis em gestante, sendo 12 em 2016. Observaram-se ainda 12 casos de outras 
afecções de origem no período perinatal (infantil), sendo cinco em 2017 e seis em 2018, sete 
casos de toxoplasmose congênita, cinco doenças causadas por protozoários com complicação 
na gravidez, cinco casos de síndrome do corrimento uretral em homem, sendo quatro em 2018.

Ainda em Brumadinho, observamos 97 casos de hepatites virais, sendo 27 em 2007, 10 em 
2008, 13 em 2014 e 10 em 2016, e o restante distribuído nos demais anos; 72 eventos ad-
versos pós-vacinação, sendo a maioria em 2013 (19 casos) e 2014 (31 casos); 62 casos de 
caxumba a partir de 2013, sendo 34 em 2017, 16 em 2018; 23 casos de meningite, dois casos 
de coqueluche; um de doença de Creutzfeldt-Jacob; quatro casos de malária, três de leptospi-
rose e um de tétano acidental.
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Em Mário Campos, observamos 99 casos de varicela sem complicação, sendo 33 em 2011, 19 
em 2013 e o restante distribuído a partir de 2007, com ausência de casos em 2018, além de 
dois casos de varicela, ambos em 2017. Observamos também 35 casos de sífilis adquirida (não 
especificada) a partir de 2011, sendo 11 em 2017 e 12 em 2018, além de 22 casos de sífilis em 
gestante, a partir de 2012, sendo sete em 2017 e sete em 2018. Observamos ainda oito casos 
de outras afecções de origem no período perinatal (infantil) a partir de 2015, três casos de toxo-
plasmose congênita em 2013, um caso de doença causada por protozoários com complicação 
na gravidez (2013) e ausência de casos de síndrome do corrimento uretral em homem.

Ainda em Mário Campos, observamos 19 casos de hepatites virais, 14 casos de meningite, 10 
casos de caxumba, três casos de coqueluche, dois por eventos adversos pós-vacinação, 2 por 
tétano acidental, dois por toxoplasmose e um por malária.

Em São Joaquim de Bicas, observamos 371 casos de varicela sem complicação, com redução 
de 132 casos em 2007, para 57 em 2010, e para ausência de casos em 2018; 54 casos de 
sífilis adquirida (não especificada), sendo 21 em 2016, 9 em 2017 e 13 em 2018; 36 casos de 
sífilis em gestante, sendo nove em 2017 e 11 em 2018. Observamos ainda sete casos de ou-
tras afecções de origem no período perinatal (infantil), sendo quatro em 2016 e dois em 2017; 
três casos de doenças causadas por protozoários com complicação na gravidez; seis casos de 
toxoplasmose congênita; e um caso de outras doenças da mãe (morte materna).

Ainda em São Joaquim de Bicas, observamos 61 casos de hepatites virais, sendo oito em 2017 
e 17 em 2018, 23 casos de meningite, 13 casos de eventos adversos pós-vacinação, quatro 
casos de caxumba, dois casos de coqueluche, três casos de malária, um caso de leptospirose 
e um caso de paracoccidioidomicose (paracoco).

Tabela 1.3.12-163 – Número de casos e registros morbidades e fatores de risco, entre 2007 e 
2018, nos municípios prioritários.

Morbidades e fatores de risco Betim Brumadinho Mário 
Campos

São 
Joaquim 
de Bicas

Total

Dengue 82.659 3.200 1.269 3.037 90.165

Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de 
álcool (CID F10)

17.812 6.333 233 192 24.570

Atendimentos antirrábicos 19.422 2.349 475 1.175 23.421

Varicela sem complicação 11.510 846 99 371 12.826

Adolescentes grávidas 10.703 712 386 796 12.597

Intoxicações exógenas 9.779 387 108 51 10.325

Episódios depressivos (CID F32) 6.091 1.737 5 2.225 10.058

Transtorno depressivo recorrente (CID F33) 5.284 3.027 20 718 9.049

Violência doméstica, sexual e/ou outras violências 6.829 848 173 312 8.162

Transtornos globais do desenvolvimento (CID F84) 5.862 83 0 274 6.219

Outros transtornos ansiosos (CID F41) 1.245 2.554 1 852 4.652

Acidentes por animais peçonhentos 2.948 574 131 41 3.694

Transtornos específicos da personalidade (CID F60) 1.030 1.147 0 129 2.306

Intoxicação exógena – circunstância de tentativa de suicídio 1.508 218 23 13 1.762

Sífilis adquirida (não especificada) 1.378 19 35 54 1.486
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Morbidades e fatores de risco Betim Brumadinho Mário 
Campos

São 
Joaquim 
de Bicas

Total

Transtornos hipercinéticos (CID F90) 1.186 0 0 203 1.389

Aids em adultos 1.218 37 27 98 1.380

Caxumba 1.276 62 10 4 1.352

Reações a estresse grave e transtornos de adaptação 
(CID F43)

607 689 3 25 1.324

Transtornos mistos de conduta e das emoções (CID F92) 606 0 0 425 1.031

Hepatites virais 750 97 19 61 927

Distúrbios de conduta (CID F91) 572 98 0 37 707

Eventos adversos pós-vacinação 567 72 2 13 654

Sífilis em gestante 522 35 22 36 615

Transtornos emocionais com início especificamente na 
infância (CID F93)

484 0 0 86 570

Meningite 445 23 14 27 509

Varicela 314 44 2 0 360

Outros transtornos comportamentais e emocionais com 
início habitualmente durante a infância ou a adolescência 
(CID F98)

328 0 0 28 356

Outras afecções originadas no período perinatal (infantil) 300 12 8 7 327

Doenças causadas por protozoários complicando a gravidez 169 5 1 3 178

Leishmaniose visceral 107 14 2 4 127

Toxoplasmose congênita 109 7 3 6 125

Síndrome do corrimento uretral em homem 100 5 0 0 105

Esquistossomose 77 3 1 2 83

Leishmaniose tegumentar 37 35 2 4 78

Coqueluche 69 2 3 2 76

Transtorno do desenvolvimento psicológico não 
especificado (CID F89)

52 0 0 9 61

Leptospirose 52 3 1 1 57

Malária 31 4 1 3 39

Outros transtornos da personalidade e do comportamento 
do adulto (CID F68).

13 18 0 0 31

Toxoplasmose 23 2 2 0 27

Chikungunya 11 6 3 2 22

Outras doenças da mãe (morte materna) 19 0 0 1 20

Distúrbio de voz relacionado ao trabalho (DVRT) 16 0 0 0 16

Esporotricose (caso humano) 15 0 0 0 15

Febre amarela 0 8 0 0 8

Tétano acidental 4 1 2 0 7

Febre maculosa 4 1 0 0 5

Febre purpúrica brasileira 4 0 0 0 4

Paracoccidioidomicose (paracoco) 2 0 0 1 3

Doença de Creutzfeldt-Jacob 0 1 0 0 1

Total geral 19.5071 25.390 3.126 11.395 234.982

Fonte: Sinan/Sinasc/SIA. Dados extraídos em julho/2020. Elaboração: Arcadis, 2020.
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1.3.12.8.B.b.2. Morbidades sinantrópicas

1.3.12.8.B.b.2.1. Arboviroses transmitidas pelo Aedes: dengue, chikungunya, zika

As arboviroses transmitidas pelos mosquitos Aedes são um dos principais problemas de saúde 
pública no mundo. Os vírus da dengue, do chikungunya e da zika são transmitidos através da 
picada do mosquito infectado do gênero Aedes, subgênero Stegomyia, amplamente distribuído 
no Brasil. O Aedes aegypti está presente em 4.318 municípios brasileiros, possui característi-
cas urbanas no país, e é vetor comprovado das três arboviroses no Brasil. O Aedes albopictus, 
encontrado em 2.126 municípios brasileiros e de características periurbanas no Brasil, é vetor 
da dengue na Ásia, e até o momento não foi associado à transmissão dessas arboviroses nas 
Américas. Porém, o Aedes albopictus não é desconsiderado pelos programas de controle, por 
ter demonstrado competência vetorial em laboratório e estar presente em todas as regiões do 
Brasil (CONSOLI & OLIVEIRA, 1994).

Ambos os vetores foram catalogados para a bacia do Paraopeba (1.3.10.C.e.6, “Insetos ve-
tores”). Nos municípios onde não há registro de coleta, a presença de casos humanos autóc-
tones já é suficiente para comprovar a presença de Aedes aegypti (KRAEMER et al., 2015). 
Aproximadamente 80% dos focos de reprodução do vetor estão localizados em residências, exi-
gindo estratégias de educação em saúde e ambiental junto à população para combater a doença.

Condicionantes podem permitir a expansão e epidemias dessas arboviroses no Brasil, relaciona-
das ao modelo de crescimento econômico, caracterizado pelo crescimento desordenado dos cen-
tros urbanos, dificuldades de abastecimento de água e destinação adequada dos resíduos sólidos, 
expansão da indústria de materiais não biodegradáveis, e às mudanças e condições climáticas.

Todas essas situações foram encontradas na bacia do Paraopeba. Dos municípios do meio 
socioeconômico, a taxa de urbanização é de 93%, e seis municípios apresentaram densida-
de demográfica acima de 150 habitantes por km2, com taxas de crescimento de até 4,79% 
(1.3.12.2, “Demografia”). O adensamento populacional e a elevação do Produto Interno Bruto 
e do Valor Adicionado Bruto (1.3.12.6, “Diagnóstico econômico”) na região geralmente não vêm 
acompanhados de políticas públicas de ordenamento urbano e de saneamento, situação agra-
vada naqueles municípios dependentes economicamente do setor público. Por exemplo, em 
Brumadinho, no ano de 2010, 1% dos domicílios urbanos e 17% dos rurais ainda queimavam 
lixo (1.3.12.12, “Saneamento básico”).

Em Minas Gerais, dengue, chikungunya e zika são consideradas doenças emergentes e re-e-
mergentes e são alvo de monitoramento permanente. O cenário epidemiológico, caracterizado 
pela circulação simultânea dos quatro sorotipos da dengue e dos sorotipos de chikungunya 
e zika, que compartilham sinais clínicos semelhantes, constitui grande desafio tanto para a 
assistência quanto para a vigilância, em suas ações de identificação de casos suspeitos, no 
diagnóstico precoce e no desencadeamento das ações de prevenção e controle.

Muitos municípios da área de estudo apresentaram baixa capacidade de estrutura física e de 
recursos humanos. Por exemplo: 16 dos 22 municípios do estudo socioambiental apresenta-
ram menos de um médico para cada 1.000 habitantes, ou seja, abaixo do parâmetro; sete des-
tes 22 municípios não têm hospital ou pronto atendimento. Com esta estrutura física e humana, 
a população procura serviços de saúde em outras localidades, sobrecarregando-os também.
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Estas arboviroses são de notificação compulsória, e todo caso suspeito e/ou confirmado deve 
ser registrado no Sinan, permitindo a coleta e o fluxo dos dados para o acompanhamento opor-
tuno de tendência dessas doenças, com vistas ao desencadeamento de ações e à avaliação 
das medidas de controle.

A análise dos dados permite a avaliação da magnitude do problema, orienta e avalia as me-
didas que vêm sendo adotadas. Por isso, deve ser feita sistematicamente em todos os níveis 
governamentais, considerando as diversas fontes de dados como o Sistema Gerenciador de 
Ambiente Laboratorial (GAL), o Sinan, o Sistema de Informações Hospitalares (SIH), o Sistema 
de Informações sobre Mortalidade (SIM) e o Levantamento entomológico de infestação pelo 
Aedes aegypti.

A periodicidade das análises dependerá da situação entomológica e epidemiológica. Contudo, 
as análises realizadas no período interepidêmico são fundamentais para detecção precoce nas 
mudanças do padrão de ocorrência. É preciso considerar os dados referentes à distribuição 
e densidade vetorial, à ocorrência de casos e à proporção de confirmação laboratorial, para 
subsidiar e orientar o uso dos métodos de controle disponíveis. Os dados referentes aos casos 
devem ser consolidados, agrupados e ordenados de forma descritiva, segundo características 
de pessoa, tempo e lugar, para possibilitar uma avaliação de tendência dessas arboviroses 
e a comparação com igual período de anos anteriores, assim como em relação às semanas 
epidemiológicas anteriores.

A atualização dos dados deve ser realizada periodicamente, bem como a elaboração das curvas 
endêmica e epidêmica, para que forneçam uma visão global do evento e permitam o acompanha-
mento sistemático de sua evolução. Em situação de epidemia, as análises devem ser preferen-
cialmente diárias. Os municípios podem utilizar diagramas de controle, que possibilitam analisar 
os níveis endêmicos das doenças e, assim, identificar precocemente a ocorrência de epidemias.

O Ministério da Saúde sugere os seguintes indicadores para os agravos dengue, chikungunya 
e zika a serem monitorados pelos programas de arboviroses urbanas:

• Indicadores epidemiológicos, assistenciais e laboratoriais: número e taxa de incidência de 
casos prováveis (casos notificados, excluídos os casos descartados); número de casos 
confirmados (critério laboratorial e critério clínico-epidemiológico); número de casos confir-
mados de dengue com sinais de alarme e dengue grave; proporção de casos prováveis de 
dengue, chikungunya e Zika distribuídos por sexo; proporção de casos com confirmação 
laboratorial; proporção e incidência de casos prováveis de dengue, chikungunya e Zika por 
faixa etária; número e taxa de incidência de internações por faixa etária; número absoluto 
de óbitos confirmados e taxa de letalidade; taxa de mortalidade por dengue, chikungunya e 
Zika; proporção de sorotipos isolados; taxa de positividade das provas laboratoriais por tipo 
de exame solicitado; tendência das manifestações neurológicas.

• Indicadores entomológicos: Índice de Infestação Predial (IIP); Índice de Tipo de Recipientes 
(ITR); Índice de Breteau (IB); Índice de Positividade de Ovo (IPO); Índice de Densidade de 
Ovo (IDO); Índice de densidade de mosquitos nas residências; Índice de positividade de 
armadilhas para mosquitos; Índice de densidade de mosquitos em armadilhas.

• Indicadores operacionais: oportunidade de notificação; oportunidade de digitação e encer-
ramento dos casos; oportunidade de investigação dos casos e dos óbitos; oportunidade 
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de encerramento dos óbitos; percentual de pendências nas visitas domiciliares; cobertura 
de visita domiciliar para determinação de índices de infestação vetorial; oportunidade das 
ações de bloqueio de casos/transmissão; cobertura das ações de bloqueio de casos/trans-
missão; tempo para a liberação de resultados dos exames laboratoriais; consumo médio de 
inseticidas/larvicidas por área trabalhada; monitoramento diário da demanda dos serviços 
assistenciais e laboratoriais (hemograma).

Na avaliação dos agravos dengue, chikungunya e Zika, foram utilizados os seguintes indi-
cadores epidemiológicos: (i) número de casos prováveis de dengue, chikungunya e Zika; (ii) 
coeficiente de incidência de casos prováveis das arboviroses transmitidas pelo Aedes; (iii) dis-
tribuição espacial e temporal das incidências; e (iv) diagrama de controle de incidência. Foram 
utilizados dados por local de residência segundo recomendação do Tabnet do Datasus. Caso 
de dengue, chikungunya ou Zika é aqui definido como caso notificado e classificado como pro-
vável para essas arboviroses, por município de residência e por mês dos primeiros sintomas.

As arboviroses transmitidas pelo Aedes são agravos de característica sazonal, com picos de 
casos em períodos quentes e chuvosos, propícios à proliferação dos vetores. Por isso, os da-
dos foram analisados por ciclos sazonais, que começam em setembro de um ano e terminam 
em agosto do ano seguinte, que são os períodos correspondentes, geralmente, ao início e ao 
término da curva epidêmica.

Os dados para análise de casos de dengue foram extraídos no seguinte caminho: Portal de 
Vigilância em Saúde da SESMG > Informações em saúde > TABNET – MG > Doenças/Agravos 
de notificação compulsória > Dengue > Local de residência > Linha: Município Residência > 
Coluna: Mês dos 1º(s) sintomas(s) > Conteúdo: Notificações > Períodos disponíveis: 2007 a 
2018, ano a ano > Seleções Disponíveis: Classificação: 1º – todas; 2º – Ign/Branco, Dengue 
Clássico, Dengue com complicações, Febre Hemorrágica do Dengue, Síndrome do Choque 
do Dengue, Inconclusivo, Dengue, Dengue com sinais de alarme e Dengue grave (exceto 
Descartado). Notas: Em 2014, houve mudança na ficha referente à nomenclatura de classi-
ficação dos casos de dengue. Dados de 2006 a 2014 considerados em 30 de maio de 2017. 
Dados de 2015 a 2016 considerados em 28 de agosto de 2018. Dados de 2017 considera-
dos em 29 de outubro de 2019. Dados de 2018 considerados em 30 de dezembro de 2019. 
Dados de 2019 a 2020 considerados em 01 de junho de 2020, portanto sujeitos a alterações. 
Elaboração: Diretoria de Informações Epidemiológicas/SVE. Fonte: SINAN/CPDE/DIE/SVE/
SubVS/SESMG. Data da extração: 26 jun. 2020.

Os dados para análise de casos da chikungunya foram extraídos no seguinte caminho: Portal 
de Vigilância em Saúde da SESMG > Informações em saúde > TABNET – MG > Doenças/
Agravos de notificação compulsória > Chikungunya > Local de residência > Linha: Município 
Residência > Coluna: Mês dos 1º(s) sintomas(s) > Conteúdo: Notificações > Períodos dis-
poníveis: 2015 a 2018, ano a ano > Seleções Disponíveis: Classificação: 1º – Ign/Branco, 
Chikungunya e Inconclusivo (exceto Descartado). Notas:  A partir de 14/03/2016 é que o agra-
vo Febre de Chikungunya foi incluído no Sinan Online – porém sem migração do banco de 
dados do SINANNet – quando se unificou com a ficha de notificação/investigação da Dengue. 
Portanto, nesse tabulador somente contêm os casos notificados e redigitados no Sinan Online 
a partir dessa data. Dados de 2015 considerados em 28 de junho de 2017. Dados de 2016 
considerados em 17 de setembro de 2019. Dados de 2017 considerados em 29 de outubro 
de 2019. Dados de 2018 considerados em 30 de dezembro de 2019. Dados de 2019 a 2020 
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considerados em 01 de junho de 2020, portanto sujeitos a alterações. Elaboração: Diretoria 
de Informações Epidemiológicas/SVE. Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Data da 
extração: 26 jun. 2020.

Os dados para análise de casos da Zika foram extraídos no seguinte caminho: Portal de 
Vigilância em Saúde da SESMG > Informações em saúde > TABNET – MG > Doenças/Agravos 
de notificação compulsória > Notificação individual geral > Local de residência > Linha: Município 
de Residência > Coluna: Mês Início Sintomas/Acidente/Diagnóstico > Conteúdo: Notificações 
> Períodos disponíveis: 2007 a 2020, ano a ano > Seleções Disponíveis: Agravos notifica-
dos: Doença aguda pelo Vírus Zika. Classificação Outros Agravos: Ign/Branco, Confirmado 
e Inconclusivo (exceto Descartado). Notas: Dados de 2007 a 2011 considerados em 10 de 
janeiro de 2017. Dados de 2012 considerados em 3 de janeiro de 2017. Dados de 2013 e 2014 
considerados em 27 de novembro de 2017. Dados de 2015 considerados em 26 de dezembro 
de 2017. Dados de 2016 considerados em 25 de fevereiro de 2019. Dados de 2017 conside-
rados em 29 de outubro de 2019. Dados de 2018 considerados em 30 de dezembro de 2019. 
Dados de 2019 a 2020 considerados em 1º de junho de 2020, portanto sujeitos a alterações. 
Elaboração: Diretoria de Informações Epidemiológicas/SVE. Fonte: SINAN/CPDE/DIE/SVE/
SubVS/SESMG. Data da extração: 26 jun. 2020.

Dengue

A dengue é a arbovirose urbana de maior relevância e possui quatro sorotipos distintos: DENV-1, 
DENV-2, DENV-3, DENV-4. Estima-se que, no mundo, três bilhões de pessoas estejam sob o 
risco de contrair dengue, sendo que, anualmente, foram estimadas 390 milhões de infecções e 
20 mil mortes. É de origem africana e se dispersou pelo mundo no período das grandes navega-
ções. No Brasil, a primeira epidemia de dengue foi documentada em 1981 em Boa Vista, causada 
pelos sorotipos 1 e 4, e em 1986 no Rio de Janeiro e capitais da região Nordeste. Desde então, 
a dengue tornou-se endêmica no Brasil com epidemias associadas à circulação ou alteração dos 
sorotipos ou à circulação destes em áreas anteriormente indenes. É uma doença sazonal, pois 
coincide com épocas quentes e chuvosas no Brasil (CONSOLI & OLIVEIRA, 1994).

Entre 2002 e 2014 ocorreu aumento do número de casos de dengue e de hospitalizações, 
incluindo crianças. Ocorreram, ainda, a circulação simultânea dos quatro sorotipos, epidemias 
de grande magnitude e a intensificação do processo de interiorização da transmissão, com 
registro de casos em municípios de diferentes portes populacionais e aumento do número de 
óbitos. A curva histórica da dengue se mostrou ascendente, com recorde de registro de casos 
entre 2015 e 2016. Em 2017, houve importante redução de registro de casos da doença em 
patamares semelhantes ao início desta década.

A dengue contribui com significativa carga de doença, com importante impacto econômico e 
social nas populações de áreas endêmicas. É uma doença que afeta todos os níveis sociais, 
no entanto, o impacto pode ser maior nas populações mais pobres que vivem em áreas com 
abastecimento de água inadequado, infraestrutura precária e onde as condições de saúde são 
mais favoráveis para a multiplicação de seu principal vetor.

Número de casos de dengue

Entre janeiro de 2007 e dezembro de 2018 foram registrados 1.662.580 casos prováveis de 
dengue em Minas Gerais, sendo aproximadamente 19,7% na região na bacia do Paraopeba, 
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concentrados na sua porção média. Os 22 municípios do meio socioeconômico registraram 
10,5% dos casos de Minas Gerais.

Entre os ciclos 2007-2008 e 2017-2018, a macrorregião de saúde Centro, que abriga a RMBH e 
a maioria dos municípios da bacia do Paraopeba, acumulou 47% dos casos prováveis de dengue 
de Minas Gerais, seguido das regiões sudeste com 8,5%, leste com 8,0% e oeste com 5%.

Até 2018, é possível observar três grandes epidemias em Minas Gerais (2009-2010, 2012-
2013 e 2015-2016), padrão similar em relação às macrorregiões de saúde, às bacias hidrográ-
ficas e aos municípios analisados (Figura 1.3.12-191; Tabela 1.3.12-164).

Figura 1.3.12-191 – Número de casos prováveis de dengue, por município de residência, por 
ciclo do início dos primeiros sintomas em Minas Gerais, macrorregiões de saúde, regiões da 
bacia do Paraopeba e alguns municípios da bacia e da área de estudo.

 

 
Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 1º jun. 2020. Dados extraídos 
em 26 jun. 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Observamos também a ocorrência de epidemias pré e pós-ciclos epidêmicos principais em 
algumas regiões: Leste e baixo Paraopeba e Mário Campos (2008-2009), Sul, Triângulo Norte, 
Betim, Mário Campos e São Joaquim de Bicas (2014-2015), baixo e alto Paraopeba, Mário 
Campos (2010-2011). Observamos ainda manutenção de números altos por mais de um ciclo 
seguido: Oeste e Betim (2014-2016) e Leste (2015-2018).

Os ciclos epidêmicos de dengue registram entre 174 mil e 534 mil casos prováveis em Minas Gerais, 
entre 100 mil e 300 mil na macrorregião Centro e abaixo de 67 mil nas demais macrorregiões. Os 
anos endêmicos (ou interepidêmico) registraram entre 25 mil e 82 mil casos em Minas Gerais.

Nos municípios do socioeconômico, os anos epidêmicos registraram de 23 mil a quase 74 mil 
casos prováveis de dengue, de forma crescente, influenciado principalmente por Betim. Em 
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Brumadinho, foram registradas duas epidemias: 500 casos em 2012-2013 e 2,2 mil casos em 
2015-2016. Mário Campos também registrou duas epidemias: 270 casos em 2012-2013 e 590 
casos em 2015-2016. São Joaquim de Bicas registrou três epidemias, inclusive em 2014-2015, 
atingindo aproximadamente 360 casos em 2009-2010.

Apesar de seguirem as mesmas tendências, o número de casos de dengue em epidemias 
em municípios “caso” é maior que o número dos municípios “controle”, exceto em 2012-2013, 
quando eles se equipararam. Dentre os demais municípios da bacia, destacam-se Curvelo e 
Paraopeba em 2008-2009, Curvelo, Paraopeba e Pompéu em 2009-2010, Curvelo em 2010-
2011, Pará de Minas em 2012-2013, Juatuba e Igarapé em 2014-2015, Curvelo, Pará de Minas 
e Esmeraldas em 2015-2016.

A partir do pico de 2009-2010, é possível observar uma tendência geral na maioria das regiões 
e municípios de aumento dos picos epidêmicos. As epidemias de dengue no estado podem 
ocorrer simultânea ou isoladamente em diversas regiões e municípios, com pouca diferença no 
momento dos picos, porém com intensidades diferentes entre eles.

Diferentes magnitudes epidêmicas entre os principais picos estão principalmente relacionadas 
ao vírus circulante. A população é suscetível à chegada de um novo sorotipo, e torna-se imune 
a ele com o passar do tempo. Porém, a chegada de mais um novo sorotipo provoca novas epi-
demias. O monitoramento viral da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais aponta que 
o sorotipo DENV-1 sempre está presente no estado desde 2011 e que predominou entre 2014 e 
2016 (Figura 1.3.12-192). O sorotipo DENV-4 foi detectado em 2011, 2013, 2014, 2015 e 2016, 
e DENV-3 foi detectado em 2016, 2017. O DENV-2 foi detectado em 2011, 2016, 2017 e 2018. 
DENV-1 continuou a ser detectado em 2019 e 2020, DENV-3 e 4 detectados em 2019 e DENV-
2 passou a predominar, sugerindo que as próximas epidemias cíclicas de dengue previstas 
para o ano do rompimento podem ser maiores que a ocorrida no último ciclo pré-rompimento.

Figura 1.3.12-192 – Monitoramento viral da dengue, entre 2011 e 2020, em Minas Gerais.

Fonte: GAL/SESMG. Acesso: 30 jun. 2020.

A Figura 1.3.12-193 mostra a linha do tempo mês a mês com o número de casos prováveis 
entre janeiro de 2007 dezembro de 2018 para as regiões da bacia do Paraopeba e para alguns 
municípios, sendo possível observar de forma mais detalhada o comportamento cíclico similar 
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da dengue. Os picos de casos em períodos epidêmicos ocorreram acima de 60 mil casos no 
estado, atingindo até 156 mil casos em um único mês.

Na bacia do Paraopeba, e médio Paraopeba devido à concentração de casos, os picos epidê-
micos ocorreram a partir de 10 mil casos, seguindo as tendências gerais de crescimento dos 
picos. No restante da bacia, os registros mínimos e máximos epidêmicos em um único mês 
foram de 1 mil a 3,1 mil casos em um mês no baixo, e 230 a 1 mil casos no alto Paraopeba.

Figura 1.3.12-193 – Número de casos prováveis de dengue, por município de residência, por 
mês do início dos primeiros sintomas (janeiro de 2007 a dezembro de 2018), em Minas Gerais e 
regiões da bacia do Paraopeba.

 

 

 
Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 1º jun. 2020. Dados extraídos 
em 26 jun. 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Nos municípios prioritários, os picos acompanharam a tendência de crescimento do estado, com 
algumas diferenças. Os picos em Betim variaram de 4,6 mil a 18,7 mil casos, sendo que a epidemia 
de 2014-2015 foi mais intensa do que a de 2015-2016, este último o ciclo mais intenso de Minas 
Gerais. Brumadinho alterna tendências, com picos variando entre 100 casos em um mês no ano 
de 2015, com influência da epidemia em Betim no mesmo período, e quase 600 casos em 2016. 
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Nos períodos endêmicos, é possível notar elevado número de casos prováveis numa localidade e 
baixo número em outras, sugerindo que diferentes contextos locais ou regionais influenciam a distri-
buição de casos no tempo e no espaço. Em municípios mais populosos da bacia, os picos raramen-
te ultrapassam dois mil casos em um mês, mas podem atingir até 11,8 mil casos em um único mês.

Observando a distribuição dos casos prováveis de dengue da epidemia de janeiro de 2016 (Figura 
1.3.12-193), observamos epidemia em Brumadinho começando em janeiro, e em Mário Campos 
e São Joaquim de Bicas começando em março. Observamos também as mesmas tendências 
de distribuição temporal, com picos epidêmicos bem similares aos anos anteriores, com algumas 
antecipações ou atrasos. No período endêmico, observamos reduzida quantidade de casos, sem 
acompanhar a tendência de pequeno aumento de casos em Minas Gerais em 2017 e 2018. 

Sazonal, o aumento dos casos prováveis de dengue nas regiões analisadas inicia-se entre 
novembro e dezembro, com pico nos meses de março e abril, reduzindo a partir de então, 
corroborando a literatura, mas com algumas variações locais (Figura 1.3.12-194). As curvas 
epidêmicas foram compatíveis com a sazonalidade climática da bacia do Paraopeba, cujos 
meses mais chuvosos ocorreram no intervalo de outubro a março (meses com temperaturas 
mais altas) (1.3.5.3, “Pluviologia”), favoráveis à proliferação dos vetores e disseminação do 
vírus circulante majoritariamente nas áreas urbanizadas.

A maioria dos casos de dengue nas macrorregiões de saúde, regiões e municípios do Paraopeba 
ocorreu em março e abril, com exceções: Leste (janeiro, fevereiro e março), Norte (fevereiro, 
reduzindo até maio), Nordeste e Leste do Sul (março). Em municípios com populações peque-
nas e baixas taxas de urbanização, epidemias pontuais, com picos fora de março e abril, aca-
bam se destacando: Inhaúma em dezembro-janeiro, Brumadinho e Pequi em janeiro, Curvelo 
e São José da Varginha em fevereiro.

No alto Paraopeba, os municípios são mais frios e tendem a apresentar menor número de ca-
sos prováveis de dengue. Diferentes das outras regiões, os casos prováveis no alto Paraopeba 
reduzem drasticamente entre junho e julho, em função do clima frio para o Aedes. Os muni-
cípios caso apresentaram o mesmo comportamento sazonal dos dados em relação aos mu-
nicípios controle (externos à bacia), exceto para Mariana e Itabirito, cujos casos aumentam 
tardiamente, provavelmente em função do clima local.

Figura 1.3.12-194 – Número de casos prováveis de dengue, por município de residência, acumulado 
por mês do início dos primeiros sintomas (entre janeiro de 2007 a dezembro de 2018), em Minas 
Gerais, regiões da bacia do Paraopeba e alguns municípios da bacia e da área de estudo.

 
Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 1º jun. 2020. Dados extraídos 
em 26 jun. 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.
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Ao sobrepormos as curvas epidêmicas de Brumadinho e a acumulada para os 22 muni-
cípios do meio socioeconômico (Figura 1.3.12-195), observamos as mesmas tendências 
entre as áreas: picos em março e abril. No entanto, Brumadinho apresentou picos em 
momentos distintos, que, juntos, influenciam fortemente a distribuição dos dados visto na 
Figura 1.3.12-194.

Quando sobrepomos as curvas endêmicas de Brumadinho (Figura 1.3.12-195), observamos 
que desde 2017 foram registrados casos em todos os períodos do ano, atingindo o máximo de 
11 casos em maio de 2010, e o atípico número de 42 casos em dezembro de 2016.

Apesar de eventos sazonais atípicos em períodos epidêmicos e endêmicos serem comuns em 
escalas locais, eles devem ser objetos de monitoramento para tomada rápida de decisão para 
o combate, principalmente quando o evento é sazonalmente antecipado.

Figura 1.3.12-195 – Número de casos prováveis de dengue, por município de residência, por 
mês do início dos primeiros sintomas, para ciclo epidêmicos (esquerda) em Brumadinho e 
municípios do meio socioeconômico e ciclo endêmicos (direita) para Brumadinho.

 
Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 1º jun. 2020. Dados extraídos 
em 26 jun. 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Chikungunya e Zika

O chikungunya é um vírus RNA do gênero Alphavirus da família Togaviridae. Casos aparentan-
do esta doença foram relatados em 1770, confirmados na Tanzânia em 1952 e se dispersaram 
para África e Ásia em pequenas comunidades ou comunidades rurais. O vírus chikungunya foi 
isolado na Tailândia, em 1960, e na Índia, durante as décadas de 1960 e 1970.

Entre 2013 e 2014 foram notificados para a OMS milhares de casos de chikungunya no Caribe, 
posteriormente na América do Sul, Central e do Norte. O Brasil, à época, com importação por 
viajantes, vetores potenciais e competentes (Aedes aegypti e Aedes albopictus) e população 
suscetível, era de elevado risco de introdução do vírus, que se concretizou nos primeiros casos 
autóctones notificados em agosto de 2014, no Amapá e na Bahia, passando a conviver com 
uma segunda doença transmitida pelo Aedes. Atualmente, todas as unidades da federação 
registram transmissão autóctone.

O primeiro registro de chikungunya em Minas Gerais constante nos boletins epidemiológi-
cos divulgados pela SESMG ocorreu em agosto de 2014. Ainda, a totalização dos casos 
é diferente em relação ao Tabnet/SESMG até abril de 2016, principalmente no primeiro 
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quadrimestre de 2016, período de alterações no sistema de notificação, conforme nota do 
Tabnet/SESMG.

Neste século, surtos de Zika foram reportados em 2007 no Pacífico, em 2013 na Polinésia 
Francesa e em 2015 em Cabo Verde. O Zika vírus foi identificado pela primeira vez no con-
tinente americano, na região Nordeste do Brasil, em 2015, e se disseminou para todo o país 
e demais países do continente americano. Manifestações neurológicas (encefalite, meningo-
encefalite, mielite e síndrome de Guillain-Barré) e história prévia de infecção viral têm sido 
registradas em estados com circulação de Zika. A epidemia de Zika afetou gravemente o 
Nordeste do Brasil e, apesar de eventualmente levar a óbito, evidenciou a associação entre 
a infecção durante a gravidez e o risco de malformações congênitas, até então não descritas 
em outros países.

Estudos indicam que uma saxitoxina cianobacteriana exacerba a morte celular neural e provo-
ca malformações cerebrais induzido pelo vírus Zika (PEDROSA et al., 2020). Estas cianobac-
térias são geralmente encontradas em regiões de saneamento básico mais precário e torna-se 
um fator de risco a mais para populações sem acesso a saneamento.

Número de casos de chikungunya

Segundo o Tabnet-MG, o primeiro registro do chikungunya em Minas Gerais ocorreu em junho 
de 2015. Até dezembro de 2018, Minas Gerais havia registrado 29.637 casos prováveis de 
chikungunya, sendo um caso no ciclo 2014-2015, 1.280 em 2015-2016, 15.922 em 2016-2017, 
12.077 em 2017-2018 e 357 entre setembro e dezembro de 2018 (Figura 1.3.12-196; Tabela 
1.3.12-165). A macrorregião de saúde Leste concentrava a maioria (80%) dos casos de chikun-
gunya em Minas Gerais, seguido da Nordeste (13%) e Centro (3%).

Foi possível observar duas epidemias de chikungunya em Minas Gerais, com picos de casos 
em março de 2016 e março de 2017 de aproximadamente 16 mil e 12 mil casos respectivamen-
te. A primeira epidemia foi concentrada na macrorregião Leste e Nordeste, e a segunda apenas 
na Leste. No ciclo do rompimento, o número de casos caiu em Minas Gerais para menos de 3 
mil, e no último ciclo contabiliza em torno de 2 mil casos. A região Leste continua concentrando 
os casos, seguida do Sudeste e Centro.

Até o ciclo pré-rompimento, os municípios da bacia do Paraopeba registraram 266 casos, con-
centrados no médio Paraopeba. Os 22 municípios da área de meio socioeconômico registra-
ram 132 casos pré-rompimento (Figura 1.3.12-196).

Entre os prioritários, Brumadinho registrou cinco casos prováveis no ciclo 2015-2016 e um em 
2016-2017, Betim três em 2015-2016, quatro em 2016-2017, dois em 2017-2018 e dois entre 
setembro e dezembro de 2018, Mário Campos um em 2015-2016 e dois em 2016-2017 e São 
Joaquim de Bicas um em 2015-2016 e um em 2016-2017 (Figura 1.3.12-196).

Dos demais municípios da bacia, destacaram-se em 2015-2016 Curvelo e Juatuba, e em 2016-
2017 Caetanópolis, Pompéu e Paraopeba.
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Figura 1.3.12-196 – Número de casos prováveis de chikungunya e zika, por município de 
residência, por ciclo do início dos primeiros sintomas em Minas Gerais, macrorregiões de 
saúde, regiões da bacia do Paraopeba e municípios prioritários.

  Chigungunya           Zika

Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 1º jun. 2020. Dados extraídos 
em 26 jun. 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Observamos em 2016 um pico em fevereiro no médio Paraopeba (54 casos), um pico em 
março nos 22 municípios do socioeconômico (19 casos) e no baixo Paraopeba (13 casos). Em 
2017, observamos picos no socioeconômico (18 casos) e baixo Paraopeba (16 casos). A partir 
de então, apesar das epidemias recorrentes em Minas Gerais, concentradas na macrorregião 
Leste, os registros de casos nas regiões do Paraopeba não passaram de 9 casos prováveis em 
um único mês (Figura 1.3.12-197).
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Figura 1.3.12-197 – Número de casos prováveis de chikungunya e zika, por município de 
residência, por mês do início dos primeiros sintomas (maio de 2015 a dezembro de 2018), em 
Minas Gerais e regiões da bacia do Paraopeba.

  Chigungunya           Zika

Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 1º jun. 2020. Dados extraídos 
em 26 jun. 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Assim como dengue, chikungunya também é uma doença sazonal em função do seu vetor, o 
Aedes aegypti. Na Figura 1.3.12-198, é possível observar o acúmulo de casos entre março e 
abril em Minas Gerais, em fevereiro nos municípios do médio Paraopeba e em janeiro nos mu-
nicípios do baixo Paraopeba e nos 22 municípios da área de estudo do meio socioeconômico. 
Nos municípios prioritários, os poucos casos ocorreram em todos os meses do ano, exceto 
setembro e novembro. A curva epidêmica também foi compatível com a sazonalidade climática 
da bacia do Paraopeba, cujos meses mais chuvosos ocorrem no intervalo de outubro a março 
(meses com temperaturas mais altas) (1.3.5.3, “Pluviologia”), favoráveis à proliferação dos 
vetores e disseminação viral.

Ao sobrepor os ciclos epidêmicos de chikungunya dos municípios do meio socioeconômicos, 
observamos três picos de aproximadamente 18 casos em momentos distintos (janeiro, março e 
maio), sugerindo que, além de coexistirem com os casos de dengue, os picos podem antecipar 
ou atrasar em relação aos picos de dengue na região.
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Figura 1.3.12-198 – Número de casos prováveis de chikungunya e Zika, por município de 
residência, acumulado por mês do início dos primeiros sintomas (entre maio de 2015 a 
dezembro de 2018), em Minas Gerais, regiões da bacia do Paraopeba e alguns municípios da 
bacia e da área de estudo; Número de casos por ciclos acumulado para os 22 municípios do 
meio socioeconômico.

Chikungunya Zika

Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 1º jun. 2020. Dados extraídos 
em 26 jun. 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Número de casos de Zika

O primeiro registro do Zika vírus em Minas Gerais ocorreu em maio de 2015. Até o final do úl-
timo ciclo (2017-2018), Minas Gerais havia registrado 14.488 casos prováveis de Zika, sendo 
4 casos no ciclo 2014-2015, 13.472 em 2015-2016, 821 em 2016-2017, 191 em 2017-2018 
(Figura 1.3.12-196; Tabela 1.3.12-165). Entre setembro e dezembro de 2018, foram registrados 
mais 37 casos no estado.

Em 2015-2016, os casos de Zika se concentraram no Leste, Norte e Centro, atingindo quase 
1.500 casos neste último. Em 2016-2017, o panorama continuou o mesmo, porém com máximo 
de 319 casos no Leste. A bacia do Paraopeba registrou 606 casos pré-rompimento concen-
trados no médio Paraopeba (Figura 1.3.12-196). Os 22 municípios do meio socioeconômico 
registraram 144 casos antes do rompimento.

Dos prioritários, Brumadinho registrou três casos prováveis no ciclo 2015-2016, Betim 43 em 
2015-2016 e 9 em 2016-2017 e São Joaquim de Bicas cinco em 2015-2016 (Figura 1.3.12-
196). Dos municípios da área de estudo, destacaram-se Betim (56), Curvelo (23), Paraopeba 
(26) e Pompéu (16).

A primeira epidemia em Minas Gerais ocorreu em 2015-2016 e atingiu em torno de 4,8 ca-
sos por dois meses consecutivos. No ciclo seguinte, 2016-2017, o pico atingiu 188 casos em 
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março, diminuindo até cinco casos, em agosto de 2018. Na bacia do Paraopeba, o máximo de 
casos em um mês foi 229, na epidemia de 2016, passando para menos de 17 a partir de 2017 
(Figura 1.3.12-197). Em Betim, o pico atingiu 18 casos em abril de 2016. Desde então, os mu-
nicípios prioritários registraram no máximo 3 casos por mês.

Assim como dengue e chikungunya, o Zika também é uma doença sazonal em função de seu 
vetor, o Aedes aegypti. Na Figura 1.3.12-198, é possível observar o acúmulo de casos entre 
fevereiro e março em Minas Gerais, em março nos municípios do médio Paraopeba, e em abril 
nos municípios do meio socioeconômico e em Betim. Nos demais municípios prioritários, os 
poucos casos acompanharam a tendência março-abril. As curvas epidêmicas também foram 
compatíveis com a sazonalidade climática da bacia do Paraopeba, cujos meses mais chuvo-
sos ocorrem no intervalo de outubro a março (meses com temperaturas mais altas) (1.3.5.3, 
“Pluviologia”), favoráveis à proliferação dos vetores e disseminação viral.

Ao sobrepor os ciclos epidêmicos de Zika dos municípios da área de estudo do meio socioeco-
nômico, observamos apenas o pico de 2015-2016, de aproximadamente 42 casos. Nos demais 
períodos não passam de 8 casos.

Coeficiente de incidência de arboviroses transmitidas pelo Aedes

Os coeficientes de incidência estimam o risco de ocorrência de casos de arboviroses trans-
mitidas pelo Aedes, em períodos endêmicos e epidêmicos, numa determinada população em 
intervalo de tempo determinado, e a população exposta ao risco de adquirir a doença. A clas-
sificação dos coeficientes de incidências utilizada pela SESMG (muito alta, maior que 500; 
alta, entre 300 e 500; média, entre 100 e 300; baixa, menor que 100 casos prováveis por 100 
mil habitantes) é utilizada para a escala municipal, e considera os casos prováveis de dengue, 
chikungunya e Zika acumulados ao longo das semanas epidemiológicas do ano. As incidências 
neste estudo foram acumuladas por mês, por ciclo sazonal e ou para todo o período, sugerindo 
cautela na comparação entre diferentes escalas temporais.

Segundo o Ministério da Saúde, atualmente, para a prevenção e controle das arboviroses 
no país, vem sendo discutida a incorporação da estratégia de gestão integrada das ar-
boviroses, com as seguintes linhas estratégicas: vigilância epidemiológica e laboratorial, 
assistência e controle de vetores, principalmente nos períodos de baixa transmissibilidade, 
visando detectar precocemente as alterações no padrão da doença e intervir oportunamen-
te no controle.

Incidências altas estão associadas a condições socioambientais propícias à proliferação do 
Aedes aegypti e a insuficientes ações de controle vetorial. Epidemias tendem a eclodir geral-
mente quando mais de 5% dos prédios apresentaram focos do vetor, cujo habitat é urbano e 
domiciliar. A análise deste indicador contribui para a avaliação e orientação das medidas de 
controle vetorial do Aedes aegypti, além de subsidiar processos de planejamento, gestão e 
avaliação de políticas e ações de saúde direcionadas ao controle de doenças de transmissão 
vetorial (OPAS, 2008).

Porém, a análise também depende das condições técnico-operacionais do sistema de vigi-
lância epidemiológica, em cada área geográfica, para detectar, notificar, investigar e realizar 
testes laboratoriais específicos para a confirmação diagnóstica de casos de dengue. Os dados 
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podem apresentar subnotificação devido a dificuldades para identificar as formas clínicas leves 
e moderadas, que constituem a maioria dos casos de dengue (OPAS, 2008).

Em situações epidêmicas, esses casos tendem a ser confirmados apenas em base clínico-epi-
demiológica, o que impõe atenção na análise de séries temporais. Os dados utilizados neste 
indicador não estão desagregados por formas clínicas (dengue clássico e febre hemorrágica 
da dengue) nem por tipos de vírus circulantes (OPAS, 2008). 

A Figura 1.3.12-199 e a Tabela 1.3.12-166 mostram os coeficientes de incidência por 100 
mil habitantes, por ciclo epidemiológico sazonal dos primeiros sintomas, de casos prová-
veis de arboviroses transmitidas pelo Aedes (dengue, chikungunya e Zika), por município 
de residência.

No ciclo 2007-2008 foram registradas incidências muito altas nas macrorregiões Leste, Sul e 
Nordeste, no baixo Paraopeba, em Caetanópolis, Fortuna de Minas, Inhaúma e Paraopeba. 
Em 2008-2009, incidências muito alta foram registradas no Leste, nos municípios do socioeco-
nômico, baixo Paraopeba, Curvelo, Papagaios, Paraopeba e Pompéu.

Em 2009-2010, primeira epidemia desde 2007, todas as macrorregiões da bacia analisadas 
registaram incidência muito alta, exceto Centro-Sul, Jequitinhonha, Sul, Triângulo Norte e 
alto Paraopeba. Neste ciclo, 14 municípios da bacia apresentaram incidência muito alta, in-
cluindo São Joaquim de Bicas e Betim. Apenas Leste, Sudeste, baixo Paraopeba, Curvelo 
e Pompéu em 2010-2011, e Leste e Triângulo do Sul em 2011-2012 registraram incidência 
muito alta.

Em 2012-2013, segunda epidemia desde 2007, registraram incidência muito alta 26 municí-
pios da bacia (incluindo os prioritários), todas as macrorregiões e regiões da bacia analisadas, 
exceto Centro-Sul, Sul e alto Paraopeba. Em 2013-2014, incidências altas foram registradas 
no Noroeste, Oeste, Triângulo do Norte, Cachoeira da Prata, Felixlândia, Mateus Leme e São 
José da Varginha.

Em 2014-2015, foi o terceiro ciclo epidêmico, porém apenas em determinas regiões (10 das 17 
macrorregiões de saúde e da bacia) e municípios analisados (19 dos 48 municípios da bacia).

Em 2016-2017, quarta e maior epidemia, a incidência foi muito alta em todas as macror-
regiões, regiões da bacia, e em 37 dos 48 municípios da bacia. Apenas Leste, Nordeste, 
Caetanópolis e Pequi em 2016-2017 e Leste e Pequi em 2017-2018 apresentaram incidên-
cias muito altas.

Os municípios caso registram maiores incidências do que os municípios controle. Os maiores 
picos de incidência foram registrados em 2009-2010 em Paraopeba, Curvelo e Matozinhos, 
em 2012-2013 em Paraopeba, Matozinhos Lagoa Santa e Pedro Leopoldo, em 2014-2015 
em Juatuba, e em 2015-2016 em Curvelo, Brumadinho, Lagoa Santa e Pará de Minas. 
Mariana, com seu clima frio, sempre registrou baixas incidências, passando para muito alta 
em 2015-2016. Nas últimas epidemias, apenas os municípios Itabirito, Mariana e Paraopeba 
não foram epidêmicos.
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Figura 1.3.12-199 – Coeficiente de incidência de casos prováveis de arboviroses transmitidas 
por Aedes (dengue, chikungunya e Zika), por município de residência, por ciclo do início dos 
primeiros sintomas (setembro-agosto), em Minas Gerais, regiões da bacia do Paraopeba, 
municípios prioritários e da área de estudo.

 
Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 1º jun. 2020. Dados extraídos 
em 26 jun. 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Em um único mês, os coeficientes de incidência podem atingir 4.200 em Betim, 2.700 em Mário 
Campos, 2.400 nos municípios do meio socioeconômico, 2.100 no médio Paraopeba, 1.800 em 
São Joaquim de Bicas, 1.500 em Brumadinho, 1.200 no baixo e 270 casos/100 mil hab. no alto 
Paraopeba (Figura 1.3.12-200). Os municípios caso atingiram até 1.400 casos/100 mil hab., 
e os controle, até 1.200 casos/100 mil hab. Dentre os demais municípios da bacia, atingiram 
acima de 3 mil casos/100 mil hab. apenas Felixlândia, Paraopeba, Inhaúma, Pequi e Juatuba.

Figura 1.3.12-200 – Coeficiente de incidência de casos prováveis de arboviroses transmitidas por 
Aedes (dengue, chikungunya e Zika), por município de residência, por mês do início dos primeiros 
sintomas (janeiro de 2007 a dezembro de 2018) em Minas Gerais e regiões da bacia do Paraopeba.

 

Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 1º jun. 2020. Dados extraídos 
em 26 jun. 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.
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Distribuição espacial e temporal das arboviroses transmitidas pelo Aedes

O Mapa 1.3.12-42 mostra a distribuição espacial e temporal dos coeficientes de incidência ca-
tegorizados de casos prováveis de arboviroses transmitidas por Aedes (dengue, chikungunya 
e Zika), por 100 mil habitantes, por município de residência, por ciclo do início dos primeiros 
sintomas, de 2007-2008 a 2017-2018, na bacia do Paraopeba.

Em 2007-2008, na porção leste do baixo Paraopeba, é possível observar agrupamento de mu-
nicípios com incidências altas e muito altas. No restante da bacia, as incidências eram médias 
ou baixas, com ausência de casos em parte do alto Paraopeba. Em 2008-2009, aumentou o 
número de municípios com ausência de casos no alto Paraopeba. Porém, aumentou o número 
de municípios com incidência muito alta no baixo Paraopeba.

Em 2009-2010, período epidêmico em Minas Gerais, ocorreu nova expansão de incidência 
muito alta no baixo Paraopeba, incluindo agora o médio Paraopeba e alguns municípios do alto 
Paraopeba. Em 2010-2011, ocorreu redução significativa na incidência em toda a bacia, exceto 
no baixo Paraopeba. Em 2011-2012, a bacia apresentou uma das menores incidências, com 
poucos municípios com incidência média. Em 2012-2013, novo pico epidêmico no estado, e a 
bacia foi tomada por incidência muito altas, exceto no alto Paraopeba, que registrou incidên-
cias baixas a oeste e médias a leste.

Em 2013-2014, ocorreu nova redução pós-epidemia, porém menos significativa, com municí-
pios isolados mantendo incidências muito altas por toda a bacia, com a porção alta dominada 
por incidências baixas e a porção baixa dominada por incidências médias. Em 2014-2015, 
é observada incidência muito alta no médio Paraopeba e a leste do baixo Paraopeba. Esta 
epidemia parece ter sido mais fragmentada, com municípios com baixa ou média incidência 
intercalados com alta incidência.

Em 2015-2016, maior pico de incidência de dengue em Minas Gerais, novamente, toda a bacia 
do Paraopeba é tomada por incidências muito altas, inclusive algumas áreas do alto Paraopeba. 
De 2016-2017 para 2017-2018, é observada redução gradual nas incidências ao longo de toda 
a bacia, passando a ser dominada por incidências baixas e com grupos de municípios com 
incidências médias.

Desde 2007, é possível observar a manutenção temporal e espacial de agrupamentos de mu-
nicípios com incidências médias a muito altas no baixo Paraopeba e de agrupamentos de mu-
nicípios com incidências baixas ou ausência de casos de dengue no alto Paraopeba, em razão 
do clima frio, desfavorável ao vetor.

A região do médio Paraopeba apresentou mudanças bruscas nas categorias de incidên-
cias, variando conforme as epidemias no estado, sugerindo que fatores de adensamento 
urbano e a vizinhança com o restante da RMBH podem influenciar na dinâmica espacial 
e temporal da dengue nesta região. Municípios com populações muito grandes fora da 
RMBH podem servir de fonte de dispersão para municípios vizinhos, formando blocos epi-
dêmicos em períodos endêmicos.

Os anos epidêmicos na bacia do Paraopeba podem ser precedidos ou sucedidos por fortes 
epidemias locais e microrregionais, sugerindo estado de alerta constante na vigilância das ar-
boviroses transmitidas pelo Aedes.



Mapa 1.3.12-42 – Distribuição espacial e temporal dos coeficientes de incidência categorizados de casos prováveis de dengue, chikungunya e zika por 100 mil habitantes, por município de residência, por ciclo do início dos primeiros 
sintomas, de 2007-2008 a 2017-2018, na bacia do Paraopeba.
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1 - Belo Horizonte 26 - Itaverava
2 - Belo Vale 27 - Jeceaba
3 - Betim 28 - Juatuba
4 - Bonfim 29 - Lagoa Dourada
5 - Brumadinho 30 - Maravilhas
6 - Cachoeira da Prata 31 - Mário Campos
7 - Caetanópolis 32 - Mateus Leme
8 - Casa Grande 33 - Moeda
9 - Congonhas 34 - Nova Lima
10 - Conselheiro Lafaiete 35 - Ouro Branco
11 - Contagem 36 - Ouro Preto
12 - Cristiano Otoni 37 - Papagaios
13 - Crucilândia 38 - Pará de Minas
14 - Curvelo 39 - Paraopeba
15 - Desterro de Entre Rios 40 - Pequi
16 - Entre Rios de Minas 41 - Piedade dos Gerais
17 - Esmeraldas 42 - Pompéu
18 - Felixlândia 43 - Queluzito
19 - Florestal 44 - Resende Costa
20 - Fortuna de Minas 45 - Rio Manso
21 - Ibirité 46 - São Brás do Suaçuí
22 - Igarapé 47 - São Joaquim de Bicas
23 - Inhaúma 48 - São José da Varginha
24 - Itatiaiuçu 49 - Sarzedo
25 - Itaúna 50 - Sete Lagoas

Município:
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Diagrama de controle das doenças transmitidas pelo Aedes

Segundo o Plano de Contingência Nacional para Epidemias de Dengue (BRASIL, 2015), o 
diagrama de controle norteia a identificação dos quatro níveis resposta (zero, um, dois e três) 
da vigilância epidemiológica, controle vetorial, sala de situação, assistência, comunicação e 
gestão, variando conforme o nível.

Os diagramas de controle de dengue dos municípios prioritários foram elaborados consideran-
do as médias, o limiar epidêmico (média mais 1,96 vezes o desvio-padrão), primeiro e terceiro 
quartis das incidências mensais de casos prováveis por 10 mil habitantes (MOURA & ROCHA, 
2012). Os cálculos foram realizados considerando os ciclos compreendidos entre 2007-2008 
e 2017-2018, excluindo-se os anos epidêmicos locais, e incluindo-se os demais anos, mesmo 
aqueles com 1 ou 2 casos no ciclo epidêmico (em função da pequena quantidade de dados). 
Foram excluídos os ciclos epidêmicos 2009-2010, 2012-2013, 2014-2015 e 2015-2016 para 
Betim, 2012-2013 e 2015-2016 para Brumadinho e São Joaquim de Bicas, e 2012-2013, 2014-
2015 e 2015-2016 para Mário Campos.

O limiar epidêmico máximo em Brumadinho é de aproximadamente 90 casos/100 mil hab., 
120 casos/100 mil hab. em Betim e Mário Campos e 70 casos/100 mil hab. em São Joaquim 
de Bicas. As médias variaram abaixo de 20 casos/100 mil hab. nos quatro municípios, porém 
podem atingir em torno de 40 casos/100 mil hab. em Betim e Mário Campos.

Dezembro, quando geralmente surgem os casos de arboviroses, é o período de alerta 
epidemiológico em Brumadinho, Betim e São Joaquim de Bicas, sendo o momento mais 
perigoso neste último. Entre fevereiro e março, quando a curva epidêmica ganha força, é 
o período de maior alerta em Brumadinho, Betim e Mário Campos, e a partir de junho os 
coeficientes caem e o risco diminui em todos municípios prioritários (Figura 1.3.12-201). 
Os diagramas de controle são adaptativos, pois incluem nos cálculos os anos endêmicos 
anteriores ao ano analisado. Os diagramas são úteis como diagnóstico pré-rompimento e 
serão fundamentais no monitoramento das arboviroses transmitidas pelo Aedes e outras 
doenças pós rompimento.

Figura 1.3.12-201 – Diagrama de controle das arboviroses transmitidas por Aedes (dengue, 
chikungunya e zika), baseado em coeficiente de incidência de casos prováveis, por município 
de residência, por mês do início dos primeiros sintomas, entre os ciclos 2007-2008 e 2017-2018 
(setembro-agosto), para os municípios prioritários.

  Brumadinho           Betim
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  Mário Campos           São João de Bicas

Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 1º jun. 2020. Dados extraídos 
em 26 jun. 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Tabela 1.3.12-164 – Número de casos prováveis de dengue, por município de residência, por 
ciclo do início dos primeiros sintomas (2007-2018), em Minas Gerais, macrorregiões de saúde, 
regiões da bacia do Paraopeba e municípios da bacia e da área de estudo.

Localidade 2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

Minas Gerais 51.377 52.555 214.698 39.483 25.023 418.694 60.776 174.660 534.853 30.341 26.550

Centro 21.030 23.962 100.516 7.887 3.323 219.269 9.654 63.966 309.071 5.895 2.732

Centro Sul 95 46 277 210 39 634 805 597 8.959 152 135

Jequitinhonha 117 33 1258 378 98 4.768 410 809 6.120 1.142 129

Leste 6.942 14.703 7.516 8.676 8.197 42.240 2.756 2.872 23.715 6.328 7.302

Leste do Sul 3.904 1.040 5.141 2.046 1.215 10.366 343 780 10.655 168 109

Nordeste 6.162 3.901 9.800 1.784 1.761 17.003 911 1.530 11.210 3.640 386

Noroeste 160 180 10.469 883 191 5.363 10.990 10.210 13.548 1.171 880

Norte 3.500 1.282 18.027 1.948 1.506 32.276 1.706 4.122 13.077 2.954 3.731

Oeste 2.269 1.705 25.324 839 598 23.649 11.347 20.546 26.862 780 2.275

Sudeste 5.648 2.275 18.034 8.996 1972 21.452 1.296 8.873 66.513 1.666 4.037

Sul 237 70 7.277 1.400 227 4.082 9.886 28.411 15.906 2.937 703

Triângulo do Norte 856 1.816 5.231 2.181 2.172 14.257 7.242 25.419 19.413 2.888 3.016

Triângulo do Sul 457 1.542 5.827 2.251 3.724 23.330 3.430 6.524 9.804 620 1.115

Socioeconômico 2.344 4.644 23.248 2.548 382 34.401 1.901 30.477 43.793 2.382 704

Bacia Paraopeba 4.843 7.963 35.521 4.498 1.520 81.645 3.087 43.292 107.443 3.414 1.335

Alto Paraopeba 58 34 188 161 25 591 75 245 3.032 75 63

Médio Paraopeba 3.713 4.426 30.036 2.879 1.403 74.712 2.325 42.195 95.965 2.926 1.111

Baixo Paraopeba 1.072 3.503 5.297 1.458 92 6.342 687 852 8.446 413 161

Caso 836 3.189 3.832 1.282 64 5.860 269 2.686 12.930 636 132

Controle 271 158 1.693 168 80 6.202 306 2.062 6.767 66 73

Betim 1.045 993 16.362 946 209 21.312 477 23.257 15.780 1.074 259

Brumadinho 10 6 28 5 2 518 27 289 2.207 70 17

Cachoeira da Prata 6 2 56 7 1 198 28 162 153 3 0

Caetanópolis 207 48 197 6 4 452 10 23 212 88 25

Curvelo 287 2.046 1.860 1.219 28 1.528 109 185 4.872 229 22

Esmeraldas 16 23 148 9 12 1.062 61 733 4.342 192 74
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Localidade 2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

Felixlândia 2 9 13 36 1 1.148 469 25 118 4 20

Florestal 2 0 41 1 3 9 1 142 238 23 1

Fortuna de Minas 29 0 2 2 0 71 0 1 127 1 2

Igarapé 8 32 415 16 3 1.230 55 1.182 2.231 78 16

Inhaúma 39 1 22 27 7 154 21 58 557 12 0

Itabirito 3 1 358 5 3 53 16 57 490 8 5

Juatuba 27 22 59 5 21 299 27 1.983 865 87 21

Lagoa Santa 132 38 426 41 66 1.903 205 889 3.409 36 35

Maravilhas 10 6 4 0 0 33 0 12 357 6 10

Mariana 31 3 55 12 5 269 11 28 487 4 12

Mário Campos 1 11 34 14 2 277 47 258 595 18 7

Mateus Leme 41 23 50 5 5 262 235 402 1.512 91 15

Matozinhos 91 12 723 28 2 2.162 53 69 859 5 10

Papagaios 5 86 129 1 1 229 5 276 1.126 16 10

Pará de Minas 19 6 337 36 11 1.939 89 215 4.429 216 38

Paraopeba 493 1.109 1.548 17 2 1.576 17 14 557 34 34

Pedro Leopoldo 14 104 131 82 4 1.815 21 1.019 1.522 13 11

Pequi 1 0 27 5 5 190 11 11 583 49 58

Pompéu 78 205 1.550 179 56 1.409 77 329 1.561 42 50

São Joaquim de Bicas 14 16 364 12 8 499 21 919 1.115 46 18

São José da Varginha 4 0 2 0 1 6 114 1 256 3 7

Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 1º jun. 2020. Dados extraídos 
em 26 jun. 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Tabela 1.3.12-165 – Número de casos prováveis de chikungunya e Zika, por município de 
residência, por ciclo do início dos primeiros sintomas (2007-2018), em Minas Gerais, macrorregiões 
de saúde, regiões da bacia do Paraopeba e municípios da bacia e da área de estudo.

Localidade
Chikungunya Zika

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Minas Gerais 1 1.280 15.922 12.077 4 13.472 821 191

Centro 0 400 230 156 1 1.493 116 34

Centro Sul 0 33 6 5 0 7 1 0

Jequitinhonha 0 8 9 7 0 41 1 3

Leste 0 71 11.808 11.630 0 5.686 319 64

Leste do Sul 0 7 9 7 0 17 5 1

Nordeste 0 53 3.647 77 1 810 78 5

Noroeste 0 17 17 4 0 30 2 1

Norte 1 190 29 30 0 3.353 167 31

Oeste 0 167 33 27 2 166 18 10

Sudeste 0 55 33 69 0 323 18 11

Sul 0 52 39 29 0 720 15 14
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Localidade
Chikungunya Zika

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Triângulo do Norte 0 46 44 24 0 131 49 9

Triângulo do Sul 0 181 18 12 0 694 32 8

Socioeconômico 0 56 46 23 2 108 28 5

Bacia Paraopeba 0 149 77 40 2 529 62 11

Alto Paraopeba 0 3 5 1 0 4 1 0

Médio Paraopeba 0 115 39 28 2 492 44 7

Baixo Paraopeba 0 31 33 11 0 33 17 4

Caso 0 39 10 6 1 34 16 3

Controle 0 13 9 7 0 62 2 4

Betim 0 3 4 2 1 43 9 0

Brumadinho 0 5 1 0 0 3 0 0

Cachoeira da Prata 0 1 0 0 0 1 0 0

Caetanópolis 0 1 17 0 0 1 1 0

Curvelo 0 22 3 0 0 17 1 0

Esmeraldas 0 2 0 1 0 2 0 1

Felixlândia 0 0 0 1 0 1 0 0

Florestal 0 0 1 1 0 0 0 0

Fortuna de Minas 0 0 1 3 0 0 0 0

Igarapé 0 1 0 1 0 3 0 0

Inhaúma 0 0 1 0 0 0 1 0

Itabirito 0 1 1 0 0 1 0 1

Juatuba 0 5 1 0 0 10 1 0

Lagoa Santa 0 5 3 4 0 4 1 0

Maravilhas 0 1 0 2 0 0 0 0

Mariana 0 6 0 0 0 0 0 0

Mário Campos 0 1 2 0 0 0 0 0

Mateus Leme 0 1 0 0 0 6 0 0

Matozinhos 0 1 0 0 0 15 1 0

Papagaios 0 2 0 1 0 1 0 0

Pará de Minas 0 4 1 2 1 2 0 0

Paraopeba 0 3 4 4 0 2 14 3

Pedro Leopoldo 0 0 5 3 0 42 0 3

Pequi 0 0 0 0 0 0 0 0

Pompéu 0 3 9 5 0 11 1 1

São Joaquim de Bicas 0 1 1 0 0 5 0 0

São José da Varginha 0 0 0 0 0 0 0 0

Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 1º jun. 2020. Dados extraídos 
em 26 jun. 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.
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Tabela 1.3.12-166 – Coeficiente de incidência de casos prováveis de prováveis de arboviroses transmitidas por Aedes (dengue, chikungunya e Zika), 
por município de residência, por ciclo do início dos primeiros sintomas (2007-2018), em Minas Gerais, macrorregiões de saúde, regiões da bacia do 
Paraopeba e municípios da bacia e da área de estudo.

Localidade 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Minas Gerais 266,57 264,76 1.071,69 201,49 126,84 2.108,72 295,12 842,40 2.633,58 224,24 183,80

Centro 343,18 381,93 1.582,78 129,38 54,07 3.541,37 150,15 987,12 4.763,00 94,92 44,15

Centro Sul 13,53 6,32 37,78 29,02 5,36 86,68 106,23 78,33 1.174,15 20,64 18,08

Jequitinhonha 31,27 8,52 323,06 101,21 26,19 1.271,65 105,94 208,48 1.585,70 295,40 35,56

Leste 486,55 1004,94 510,84 597,41 561,85 2.883,20 181,81 188,56 1.926,26 1.201,04 1.231,24

Leste do Sul 602,29 155,26 764,50 307,26 181,90 1.547,17 49,54 112,24 1.531,22 26,01 16,67

Nordeste 773,10 474,36 1.188,55 220,06 216,90 2.091,12 108,59 182,10 1.432,91 872,37 55,33

Noroeste 25,45 27,57 1.590,30 135,21 29,05 810,52 1.601,26 1.477,40 1.954,32 170,01 125,69

Norte 225,96 80,25 1.119,83 123,49 94,96 2.024,39 103,29 248,20 995,05 187,62 224,75

Oeste 198,54 143,88 2.113,32 70,44 49,75 1.950,00 899,69 1.614,42 2.118,18 64,20 177,24

Sudeste 368,07 144,22 1.134,80 573,55 125,15 1.354,00 78,95 537,29 4.027,53 102,83 245,31

Sul 9,44 2,69 277,55 53,64 8,65 154,55 361,10 1.031,21 601,71 107,30 26,62

Triângulo do Norte 73,46 151,34 430,23 185,56 182,51 1.187,30 579,89 2.016,74 1.540,75 232,53 235,99

Triângulo do Sul 68,51 223,74 833,88 322,52 527,40 3.267,02 460,71 866,46 1.403,18 87,15 146,24

Socioeconômico 265,04 504,58 2.474,30 290,11 42,90 3.815,22 201,92 3.196,95 4.556,02 251,72 74,24

Bacia Paraopeba 207,97 331,35 1.455,72 191,56 64,02 3.404,03 123,59 1.715,46 4.242,28 138,12 53,41

Alto Paraopeba 17,10 9,66 53,02 45,26 6,98 163,91 20,05 65,04 801,30 21,22 16,67

Médio Paraopeba 202,92 234,82 1.566,50 157,49 75,82 3.992,66 119,19 2.139,13 4.843,90 149,42 56,38

Baixo Paraopeba 671,15 2.105,89 3.151,08 887,09 55,53 3.804,64 396,94 488,48 4.843,21 261,67 98,82

Caso 371,29 1.356,46 1.609,45 540,38 26,70 2.421,69 106,74 1.055,40 5.057,33 255,10 53,86

Controle 118,87 66,38 702,40 68,89 32,26 2.471,23 116,86 778,13 2.552,89 28,43 30,70

Betim 251,75 231,20 3.703,92 250,56 54,49 5.480,45 117,35 5.645,10 3.792,41 257,37 61,10

Brumadinho 31,28 17,81 81,42 14,70 5,79 1.476,41 73,47 774,51 5.850,97 185,03 43,74

Cachoeira da Prata 157,81 50,97 1.422,76 191,57 27,43 5.447,04 749,87 4.346,66 4.165,55 80,73 0,00

Caetanópolis 2.181,24 484,31 1.962,15 58,67 38,67 4.318,33 91,59 208,22 1.915,85 939,13 219,32

Curvelo 400,78 2.749,67 2.478,31 1.643,21 37,47 2.036,95 140,06 236,05 6.224,33 293,45 27,54

Esmeraldas 28,86 39,45 249,12 14,96 19,58 1.705,70 93,52 1.106,63 6.466,49 281,80 110,13
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Localidade 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Felixlândia 14,69 63,57 90,99 254,94 7,03 8.015,08 3.155,27 166,97 789,23 26,35 137,50

Florestal 33,74 0,00 661,40 15,14 44,95 133,45 14,23 1.989,63 3.301,43 329,76 27,24

Fortuna de Minas 1.181,74 0,00 78,71 74,05 0,00 2.585,58 0,00 34,82 4.389,91 68,66 170,53

Igarapé 25,69 97,07 1.228,79 45,87 8,42 3.382,56 143,66 3.027,28 5.619,25 192,74 41,34

Inhaúma 729,38 18,07 395,33 467,05 120,61 2.634,28 346,08 948,64 9.045,14 225,81 0,00

Itabirito 7,23 2,31 816,75 10,99 6,52 113,76 32,91 115,85 988,59 17,89 11,81

Juatuba 138,26 106,97 281,25 22,50 92,72 1.295,49 111,32 8.040,71 3.507,79 349,16 81,16

Lagoa Santa 293,84 80,36 883,58 78,06 123,03 3.476,94 355,97 1.514,43 5.718,59 65,80 63,16

Maravilhas 146,20 84,07 55,37 0,00 0,00 451,81 0,00 156,37 4.622,93 76,80 152,36

Mariana 59,97 5,56 100,57 22,15 9,12 485,97 19,08 48,08 838,41 6,74 20,05

Mário Campos 8,76 92,44 282,65 105,95 14,93 2.037,66 330,47 1.788,31 4.075,49 135,03 46,70

Mateus Leme 159,99 86,37 186,14 17,95 17,77 921,98 794,51 1.345,70 5.037,31 299,12 48,89

Matozinhos 273,13 34,49 2.052,05 84,92 5,83 6.244,22 147,10 189,65 2.382,96 16,20 26,78

Papagaios 34,70 568,63 838,53 7,06 6,99 1.586,64 33,32 1.822,50 7.391,65 103,91 70,89

Pará de Minas 23,79 7,20 399,93 42,73 12,93 2.257,07 99,53 239,19 4.865,18 235,95 43,13

Paraopeba 2.220,32 4.791,32 6.612,56 75,32 8,80 6.884,20 71,54 58,48 2.330,98 214,23 167,85

Pedro Leopoldo 24,77 177,37 221,79 139,70 6,76 3.041,73 33,88 1.631,10 2.484,47 28,39 26,63

Pequi 23,63 0,00 599,47 122,70 121,83 4.599,37 256,77 254,98 13.426,99 1.121,54 1.319,68

Pompéu 274,72 692,68 5.178,92 615,48 190,89 4.766,42 250,82 1.063,25 5.051,64 165,60 177,15

São Joaquim de 
Bicas

63,02 68,20 1.517,55 46,84 30,65 1.872,21 74,83 3.210,59 3.844,04 158,39 59,68

São José da 
Varginha

105,35 0,00 49,14 0,00 23,40 138,09 2.502,19 21,60 5.444,49 62,89 144,81

Coeficiente de Incidência/100 mil hab.

Ausência de casos: =0

Baixo: >0 e <100

Médio: >100 e <300

Alto: >300 e <500

Muito alto: >500

Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 1º jun. 2020. Dados extraídos em 26 jun. 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.
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1.3.12.8.B.b.2.2. Febre amarela silvestre

A febre amarela (FA) é uma doença infecciosa febril aguda, imunoprevenível, de evolução 
abrupta e gravidade variável, com elevada letalidade nas suas formas graves. É causada por 
um arbovírus do gênero Flavivirus, família Flaviviridae, mesma família do vírus da dengue e 
Zika, também transmitido por artrópodes da família Culicidae. A importância epidemiológica 
decorre da gravidade clínica, da elevada letalidade e do potencial de disseminação e impacto, 
sobretudo quando a transmissão for urbana, por Aedes aegypti.

A doença mantém-se endêmica e enzoótica em diversas regiões tropicais das Américas e 
da África, e, de modo esporádico, são registrados surtos e epidemias de magnitude variável. 
Nas Américas, são conhecidos dois ciclos de transmissão do vírus da FA: (i) urbano, do tipo 
homem-mosquito-homem, cujo mosquitos do gênero Aedes são os principais vetores, prin-
cipalmente Aedes aegypti – o ciclo urbano não ocorre no Brasil desde 1942; e (ii) silvestre, 
complexo, no qual diferentes espécies de mosquitos (e.g., Haemagogus spp. e Sabethes 
spp.) atuam como vetores – primatas não humanos (PNH) e outros mamíferos silvestres atu-
am como hospedeiros, amplificando o vírus durante a fase virêmica, e o homem atua como 
hospedeiro acidental.

O vírus é transmitido pela picada dos mosquitos transmissores infectados, considerados os 
verdadeiros reservatórios, pois, uma vez infectados, permanecem assim durante toda a vida. 
As fêmeas transmitem o vírus durante o repasto sanguíneo, para maturação dos ovos, e de 
forma vertical, para a sua prole, favorecendo a manutenção do vírus na natureza.

Haemagogus janthinomys é o principal transmissor. Haemagogus leucocelaenus tem assumi-
do maior importância em algumas áreas nas últimas décadas. Outras espécies encontradas 
naturalmente infectadas com vírus e que possivelmente contribuem na manutenção do vírus na 
natureza são: Haemagogus albomaculatus, Sabethes glaucodaemon, Sabethes chloropterus, 
Sabethes cyaneus e Sabethes soperi. São mosquitos que se desenvolvem em plantas que 
acumulam água (fitotelmatas), cujo nicho preferencial são as copas das árvores. Outras espé-
cies necessitam de mais estudos, como Aedes serratus, Aedes scapularis, Psorophora ferox 
e Aedes albopictus. Dos gêneros citados, foram catalogados para a bacia do Paraopeba as 
espécies Haemagogus leucocelaenus, Sabethes belisarioi, Sabethes purpureus, Psorophora 
ferox, Psorophora albipes, Psorophora ciliata, Aedes aegypti, Aedes albopictus e Aedes fulvi-
thorax (1.3.10.3.4.E, “Entomofauna”).

Os PNH predominante acometido por epizootias no Brasil é dos gêneros Callithrix, Cebus e 
Alouatta. São considerados sentinelas, pois detectam a circulação do vírus na natureza. Os casos 
humanos geralmente foram precedidos de epizootias em PNH. Há registros e relatos de circulação 
do vírus amarílico, e de outros vírus de importância epidemiológica, em outros vertebrados terres-
tres. Na bacia do Paraopeba, estão catalogadas 67 espécies de mamíferos, incluindo as seguintes 
espécies de PNH, fortemente dependentes de ambientes florestais: Alouatta guariba, Callicebus 
nigrifrons, Callicebus personatus e Callithrix geofroyi (1.3.10.3.4.C, “Mastofauna terrestre”).

A bacia do Paraopeba possui as condições paisagísticas e de uso e ocupação dos territórios 
descritas adequadas à presença dos PNH, dos vetores silvestres e urbanos, ao contato do 
homem com o ambiente silvestre e à circulação do vírus amarílico. Atualmente, a bacia possui 
formação florestal em 21% do território (1.3.12.4, “Uso e ocupação da terra”). Porém, é descrita 
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perda de 50 mil hectares de vegetação nativa, menos intensa e com manutenção e incremen-
to de vegetação a leste, e mais intensa com fragmentos menores a oeste do rio Paraopeba. 
Aproximadamente 60% dos ribeirões Ferro-Carvão e Casa Branca são recobertos por vegeta-
ção nativa, sendo 90% delas florestas com elevado efeito de borda (42% a 54%) e alta conec-
tividade funcional entre estes corredores ecológicos, caracterizadas como localidade típica de 
Alouatta guariba, e o restante recobertos por campos antrópicos, pastagens, áreas de cultivo e 
núcleos urbanos (1.3.10.4, “Ecologia da Paisagem”).

Ainda, a bacia do Paraopeba é dominada por pastagem (40%) e mosaico de agricultura pasta-
gem (19%) (1.3.12.4, “Uso e ocupação da terra”), onde são desenvolvidas diversas atividades 
agropecuárias (horticultura, culturas temporárias e permanentes, silvicultura, criações de bo-
vídeos para leite e corte, suínos, caprinos, ovinos e galináceos (1.3.12.6, “Diagnóstico econô-
mico”), aumentando a probabilidade de encontro do homem com o vetor da FA, principalmente 
nas bordas das matas.

A suscetibilidade humana é universal, e a infecção confere imunidade duradoura. Atualmente, 
a vacina humana disponibilizada pelo SUS dura por toda a vida. A suscetibilidade também 
parece ser universal e imunidade duradoura para os PNH. Todos os gêneros de PNH testados 
das Américas foram suscetíveis a infecção.

No Brasil, nas últimas décadas, foram registrados surtos de FA silvestre, além dos limites da 
área considerada endêmica (região amazônica), na Bahia, em Minas Gerais, em São Paulo, no 
Paraná e no Rio Grande do Sul, o que caracterizou uma expansão recorrente da área de circu-
lação viral, suscitando a elaboração do Plano de Contingência para Resposta às Emergências 
em Saúde Pública (2016), que levou em consideração a dispersão espaço-temporal, que eleva 
o nível de vigilância e resposta de acordo com o local de transmissão no Brasil.

A série histórica de casos humanos no Brasil apresentou um aspecto irregular, marcada por 
dois períodos distintos: (i) um de perfil endêmico, caracterizado por número reduzido de ca-
sos, geralmente isolados na região amazônica, normalmente registrados em indivíduos não 
vacinados que se expõem em áreas de mata durante atividade de trabalho, lazer, viagem 
ou moradia, que varia entre 2 e 5 anos, e se intercala com período de perfil epizoótico e/ou 
epidêmico; (ii) um de perfil endêmico, quando o vírus atinge áreas com baixas coberturas 
vacinais ou de populações não vacinadas, como já ocorreu em parte das regiões Nordeste, 
Sul e, mais recentemente, Sudeste, quando foram registrados os maiores surtos da história 
recente da FA no Brasil.

Em Minas Gerais, constam nos registros de (i) epidemias nas décadas de 1930 e 1940 em 
toda a região oeste, sul e leste do estado, vinda da região Centro-Oeste do país e dissemi-
nando para ES, RJ, SP, PR e SC; (ii) casos esporádicos até 2000; (iii) surto na região de Bom 
Despacho, vizinha à região do Paraopeba, no ciclo 2000-2001; (iv) surto na região de Serro 
no ciclo 2002-2003; e (v) estado de silêncio com dois casos isolados até 2016, enquanto 
ocorriam surtos no Brasil. No Plano Estadual de Saúde (2016), a febre amarela é classificada 
como um evento inusitado.

Entre julho de 2016 e junho de 2018, foram confirmados no Brasil mais de 2.000 casos hu-
manos e aproximadamente 750 óbitos, além de cerca de 2.300 epizootias em PNH. O vírus 
alcançou a costa leste brasileira, na região do bioma Mata Atlântica, que abriga uma ampla 
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diversidade de PNH e vetores silvestres, caracterizada por grandes centros urbanos, densa-
mente povoados e infestados por Aedes aegypti e Aedes albopictus, aumentando o potencial 
de risco para a transmissão urbana (KRAEMER et al., 2015).

Esta epidemia aumentou a pressão sobre os serviços públicos de saúde, exigindo aumento 
nas capacidades de detecção laboratorial e leitos de internação. Nos municípios do meio so-
cioeconômico, quando há leitos, eles foram abaixo das estimativas da OMS. As internações 
ocorreram inicialmente em hospitais de polos regionais capazes de atender adequadamente o 
evento. Posteriormente, a maioria das internações ocorreu em hospital de referência na capital. 
Com letalidade de 33%, municípios sem capacidade de atendimento de urgência e emergên-
cia, e mais distantes dos hospitais de referência, levando mais tempo entre o início dos sinto-
mas e a internação, podem ter aumentadas suas taxas de letalidade.

Em 2015, Minas Gerais foi classificada como área de potencial risco de re-emergência, com a 
maioria dos municípios com estimativas abaixo de 60% de cobertura vacinal, dentro da Área 
com Recomendação de Vacinação (ACRV).

Tendo em vista que o ciclo silvestre de transmissão do vírus não é passível de eliminação, 
devem ser adotadas estratégias que visam a detecção precoce da circulação viral, a fim de 
monitorar as áreas de risco e aplicar oportunamente medidas de prevenção e controle, cujo 
objetivo é evitar a ocorrência de casos na população residente e visitante, reduzindo as chan-
ces de dispersão do vírus para áreas receptivas e/ou vulneráveis. As ações da vigilância da FA 
contemplam atividades das vigilâncias epidemiológica, entomológica e de epizootias em PNH, 
além daquelas relacionadas a imunização, diagnóstico laboratorial e comunicação.

A FA é uma doença de notificação compulsória e imediata, prontamente notificada às autorida-
des do SUS via telefone, fax ou e-mail, por se tratar de doença grave com risco de dispersão 
para outras áreas do território nacional e internacional. Todo caso suspeito deve ser notificado 
e investigado pelos serviços de saúde, por meio da ficha de investigação padronizada pelo 
Sinan. O seu registro é importante na classificação epidemiológica (caso autóctone ou impor-
tado; endemismo ou novo LPI; entre outras). Uma vez detectado um caso importado, após sua 
investigação, este deverá ser notificado no Sinan e ao serviço de saúde estadual ou municipal 
do local provável de infecção.

Segundo o Plano de Contingência para Resposta às Emergências em Saúde Pública: Febre 
Amarela, são quatro níveis de ativação: (i) nível zero, indicado por monitoramento ampliado no 
período sazonal, entre novembro e maio, do Sinan para humanos e epizootias; (ii) nível 1, indi-
cado por detecção de evidência da circulação viral em área considerada endêmica; (iii) nível 2, 
indicado por surto ou aglomerado de casos em área endêmica, ou detecção em área de alerta 
para dispersão da circulação viral, ou detecção em área com potencial risco de emergência; 
e (iv) nível 3, indicado por mais de 10 evidências da circulação viral em área de alerta para 
dispersão da circulação viral ou mais de 3 evidências da circulação viral em área com potencial 
risco de emergência ou simples detecção de evidência da circulação viral em ASRV (área sem 
recomendação vacinal).

Neste estudo serão utilizados os indicadores epidemiológicos (i) número de casos de FA, (ii) 
estimativas de imunização da FA e (iii) distribuição espacial e temporal de casos e da cober-
tura vacinal. Em função do baixo volume de dados, os indicadores foram baseados em casos 
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confirmados por município de residência, avaliando-se a autoctonia. Caso de FA é aqui definido 
como caso notificado e confirmado de febre amarela silvestre, por município de residência, por 
mês dos primeiros sintomas.

A FA é uma doença de característica sazonal, dividida em três estratos distintos: (i) período de 
baixa ocorrência (semanas epidemiológicas 20 a 37); (ii) período pré-sazonal (38 a 51); e (iii) 
período sazonal (52 a 19). Portanto, os dados foram analisados por ciclos sazonais, que come-
çam em julho de um ano e terminam em junho do ano seguinte, de acordo com as avaliações 
do Ministério da Saúde.

Os dados para análise de casos de FA foram atualizados e extraídos no seguinte caminho: 
Portal de Vigilância em Saúde da SESMG > Informações em saúde > TABNET – MG > Doenças/
Agravos de notificação compulsória > Febre Amarela > Local de residência > Linha: Município 
de Residência > Coluna: Mês dos 1º(s) Sintoma(s) > Conteúdo: Notificações > Períodos dis-
poníveis: 2016 a 2020, ano a ano > Seleções Disponíveis: Autóctone Município Residência: 
Sim; UF fonte de infecção: Minas Gerais; Classificação Final: Febre Amarela Silvestre. Notas: 
Dados considerados em 01 de junho de 2020, portanto sujeitos a alterações. Fonte: SINAN/
CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Data da extração: 26 jun. 2020.

Os dados para análise de imunização de FA foram extraídos no seguinte caminho: https://www.
saude.mg.gov.br/febreamarela > Acesse os dados de cobertura vacinal em Minas Gerais, nes-
te link – atualização em 18/02/2018 > Link: https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_
eventos/000_2019/jane_fev_mar/Febre_Amarela/COBERTURA%20VACINAL%20MG%20
2007%20a%202019%20%2013%2002%202019%20.xlsx. Fontes: População (Nº de habitan-
tes): IBGE 2012; Doses aplicadas 2007 a 2016 – pni.datasus.gov.br. Acesso em 01/02/2018; 
Doses aplicadas 2017, 2018 e 2019 – sipni.datasus.gov.br. Acesso em 12/02/2019; Doses 
distribuídas 2017 – SIES (Sistema de Informação de Insumos Estratégicos) no período de 
01/01/2017 a 31/12/2017; Doses distribuídas 2018 – SIES (Sistema de Informação de Insumos 
Estratégicos) no período de 01/01/2018 a 31/12/2018; Doses distribuídas 2019 – SIES (Sistema 
de Informação de Insumos Estratégicos) no período de 01/01/2019 a 06/02/2019; Dose: Dose 
Inicial + Revacinação/Reforço + Dose única; Categoria SES/MG: 05/02/2019; Data de atualiza-
ção: 13/02/2019. Acesso: 13/04/2020.

Número de casos de febre amarela e cobertura vacinal

Em 2016/2017 a febre amarela reemergiu na região Sudeste com epicentros nas macror-
regiões de saúde Nordeste, Leste e Leste do Sul de Minas Gerais, estendendo-se até o 
Espírito Santo. Foram 454 casos de febre amarela em residentes em Minas Gerais, sendo 
408 casos autóctones de Minas Gerais e 395 autóctones do município de residência (Figura 
1.3.12-202). O vírus amarílico atingiu ainda diversas regiões do estado e do país, como São 
Paulo e Rio de Janeiro. Nesta epidemia, apenas um caso autóctone foi registrado na bacia 
do Paraopeba, em Fortuna de Minas. Porém, outras localidades vizinhas à bacia também 
registraram casos autóctones.

O Plano Estadual de Saúde (2016) e a SESMG registravam ainda a presença de epizootias 
na região anteriores às epidemias, anunciando a circulação viral em primatas não humanos, 
reforçando a importância do monitoramento e vigilância da FA no período pré-sazonal, quando 
os casos humanos são precedidos de epizootias (outubro-dezembro).



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba 
Capítulo 1 – Diagnóstico pretérito 

Socioeconomia

 405

Figura 1.3.12-202 – Epizootias em primatas não humanos confirmadas (  ), em investigação 
(  ) e rumores de epizootias (  ) em Minas Gerais nos ciclos 2016/2017 e 2017/2018.

2016/2017 2017/2018

Fonte: SESMG, 2017a, 2018a. Elaboração: Arcadis, 2020.

Estratégias de vacinação foram executadas durante a epidemia, elevando a cobertura vacinal 
de 57% para 90% em Minas Gerais, mas ainda não foi suficiente para nova explosão de ca-
sos de febre amarela em 2017-2018, atingindo agora a macrorregião Sudeste e, com maior 
intensidade, a macrorregião Centro (Figura 1.3.12-203; Tabela 1.3.12-167). No ciclo 2017-2018 
foram 608 casos de febre amarela em residentes em Minas Gerais, sendo 495 autóctones de 
Minas Gerais e 419 casos autóctones do município de residência. O vírus amarílico atingiu as 
macrorregiões Centro, Centro Sul, Sudeste, Sul e Oeste, e ainda diversas regiões do estado 
e do país, como São Paulo e Rio de Janeiro. Nesta epidemia, apenas um caso autóctone foi 
registrado na bacia do Paraopeba, em Fortuna de Minas. Porém, outras localidades vizinhas à 
bacia também registraram casos autóctones.

Em 2017-2018 foram 48 casos autóctones por município de residência na bacia do Paraopeba, 
sendo 37 no alto e 11 no médio Paraopeba. Dos municípios do meio socioeconômico, Brumadinho 
registrou 11 casos, sendo sete autóctones, e Mateus Leme registrou dois autóctones (Figura 
1.3.12-204). Municípios vizinhos de Brumadinho também registraram casos autóctones.

Figura 1.3.12-203 – Número de casos autóctones de febre amarela, por município de residência, 
entre dezembro de 2016 e dezembro de 2018, em Minas Gerais e nas regiões do Paraopeba.

Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 1º jun. 2020. Dados extraídos 
em 26 jun. 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.
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Figura 1.3.12-204 – Número de casos autóctones de febre amarela silvestre, por município 
de residência, nos ciclos 2016-2017 e 2017-2018, dentre aqueles municípios com caso e que 
compõem a área de estudo.

Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 1º jun. 2020. Dados extraídos 
em 26 jun. 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Entre julho e dezembro de 2018, ciclo 2018-2019, pré-rompimento, foram confirmados 11 ca-
sos autóctones de febre amarela em Minas Gerais, dos quais um caso em Brumadinho (Figura 
1.3.12-202), e o restante fora da área de estudo. 

No entanto, segundo o Ministério da Saúde, em seu boletim epidemiológico publicado em de-
zembro de 2019, referente ao período de monitoramento da febre amarela entre julho/2018 e 
junho/2019, estes cinco casos confirmados pela SESMG ainda constavam como em investiga-
ção. Neste boletim, o único registro de febre amarela confirmado em Minas Gerais é epizootia 
em PNH no município de Varginha.

Estas divergências entre os dados do Tabnet-MG e do Ministério da Saúde podem ser em 
razão de desatualização dos sistemas (os dados são constantemente revisados pelas vigilân-
cias em saúde) ou em razão de dados por município de infecção não estarem disponíveis. No 
Tabnet-MG estão disponíveis dados de casos confirmados por residência, autóctones ou não, 
e isso exclui aqueles casos alóctones da mesma região epidêmica.

Após a segunda epidemia (2017-2018), a cobertura vacinal acumulada até dezembro de 2018 
atingiu 92,55%, ainda abaixo do recomendado (95%), o que representa uma estimativa de 2,95 
milhões de mineiros não imunizados contra febre amarela em 2018, representando grande 
risco de novas epidemias e de reurbanização da febre amarela.

Apesar do aumento significativo na cobertura vacinal de 2016 para 2018, as estimativas aumen-
taram muito pouco, não ultrapassando 1% na maioria dos municípios do Paraopeba, reacen-
dendo o alerta para campanhas de imunização. Destacaram-se, com coberturas vacinais abai-
xo do valor de referência (95%), os seguintes municípios: Betim, Brumadinho, Caetanópolis, 
Curvelo, Esmeraldas, Felixlândia, Inhaúma, Pompéu e São José da Varginha.

Observamos a expansão da circulação viral na área não endêmica (extra-Amazônia), cujos 
ciclos epidêmicos nesta área, sugeridos pelo Ministério da Saúde, ocorrem de seis em seis 
anos, atingindo até a região Sul do país. Portanto, a dispersão da FA no Sudeste do Brasil em 
meados de 2016 era esperada, porém não nesta grande magnitude, observada somente na 
década de 1940.
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Devido a sua característica sazonal, as epidemias de FA silvestre em Minas Gerais e na área 
de estudo iniciam geralmente em dezembro. Minas Gerais, os municípios do médio Paraopeba 
e os municípios do meio socioeconômico atingem o pico de casos em janeiro, e os municípios 
do alto Paraopeba atingem o pico em fevereiro. Por fim, as epidemias geralmente reduzem 
consideravelmente em abril. A sazonalidade da FA é compatível com a sazonalidade climática 
da bacia do Paraopeba, cujos meses mais chuvosos ocorrem no intervalo de outubro a março 
(meses com temperaturas mais altas) (1.3.5.3, “Pluviologia”), favoráveis à proliferação dos ve-
tores e disseminação viral, coincidindo exatamente com o aumento, pico e redução do número 
de casos em Minas Gerais, algumas regiões e municípios analisados.

Distribuição espacial e temporal dos casos de febre amarela silvestre e cobertura vacinal

O Mapa 1.3.12-43 mostra a distribuição espacial e temporal dos casos confirmados de fe-
bre amarela silvestre e a cobertura vacinal, entre 2016 e 2018, por município na bacia do 
Paraopeba. Em 2016-2017, observamos a ocorrência de um caso isolado em Fortuna de 
Minas, ao norte do médio Paraopeba. A cobertura vacinal neste período era satisfatória apenas 
em Pará de Minas, e no restante da bacia era insatisfatória: alta em Fortuna de Minas e média 
e baixa no restante, principalmente no alto Paraopeba.

Em 2017-2018, observamos uma concentração de casos na região Central e RMBH, atingin-
do o alto e parte do médio Paraopeba. A distribuição destes casos de febre amarela silvestre 
coincide com a ocorrência de maiores densidades de vegetação florestal na região, favoráveis 
à ocorrência de primatas e vetores silvestres, resultando em registros de epizootias na região 
(Figura 1.3.12-202). A cobertura vacinal já havia melhorado em toda a região antes do início 
desta epidemia, atingindo estimativas satisfatórias e alta numa grande parte dos municípios 
de toda a bacia, mas não foi capaz de evitar que casos ocorressem nestas regiões, mesmo 
em municípios com coberturas de 100%. Observamos que municípios com coberturas médias 
não registaram casos, sugerindo que outros fatores podem ser responsáveis pela ausência de 
casos neles.

Apesar do aumento brusco na cobertura vacinal de 2016 a 2018, a bacia atingiu coberturas 
altas, mas ainda insatisfatórias, em muitos municípios, mostrando regiões de fragilidade contí-
guas (Mapa 1.3.12-43), inclusive em regiões atingidas pela febre amarela em ciclos anteriores, 
suscetíveis à ocorrência de nova epidemia para os próximos ciclos de dengue, com ciclos de 
aproximadamente seis anos.



Mapa 1.3.12-43 – Distribuição espacial e temporal dos casos de febre amarela silvestre, por município de residência, por ciclo do início dos primeiros sintomas, e da cobertura vacinal contra a doença, acumulada de 2007 a 2016, 2017 e 2018, 
nos municípios da bacia do Paraopeba.
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25- Itaúna
26- Itaverava
27- Jeceaba
28- Juatuba
29- Lagoa Dourada
30- Maravilhas
31- Mário Campos
32- Mateus Leme
33- Moeda
34- Nova Lima
35- Ouro Branco
36- Ouro Preto
37- Papagaios
38- Pará de Minas
39- Paraopeba
40- Pequi
41- Piedade dos Gerais
42- Pompéu
43- Queluzito
44- Resende Costa
45- Rio Manso
46- São Brás do Suassuí
47- São Joaquim de Bicas
48- São José da Varginha
49- Sarzedo
50- Sete Lagoas
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 CASOS 2016 - 2017

!O Sede municipal

Trechos de cursos d'água afetados

Rio Paraopeba

Rio São Francisco

Área de deposição de rejeito

Corpo d'água

Limite municipal

Bacia hidrográfica do rio Paraopeba -
Regiões fisiográficas

Alto Paraopeba
Médio Paraopeba
Baixo Paraopeba

Número de casos
Ausência de casos
1 a 3 casos
3 a 10 casos
10 a 20 casos
20 a 55 casos

Cobertura Vacinal
Baixa: <50%
Média: >50% <85%
Alta: >85% < 95%
Satisfatória: > 95%

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

2

9

10

18

3

4

5

16

8

13

15

11

6

7

14

40

34

36

50

42

12

17

19

20

2122

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

35

37

38

39

41

43
44

45

46

47

48

49

1

460.000

46
0.

00
0

540.000

540.000 620.000

62
0.

00
0

7.
70

0.
00

0

7.
70

0.
00

0

7.
80

0.
00

0

7.
80

0.
00

0

7.
90

0.
00

0

7.
90

0.
00

0

COBERTURA VACINAL - 2016

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O
!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

2

9

10

18

3

4

5

16

8

13

15

11

6

7

14

40

34

36

50

42

12

17

19

20

2122

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

35

37

38

39

41

43
44

45

46

47

48

49

1

460.000

46
0.

00
0

540.000

540.000 620.000

62
0.

00
0

7.
70

0.
00

0

7.
70

0.
00

0

7.
80

0.
00

0

7.
80

0.
00

0

7.
90

0.
00

0

7.
90

0.
00

0

COBERTURA VACINAL - 2017

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

2

9

10

18

3

4

5

16

8

13

15

11

6

7

14

40

34

36

50

42

12

17

19

20

2122

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

35

37

38

39

41

43
44

45

46

47

48

49

1

460.000

46
0.

00
0

540.000

540.000 620.000

62
0.

00
0

7.
70

0.
00

0

7.
70

0.
00

0

7.
80

0.
00

0

7.
80

0.
00

0

7.
90

0.
00

0

7.
90

0.
00

0

COBERTURA VACINAL - 2018

1:2.300.000

µµ µ µ

µ
C:\Users\wallison.silva\ARCADIS\Vale-Plano - 3-GIS\03_Projetos\03_Socioeconomia\Capitulo_01\Final\1.03.01.52268-PR-GI-1360-Rev.0_FEBRE_AMARELA _SAUDE_A3.mxd          Alterado por:wallison.silva     Em:17/08/2020



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba 
Capítulo 1 – Diagnóstico pretérito 

Socioeconomia

 409

Tabela 1.3.12-167 – Estimativas de imunização (cobertura vacinal e número de não vacinados) 
contra febre amarela acumuladas de 2007 a 2016, 2017 e 2018, por município de residência, em 
Minas Gerais, nas regiões e municípios da bacia do Paraopeba e da área de estudo.

Localidade
Cobertura 
vacinal – 
2016 (%)

Cobertura 
vacinal – 
2017 (%)

Cobertura 
vacinal – 
2018 (%)

Estimativa do 
número de não 

vacinados – 2016

Estimativa do 
número de não 

vacinados – 2017

Estimativa do 
número de não 

vacinados – 2018

Minas Gerais 57,54 90,22 92,55 9.154.014 3.394.467 2.959.393

Socioeconômico 353.585 142.483 207.162

Bacia Paraopeba 1.042.690 419.629 427.971

Alto Paraopeba 147.677 43.369 22.602

Médio Paraopeba 827.536 343.445 375.657

Baixo Paraopeba 67.476 32.815 29.713

Betim 60,17 87,07 65,87 167.697 74.947 150.848

Brumadinho 64,44 86,77 90,87 13.234 5.752 4.281

Cachoeira da Prata 71,61 95,98 100,00 1.192 338 247

Caetanópolis 60,38 87,12 91,32 4.489 1.929 1.664

Curvelo 54,81 79,51 82,24 35.250 17.323 16.126

Esmeraldas 59,62 90,42 92,70 26.385 8.550 8.017

Felixlândia 48,80 72,69 76,39 7.782 4.425 3.784

Florestal 56,88 94,42 96,93 3.019 601 425

Fortuna de Minas 90,28 100,00 100,00 519 126 98

Igarapé 56,10 97,43 100,00 17.222 2.940 1.447

Inhaúma 60,90 91,48 94,12 2.397 693 498

Itabirito 55,69 92,49 98,66 21.847 5.522 2.925

Juatuba 73,18 100,00 100,00 7.249 1.122 497

Lagoa Santa 51,76 84,73 87,56 27.617 10.565 8.844

Maravilhas 78,75 95,32 96,99 1.902 921 877

Mariana 67,04 100,00 100,00 21.940 2.469 896

Mário Campos 48,35 86,20 95,67 7.424 2.577 1.429

Mateus Leme 58,37 100,00 100,00 13.163 1.436 386

Matozinhos 64,02 93,86 96,56 14.291 4.839 4.207

Papagaios 80,13 100,00 100,00 3.768 905 809

Pará de Minas 95,55 100,00 100,00 9.486 5.085 5.260

Paraopeba 75,08 94,86 97,06 6.784 2.817 2.566

Pedro Leopoldo 48,55 85,08 90,44 33.024 12.312 8.618

Pequi 75,53 97,34 99,59 1.107 324 293

Pompéu 72,78 88,73 90,86 9.403 5.415 4.763

São Joaquim de Bicas 54,94 93,21 97,95 12.693 3.202 1.777

São José da Varginha 68,84 78,53 79,01 1.421 1.057 1.069

Fonte: Cobertura Vacinal: SESMG. Dados extraídos em 13/04/2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

1.3.12.8.B.b.2.3. Febre maculosa brasileira

A febre maculosa é uma doença infecciosa febril aguda, transmitida por carrapatos, que pode 
ter desenvolvimento tanto de formas leves como de formas graves, podendo levar a óbito, com 
grandes taxas de letalidade.

No Brasil, a febre maculosa é causada pela bactéria Rickettsia rickettsii, seu principal agen-
te etiológico, entretanto novas riquetsioses também causadoras de quadros clínicos da 



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba 
Capítulo 1 – Diagnóstico pretérito 

Socioeconomia

 410

“febre maculosa” têm sido confirmadas em diversas regiões do país. Os carrapatos do gênero 
Amblyomma são vetores de transmissão e reservatórios da doença, embora todos os car-
rapatos possam ser vetores potenciais. Equídeos, marsupiais e roedores (como a capivara) 
têm importante participação no ciclo da doença como transportadores de vetores (carrapatos) 
e, ainda segundo recentes estudos, como amplificadores de bactérias do gênero Rickettsia 
(LABRUNA et al., 2020).

A transmissão da febre maculosa se dá através da picada do carrapato contaminado com bac-
téria do gênero Rickettsia, geralmente quando este permanece aderido à pele do hospedeiro 
(ser humano). Quanto aos carrapatos, a transmissão entre eles pode ser de forma vertical 
(transovariana), estádio-estádio (transestadial) ou através da cópula, além da possibilidade da 
alimentação do sangue de animais-reservatório com grande presença do agente etiológico na 
corrente sanguínea, e, uma vez infectados, assim permanecem durante a vida (18 a 36 meses).

Há duas espécies de carrapatos no país: o Amblyomma cajennense stricto sensu, com distri-
buição limitada quase exclusivamente ao bioma Amazônia (clima equatorial); e o Amblyomma 
sculptum, cuja distribuição envolve os biomas Pantanal, Cerrado e áreas degradadas da Mata 
Atlântica (todos de clima tropical), sendo mais comum na região Sudeste. Ambos são popular-
mente conhecidos como carrapato-estrela (KMETIUK et al., 2019).

Com poucos casos relatados no Brasil desde 1929, a febre maculosa ressurgiu de forma significati-
va na região Sudeste nos anos 2000 associada a aumento significativo da população de capivaras 
(Hydrochoerus hydrochaeris) e seus carrapatos (Amblyomma sculptum) (KMETIUK et al., 2019).

Atualmente no Brasil, a febre maculosa atinge predominantemente pessoas que relatam ex-
posição a carrapatos, sendo por contato direto com animais (domésticos e silvestres) e/ou por 
visita a ambiente de mata, rio ou cachoeira. Os homens economicamente ativos (20-49 anos) 
representam a maior parcela da população acometida por febre maculosa. O período de maior 
incidência da doença é em outubro, quando se observa também maior densidade de ninfas de 
carrapatos (variável dentre as regiões).

As regiões Sul e Sudeste são as que apresentaram maior incidência no Brasil de registros de 
febre maculosa e outras riquitisioses, que podem ocorrer em áreas rurais e urbanas. Os esta-
dos que têm registrado febre maculosa no Brasil são: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
Espírito Santo, Bahia, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Goiás, 
Ceará, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Pernambuco.

No Brasil, dentre os animais-reservatório de Rickettsia, as capivaras se destacam por sua 
abundância e distribuição, que vão desde ambienteis de mata preservada a ambientes antro-
pizados. Têm hábito semiaquático e gregário, estando sempre associadas a corpos d’água. 
Áreas urbanas como parques urbanos e periurbanos com corpos de água, riachos, lagos, rios 
urbanos, jardins etc. são ambientes adequados tanto para capivaras quanto para seus carrapa-
tos (KMETIUK et al., 2019), possibilitando contato frequente com o homem. Estudos sugerem 
que a capivara seja um potente amplificador do agente etiológico Rickettsia e a correlação de 
seu aumento populacional com surtos de febre maculosa (KMETIUK et al., 2019). Levando em 
consideração a ausência de predadores naturais e a oferta de recursos disponíveis, o ambiente 
antropizado se torna um excelente nicho ecológico para estes animais (RODRIGUES et al., 
2018; REID, 2016).
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No Brasil, os meses mais secos e de menor temperatura são os de maior abundância do carrapa-
to-estrela. Áreas de pastagens, fragmento de mata secundária e/ou reflorestamento, bordas de 
florestas próximo a cursos d’água são ambientes que favorecem um microclima adequado para o 
desenvolvimento do A. sculptum (SILVEIRA et al., 2013; TOLEDO et al., 2008; LABRUNA, et al., 
2020), assim como são os ambientes propícios às capivaras (KMETIUK et al., 2019).

A febre maculosa é de notificação compulsória e investigação, por ser uma doença grave, e 
que pode gerar surtos que precisam ser monitorados. O código CID-10 para febre maculosa é 
o de número A77. Foram avaliados (i) o número de casos de febre maculosa e (ii) a distribuição 
espacial e temporal da febre maculosa.

Os dados para análise de febre maculos foram extraídos no seguinte caminho: Portal de 
Vigilância em Saúde da SESMG > Informações em saúde > TABNET – MG > Doenças/Agravos 
de notificação compulsória > Notificação individual geral > Local de residência > Linha: Município 
de residência > Coluna: Mês In.Sint/Acid/Diag > Conteúdo: Notificações > Períodos disponí-
veis: 2007 a 2020, ano a ano. Seleções Disponíveis: Agravos Notificados: Febre Maculosa; 
Clas. Fin. Outros Agravos: Confirmado. Notas: Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. 
Elaboração: Diretoria de Informações Epidemiológicas/SVE. Dados considerados em 1º jun. 
2020, portanto sujeitos a alterações. Dados extraídos em 26 jun. 2020.

Número de casos de febre maculosa

Aproximadamente 20 casos de febre maculosa foram registrados anualmente no estado de 
Minas Gerais de 2007 a 2016.

Em 2018, Minas Gerais chegou a registrar 78 casos; desses, 12 na bacia do Paraopeba, sendo 
quase todos no médio Paraopeba (10); foram 11 casos em Belo Horizonte, 2 em Betim e 1 em 
Contagem. A maioria dos municípios da bacia do Paraopeba registrou desde 2007 apenas ca-
sos isolados, como um caso de febre maculosa em Brumadinho em 2012 (Figura 1.3.12-205).

Figura 1.3.12-205 – Número de casos confirmados de febre maculosa, por município de 
residência, por ano do início dos primeiros sintomas em Minas Gerais, regiões da bacia do 
Paraopeba e alguns municípios da bacia e da área de estudo.

 
Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 1º jun. 2020. Dados extraídos 
em 26 jun. 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Segundo o Plano Estadual de Saúde (2016), o período de março a outubro concentrou 80,0% 
dos casos, evidenciando sua sazonalidade, relacionada à predominância das formas de larva 
e ninfa do carrapato.



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba 
Capítulo 1 – Diagnóstico pretérito 

Socioeconomia

 412

Apesar dos poucos casos da doença até 2017 no estado de Minas Gerais, verifica-se um 
padrão sazonal de incidência de casos, com mais registros no inverno (período seco) em 
especial no mês de junho (Figura 1.3.12-206), seguindo os padrões climáticos da bacia 
(1.3.5.3, “Pluviologia”).

Figura 1.3.12-206 – Número de casos confirmados de febre maculosa, por município de residência, 
por mês do início dos primeiros sintomas (janeiro de 2007 e 2018 a dezembro de 2018) em Minas 
Gerais, regiões da bacia do Paraopeba e alguns municípios da bacia e da área de estudo.

 

Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 1º jun. 2020. Dados extraídos 
em 26 jun. 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Distribuição espacial e temporal dos casos de febre maculosa 

O Mapa 1.3.12-44 mostra a distribuição espacial e temporal dos casos de febre maculosa nos 
municípios da bacia do Paraopeba. De 2007 e 2016, observamos a ocorrência de casos isola-
dos de febre maculosa no médio Paraopeba e, às vezes, somente em municípios próximos à 
bacia, mas sempre relacionados ao médio Paraopeba.

Em 2017, observamos novamente a ocorrência de casos isolados dentro e fora da bacia re-
lacionados ao médio Paraopeba, além de um número maior de casos em Belo Horizonte e 
Contagem. Em 2018, continuaram ocorrendo casos isolados, porém em mais municípios e 
aumentando em outros (Tabela 1.3.12-168).

Em geral, observamos de um a dois casos anuais, às vezes isolados e às vezes agrupados 
geograficamente na bacia do Paraopeba. A ausência de febre maculosa na maioria dos municí-
pios da bacia do Paraopeba e o potencial de dispersão regional dos recentes surtos na RMBH 
sugerem adoção de medidas preventivas, de vigilância e controle nas regiões acometidas e 
vizinhanças, dentre eles os municípios prioritários.



Mapa 1.3.12-44 – Distribuição espacial e temporal dos casos de febre maculosa, por município de residência, por ano do início dos primeiros sintomas (2007 a 2018), na bacia do Paraopeba.
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1- Belo Horizonte 2- Belo Vale 3- Betim 4- Bonfim 5- Brumadinho 6- Cachoeira da Prata 7- Caetanópolis 8- Casa Grande 9- Congonhas 10- Conselheiro Lafaiete 11- Contagem 12- Cristiano Otoni 13- Crucilândia 14- Curvelo 15- Desterro de Entre Rios 16- Entre Rios de Minas 17- Esmeraldas 18- Felixlândia 19- Florestal 20- Fortuna de Minas 21- Ibirité 22- Igarapé 23- Inhaúma 24- Itatiaiuçu 25- Itaúna
26- Itaverava 27- Jeceaba 28- Juatuba 29- Lagoa Dourada 30- Maravilhas 31- Mário Campos 32- Mateus Leme 33- Moeda 34- Nova Lima 35- Ouro Branco 36- Ouro Preto 37- Papagaios 38- Pará de Minas 39- Paraopeba 40- Pequi 41- Piedade dos Gerais 42- Pompéu 43- Queluzito 44- Resende Costa 45- Rio Manso 46- São Brás do Suaçuí 47- São Joaquim de Bicas 48- São José da Varginha 49- Sarzedo 50- Sete Lagoas

Município:

Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 1º jun. 2020. Dados extraídos em 26 jun. 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.
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É possível que o aumento da incidência de febre maculosa no período seco, assim como de 
carrapatos às margens do rio Paraopeba, esteja relacionado com o período sazonal do ano 
e presença dos seus hospedeiros primários (equinos, bovinos, cães, capivaras, entre outros), 
presentes no local (1.3.10.3, “Fauna”).

Ressalta-se, ainda, que a bacia apresenta as características adequadas (recurso hídrico, pre-
sença de herbáceas, áreas de mata, entre outros) para atração, estabelecimento e manu-
tenção da população de capivaras na área, fato que, aliado às características intrínsecas da 
espécie (comportamento gregário e caráter exploratório, pouco seletivo), garante adaptação de 
sucesso desses roedores a um ambiente urbanizado (RODRIGUES et al., 2018; REID, 2016).

A dispersão da febre maculosa em regiões de criação de gado e outros animais pode trazer 
prejuízos ao setor produtivo rural (1.3.12.6, “Diagnóstico econômico”) e agravar a situação dos 
atingidos pelo rompimento. A detecção de casos suspeitos e o início do tratamento empírico 
nas fases iniciais da doença são fundamentais para a prevenção de formas graves e óbitos.

Tabela 1.3.12-168 – Número de casos confirmados de febre maculosa, por município de 
residência, por ano do início dos primeiros sintomas em Minas Gerais, macrorregiões de saúde, 
regiões da bacia do Paraopeba e alguns municípios da bacia e da área de estudo.

Localidade 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Minas Gerais 14 14 13 14 18 11 17 13 18 23 42 78

Centro 1 2 5 4 6 2 6 3 5 6 21 25

Centro-Sul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

Jequitinhonha 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4 4

Leste 4 4 5 2 5 2 1 2 1 1 3 8

Leste do Sul 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 8 6

Nordeste 0 3 0 3 1 0 2 0 2 0 1 0

Noroeste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Norte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oeste 0 1 2 3 4 0 0 1 1 4 2 13

Sudeste 5 4 1 0 1 6 6 3 7 8 1 13

Sul 1 0 0 2 0 0 0 1 0 3 1 3

Triângulo do Norte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Triângulo do Sul 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3

Socioeconômico 1 0 1 0 1 1 1 0 0 2 1 3

Bacia do Paraopeba 1 0 1 0 3 1 3 1 1 2 5 12

Alto Paraopeba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Médio Paraopeba 1 0 1 0 3 1 3 1 1 2 5 10

Baixo Paraopeba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Caso 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Controle 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 4 1

Betim 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2

Brumadinho 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Cachoeira da Prata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Caetanópolis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Curvelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Esmeraldas 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Felixlândia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Localidade 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Florestal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

Fortuna de Minas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Igarapé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inhaúma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Itabirito 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Juatuba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lagoa Santa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Maravilhas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mariana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mário Campos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mateus Leme 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Matozinhos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Papagaios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pará de Minas 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Paraopeba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pedro Leopoldo 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0

Pequi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pompéu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

São Joaquim de Bicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

São José da Varginha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 1º jun. 2020. Dados extraídos 
em 26 jun. 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

1.3.12.8.B.b.2.4. Leishmaniose tegumentar

As leishmanioses são consideradas primariamente como zoonoses, podendo acometer o ho-
mem quando este entra em contato com o ciclo de transmissão do parasito, transformando-se 
em uma antropozoonose. Atualmente, encontra-se entre as seis endemias consideradas priori-
tárias no mundo. É uma doença infecciosa, não contagiosa, causada por protozoários do gêne-
ro Leishmania, pertencente à família Trypanosomatidae, de transmissão vetorial, encontradas 
no tubo digestivo do inseto vetor e nos tecidos dos vertebrados, em duas formas: leishmaniose 
visceral, que acomete vísceras, e leishmaniose tegumentar, que acomete pele e mucosas.

A leishmaniose tegumentar (LT) é uma doença infecciosa, não contagiosa, causada por proto-
zoários do gênero Leishmania, pertencente à família Trypanosomatidae, de transmissão veto-
rial, que acomete pele e mucosas. A LT constitui um problema de saúde pública em 85 países, 
distribuídos em quatro continentes (Américas, Europa, África e Ásia), com registro anual de 0,7 
a 1,3 milhão de casos novos. É considerada pela OMS uma das seis mais importantes doenças 
infecciosas, pela sua diversidade epidemiológica, alto coeficiente de detecção, seu espectro 
clínico e a capacidade de produzir deformidades.

A LT ocorre em ambos os sexos e em todas as faixas etárias, entretanto, na média do país, 
predomina entre os maiores de 10 anos e do sexo masculino. A LT cutânea foi identificada 
na Bahia em 1895, a primeira confirmação ocorreu em 1909 em São Paulo, o primeiro diag-
nóstico da LT mucosa foi em 1911, a primeira demonstração do papel dos flebotomíneos na 
transmissão foi em 1922, e o primeiro encontro de roedores silvestres parasitados em São 
Paulo foi em 1958.
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No Brasil, foram identificadas sete espécies causadoras de LT, sendo seis do subgênero Viannia 
e uma do subgênero Leishmania. As três principais espécies são Leishmania (Leishmania) 
amazonenses, Leishmania (Viannia) guyanensi, Leishmania (Viannia) braziliensis.

O modo de transmissão é através da picada de fêmeas de flebotomíneos infectadas. Os veto-
res da LT pertencem à ordem Diptera, família Psychodidae, subfamília Phlebotominae, gênero 
Lutzomyia. No Brasil, as principais espécies envolvidas na transmissão são Lutzomyia whitma-
ni, Lutzomyia intermedia, Lutzomyia umbratilis, Lutzomyia wellcomei, Lutzomyia flaviscutellata 
e Lutzomyia migonei. As espécies Lutzomyia neivai e Lutzomyia fischeri têm sido encontradas 
com frequência em ambientes domiciliares, embora ainda não tenha sido comprovado o pa-
pel como vetores da LT. Em Minas Gerais ocorrem Lutzomyia migonei, Lutzomyia whitmani e 
Lutzomyia flaviscutellata (BRASIL, 2017b). Porém, Lutzomyia intermedia é incriminada com 
vetor de Leishmania (Viannia) braziliensis em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo em 
domicílios e anexos, em plantações, principalmente as de subsistência e em áreas de flores-
ta. Os Psychodidae estão representados na bacia do Paraopeba por 14 espécies, destacan-
do Lutzomyia (Nyssomyia) whitmani, com registro em Brumadinho, e Lutzomyia longipalpis e 
Lutzomyia longipennis, registrados para a bacia (1.3.10.3.4.E, “Entomofauna”).

Infecções por esses protozoários foram descritas em várias espécies de animais silvestres (ro-
edores, marsupiais, edentados e canídeos silvestres), sinantrópicos (roedores) e domésticos 
(canídeos, felídeos e equídeos), sendo que o papel dos animais domésticos na manutenção 
do parasito no meio ambiente ainda não foi esclarecido. No entanto, não são recomendadas 
ações objetivando a vigilância de animais silvestres. Na região de estudo estão relatadas 67 
espécies de mamíferos (1.3.10.3.4.C, “Mastofauna terrestre”), dos quais todos os grupos des-
critos com infecções por LT têm registro na bacia do Paraopeba, totalizando 38 espécies de 
animais silvestres (exceto Xenarthra), além dos diversos sinantrópicos e domésticos.

Os objetivos da vigilância da LT são reduzir a morbidade, as deformidades e os óbitos. As ati-
vidades compreendem assistência à saúde de casos humanos, vigilância de casos humanos 
e óbitos, vigilância de eventos adversos a medicamentos, vigilância entomológica e controle 
vetorial e promoção de ações de educação em saúde. As análises subsidiam a tomada de deci-
são referente às recomendações de prevenção, vigilância e controle da LT, de forma a otimizar 
os recursos disponíveis e aumentar a sua efetividade.

Os desafios da vigilância da LT são garantir o diagnóstico oportuno e realizar o manejo terapêu-
tico adequado, para reduzir deformidades provocadas pelas duas formas da doença (cutânea 
e mucosa) e os óbitos relacionados ao tratamento. O sucesso no tratamento da LT depende da 
oferta de diagnóstico e tratamento oportuno, a partir da estruturação de fluxo de referência e con-
trarreferência, para que a atenção primária em saúde (APS) possa suspeitar, assistir, acompa-
nhar e, quando indicado, encaminhar os pacientes com suspeita de LT aos serviços de referência 
ambulatorial ou hospitalar. Como discutido para LV, em algumas localidades não há cobertura 
satisfatória de equipes de saúde em muitos municípios, aumentando as tendências de subnoti-
ficação da LT e aumentando as dificuldades e desistência de tratamento daqueles notificados.

É uma doença com características sazonais, em função do clima e da densidade vetorial, cujos 
picos de transmissão ocorrem a cada 5 anos. A partir da década de 1980, verifica-se aumento 
no número de casos registrados, variando de 3.000 (1980) a 35.748 (1995), apresentando 
tendência de aumento do número de casos a partir do ano de 1985. Entre 1993 a 2012, a 
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média anual era de 26.965 casos autóctones de LT e o coeficiente de detecção médio era de 
15,7 casos/100 mil hab., com uma tendência no crescimento da endemia, atingindo 22,83 e 
22,94 casos/100 mil hab. em 1994 e 1995, respectivamente.

Observamos expansão geográfica no Brasil, passando de 19 estados autóctones em 1980 para 
todas as 27 UF em 2003, concentradas até 2018 na região Norte, Centro-Oeste e Nordeste. Entre 
2009 a 2011, foram identificados 20 circuitos ativos de produção da doença, incluindo Belo Horizonte, 
de importância epidemiológica. Entre 1993 e 2012 foram registrados no Brasil quase 27 mil casos, 
com coeficiente médio de detecção de 15,7 casos/100 mil hab. Entre 2003 e 2012 foram registrados 
mais de 300 mil casos, com coeficiente médio de detecção de 11,3 casos/100 mil hab., variando 
entre 5,7 e 17,8. No Sudeste, o coeficiente tem-se mantido abaixo de 45 casos/100 mil hab.

Nas últimas décadas, a LT apresentou mudanças em seu comportamento. Inicialmente considera-
da zoonose de animais silvestres, começou a ocorrer em zonas rurais já praticamente desmatadas 
e em regiões periurbanas. Coexistem três perfis epidemiológicos: (i) silvestre: transmissão em áre-
as de vegetação primária (zoonose de animais silvestres); (ii) ocupacional ou lazer: transmissão as-
sociada à exploração desordenada da floresta e derrubada de matas para construção de estradas, 
extração de madeira, desenvolvimento de atividades agropecuárias, ecoturismo (antropozoonose); 
e (iii) rural ou periurbana: em áreas de colonização (zoonose de matas residuais) ou periurbana, em 
que houve adaptação do vetor ao peridomicílio (zoonose de matas residuais e/ou antropozoonose). 

Assim como para a febre amarela, a bacia do Paraopeba também possui as condições pai-
sagísticas e de uso e ocupação dos territórios adequadas à presença da LT, favoráveis aos 
seus vetores silvestres e periurbanos, e ao contato do homem com o ambiente silvestre. A 
bacia possui formação florestal em 21% do território, com perdas de vegetação nativa menos 
intensa a leste e mais intensa a oeste e com domínio de pastagem (40%) e mosaico de agri-
cultura e pastagem (19%). São desenvolvidas atividades de horticultura, culturas temporárias 
e permanentes, silvicultura, criações de bovídeos para leite e corte, suínos, caprinos, ovinos e 
galináceos (1.3.10.4, “Ecologia da paisagem”, 1.3.12.6, “Socioeconomia”), aumentando a pro-
babilidade de abrigar os vetores da LT nos domicílios, peridomicílios e estruturas rurais anexas, 
e aumentando seu contato com o homem e animais domésticos.

A LT é doença de notificação compulsória, em que todo caso confirmado deve ser notificado e in-
vestigado pelos serviços de saúde, por meio da ficha de investigação padronizada pelo Sinan. Em 
seu registro são importantes a classificação epidemiológica em caso autóctone ou importado e seus 
acompanhamentos. Uma vez detectado um caso importado, após sua investigação, este deverá 
ser notificado no Sinan e ao serviço de saúde estadual ou municipal do local provável de infecção.

É doença com diversidade de agentes, de reservatórios e de vetores com diferentes padrões 
de transmissão e conhecimento limitado sobre alguns aspectos, o que a torna de difícil contro-
le. O Ministério da Saúde propõe a vigilância e o monitoramento em unidades territoriais, defi-
nidas como áreas de maior produção da doença, bem como suas características ambientais, 
sociais e econômicas, buscando um conhecimento amplo e intersetorial. Propõe, ainda, que 
as ações estejam voltadas para o diagnóstico e tratamento, além de estratégias de controle 
flexíveis, distintas e adequadas a cada padrão de transmissão.

Os indicadores da LT são divididos em duas categorias: (i) epidemiológicos e (ii) entomológicos. 
São dois indicadores básicos para classificação epidemiológica da LT, utilizados neste estudo: (i) 
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número de casos novos de LT por município fonte de infecção no ano; (ii) coeficiente geral de de-
tecção de casos de LT na unidade federada (município, RA ou localidade) por 100 mil habitantes.

Existem outros indicadores epidemiológicos e entomológicos: (iii) densidade de casos de LT 
por km2; (iv) índice composto de LT (cujos municípios sem transmissão nos últimos três anos 
são classificados quanto a vulnerabilidade e receptividade, e os municípios com transmissão 
nos últimos três anos são classificados em transmissão esporádica, moderada, intensa baixa, 
intensa média e intensa alta); (v) relacionados a faixa etária (menor que 10 anos), sexo (mas-
culino e feminino) e forma da doença (mucosa); e (iv) relacionados ao vetor (média mensal do 
número de exemplares por espécie capturados em armadilhas luminosas, Shannon e manuais 
em intradomicílio, peridomicílio e mata/margem da mata).

Segundo o Ministério da Saúde, indicam o controle de flebotomíneos transmissores de LT com 
inseticidas as seguintes situações: (i) ocorrência de mais de um caso humano de LT, num pe-
ríodo máximo de seis meses do início dos sintomas, em áreas novas ou em surto, associado 
a evidências de que a transmissão venha ocorrendo no ambiente domiciliar; (ii) ocorrência de 
casos humanos de LT na faixa etária inferior a 10 anos, num período máximo de seis meses 
do início dos sintomas, entre a ocorrência de um caso e outro, associado a evidências de que 
a transmissão venha ocorrendo no ambiente domiciliar.

Outro conjunto de indicadores menos específicos pode ser utilizado: indicadores agropecuários (per-
centual de minifúndio e latifúndio, volume de extração de madeira, área de plantação de banana); 
indicadores ambientais (ecossistema e vetor predominante); densidade populacional, percentual de 
população por sexo, percentual de minifúndio e latifúndio, volume de extração de madeira, área de 
plantação de banana, ecossistema predominante, vetor predominante, entre outros. Existem ainda 
indicadores de unidades de agregação espacial, classificados em circuito, polo e localidade.

Como a LT é doença de característica sazonal, os dados e indicadores foram analisados a partir de 
dados agregados por ciclo sazonal (julho a junho). Ainda segundo o Ministério da Saúde, para se 
definir reservatórios de LT são necessários estudos populacionais longitudinais de flutuação sazo-
nal e estudos de vetores para estabelecer curvas de sazonalidade para as espécies de flebotomí-
neos de importância médico-sanitária. Os indicadores epidemiológicos devem ser calculados com 
base nos casos autóctones. No entanto, para agregar os casos fora do município, por exemplo, 
turistas e trabalhadores de obras, a análise da LT se referirá a novos casos por local de infecção, 
compreendendo dados de 2007 a 2018. Caso de LT é aqui definido como caso notificado e con-
firmado de leishmaniose tegumentar, por município de infecção, por mês dos primeiros sintomas.

Foram avaliados os seguintes indicadores: (i) número e coeficiente de incidência de casos 
de LT; (ii) número de casos de LT em menores de 10; (iii) distribuição espacial e temporal da 
leishmaniose tegumentar.

Os dados para análise da LT foram extraídos no seguinte caminho: Portal de Vigilância em Saúde 
da SESMG > Informações em saúde > TABNET – MG > Doenças/Agravos de notificação com-
pulsória > Leishmaniose Tegumentar Americana > Local de residência > Linha: Município de 
infecção > Coluna: (1) Mês do diagnóstico; (2) Ano do diagnóstico > Conteúdo: Notificações > 
Períodos disponíveis: 2007 a 2020. Seleções disponíveis: (1) sem seleções; (2) Faixa etária 3: 
Menores de 1 ano, de 1 a 4 anos, de 5 a 9 anos. Notas: Dados considerados em 1º jun. 2020, por-
tanto sujeitos a alterações. Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Acesso: 26 jun. 2020.
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Número e coeficiente de incidência de casos de LT

O indicador “número de casos novos de LT” visa a conhecer a ocorrência de casos de LT, a dis-
tribuição e a tendência. Entre os ciclos 2007-2008 e 2017-2018, foram notificados 13.443 casos 
confirmados de LT em Minas Gerais, uma média de 1.222 casos por ciclo (Tabela 1.3.12-169). 
Desde 2007, ocorreram três picos epidêmicos em Minas Gerais. O primeiro pico ocorreu no ci-
clo 2010-2011, registrou 2.069 casos, reduzindo para valores abaixo da média atual. O segun-
do pico, menos agudo, ocorreu em 2014-2015, mais perceptível nas macrorregiões, atingindo 
1.166 casos. Desde então, o estado vem registrando aumento no número de casos, atingindo 
novo pico com 1.557 casos em 2017-2018 (Figura 1.3.12-207), ciclo que se encerra em junho 
de 2018. Entre julho e dezembro de 2018, foram notificados aproximadamente 770 casos, mais 
da metade da média anual em metade do tempo.

A macrorregião de saúde Norte se destaca com os maiores registros de número de casos de 
LT por ciclo, influenciando fortemente as tendências da curva epidêmica do estado, assim 
como a maioria dos picos nas demais macrorregiões. Algumas macrorregiões apresentaram 
picos mais visíveis em 2014-2015, corroborando a tendência de picos de cinco em cinco anos. 
A região Norte apresentou picos em ciclos mais definidos: 2010-2011 e 2014-2015. A região 
Leste, afetada pelo rompimento em Mariana, apresentou pico em 2009-2010 e 2017-2018 
(o rompimento ocorreu no ciclo 2015-2016), com posterior redução dos casos até 2018. A 
região Nordeste apresentou pico em 2011-2012, e a região Leste do Sul apresentou pico pe-
queno em 2010-2011, com redução e aumento posteriores. A região Central apresentou pico 
de 300 casos em 2010-2011, um pico pequeno de mais de 150 casos em 2014-2015 e pico de 
200 casos em 2017-2018. Em geral, observamos picos distintos em macrorregiões distintas, 
com intervalos de cinco anos e outros com intervalos mais irregulares de dois até oito anos.

Os casos de LT ocorreram em todas as regiões da bacia do Paraopeba, onde observamos o mes-
mo comportamento entre os picos, com tendência de crescimento até 2017-2018 (pré-rompimento). 
Somente no alto Paraopeba, com poucos casos, o pico de 2014-2015 não ocorreu, corroborando 
a tendência de picos de cinco em cinco anos ou outros intervalos irregulares acima de cinco anos. 
A média de casos aumentou em todas as regiões na bacia do Paraopeba antes do rompimento.

O coeficiente de detecção de casos de LT (ou taxa ou coeficiente de incidência) (número total de 
casos novos de LT, por ano, por município de infecção / total da população residente no município 
x 100 mil habitantes) é utilizado para identificar e monitorar o risco de ocorrência de casos de LT. O 
uso do coeficiente de detecção avalia melhor o risco de contrair a doença na localidade, por consi-
derar no denominador a população mais exposta, permitindo também a comparação entre áreas. 
Utilizaremos como parâmetro o atual coeficiente do Brasil. Classificamos como (i) risco ausente, 
a ausência de casos; (ii) baixo risco, quando o valor estiver entre 0 e 11,3 (valor médio do Brasil); 
(iii) médio risco, quando o valor estiver entre 11,3 e 30 (valor mínimo do Sudeste); e (iv) alto risco, 
quando o valor estiver acima de 30 casos de LT/100 mil hab.

O coeficiente de incidência em Minas Gerais variou de 3,9 a 10,5 casos confirmados de LT por 100 
mil habitantes (Figura 1.3.12-207), classificado aqui como de baixo risco. Os coeficientes das ma-
crorregiões Norte, Jequitinhonha, Noroeste, Nordeste, Leste e Leste do Sul foram maiores que as 
do estado em todo o histórico. Em 2010-2011, incidências muito altas foram registradas nas macror-
regiões Norte e Jequitinhonha (mais de 40 casos/100 mil hab.). Porém, desde 2016, a Leste do Sul 
apresentou a maior sequência de incidências altas, ultrapassando os 45 mil casos de LT/100 mil hab.
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As regiões da bacia do Paraopeba acompanharam as tendências de Minas Gerais e apresen-
taram incidências menores que a do estado ao longo da série temporal, com destaque para os 
picos em 2009-2010 e 2013-2014 no baixo Paraopeba e nos municípios do meio socioeconô-
mico. A incidência no baixo Paraopeba tem-se mantido em torno de cinco casos/100 mil hab. 
desde 2013-2014, sugerindo manutenção da LT na região e sugerindo influência de epidemias 
em regiões vizinhas à bacia, como o entorno do reservatório de Três Marias. O alto Paraopeba 
e os municípios do meio socioeconômico têm-se mantido em torno de 2,5 casos/100 mil hab. 
A bacia como um todo, sua porção média e os municípios mais populosos da região mantêm 
incidências abaixo de 2 casos/100 mil hab. desde pelo menos 2009-2010.

Figura 1.3.12-207 – Número e coeficiente de incidência de casos de leishmaniose tegumentar, 
por município de infecção, por ciclo do diagnóstico, em Minas Gerais, nas macrorregiões de 
saúde, nas regiões e municípios da bacia do Paraopeba.

 

 

 
Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 1º jun. 2020. Dados extraídos 
em 26 jun. 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Desde o ciclo 2007-2008, Brumadinho havia registrado 35 casos, variando de 12 casos em 
2011-2012 a nenhum caso em 2015-2016. Em 2017-2018, Brumadinho registrou quatro casos 
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(Figura 1.3.12-208). São Joaquim de Bicas registrou dois  casos em 2007-2008 e dois em 
2015-2016. Mário Campos registrou um caso em 2010-2011 e um em 2017-2018. Betim regis-
trou 40 casos desde 2007, com máximo de nove casos em 2010-2011 e cinco em 2014-2015.

Dentre os demais municípios da bacia (Figura 1.3.12-208), destacaram-se Esmeraldas, 
Juatuba, Mateus Leme e Curvelo, com pico de seis a 12 casos em 2010-2011, Papagaios, 
com pico de sete casos em 2014-2015, e Curvelo, com pico em 2017-2018. Curvelo vem numa 
tendência de crescimento desde 2015-2016. Os demais municípios variaram até, no máximo, 
quatro casos por ciclo desde 2007.

Os municípios caso e controle apresentaram o mesmo comportamento de picos no estado. No 
entanto, após 2012-2013, quando iniciou a última tendência de crescimento, a quantidade de 
casos passou a ser maior nos municípios controle. Esta tendência não pode ser considerada no 
aspecto espacial porque os municípios de controle estão mais distantes uns dos outros em rela-
ção aos municípios caso e porque o aumento pode ser em decorrência de aumentos pontuais.

A maioria dos municípios apresentou coeficiente de incidência menor que a do estado, com 
valores de baixo e médio risco. Porém, há diversos municípios com incidências muito altas, 
como Pequi, que apresentou quase 120 casos/100 mil hab. em 2017-2018, referente a 6 e 5 
casos respectivamente.

Dos demais municípios da bacia, destacaram-se com incidências acima de 30 casos/100 mil 
hab., em pelo menos um ciclo, os municípios de Brumadinho, Cachoeira da Prata, Fortuna de 
Minas, Inhaúma, Juatuba, Papagaios, Pequi e São José da Varginha (Figura 1.3.12-207). Cada 
um desses municípios geralmente apresentou apenas um pico de maior incidência, relativo a 
eventos epidemiológicos específicos localizados. Os municípios caso e controle apresentaram 
incidências abaixo das do estado.

Observando as curvas mensais de casos e a média dos últimos 12 meses (Figura 1.3.12-208), 
entre 2007 e 2008 ocorreram três picos mensais acima da média atual, que é de aproximada-
mente 103 casos mensais de LT em Minas Gerais. É possível notar um crescimento abrupto de 
casos, partindo de 59 casos em junho de 2009, até o auge de 238 casos em janeiro de 2011, 
maior pico registrado até o momento, reduzindo para abaixo da média somente em abril de 2012. 
A curva de casos mensais de LT com pico em janeiro de 2011 durou em torno de 34 meses, sen-
do 19 meses até o pico e 15 meses até voltar para abaixo da média estadual (Figura 1.3.12-208).

A curva permaneceu constante e abaixo da média de 100 casos por mês até abril de 2014, voltando 
a ultrapassar a média estadual, atingindo três picos de aproximadamente 130 casos por mês (janei-
ro e março de 2015 e janeiro de 2016), voltando para abaixo da média somente em junho de 2016. 
A curva de casos mensais de LT com os três picos durou em torno de 26 meses, sendo dez meses 
até o pico e cinco meses até voltar para abaixo da média estadual (Figura 1.3.12-208).

No entanto, o número de casos disparou, mantendo-se acima da média desde então, porém 
com tendência de crescimento dos picos, atingindo 142 casos em dezembro de 2016 e 183 
casos em janeiro de 2018. A curva de casos mensais de LT com os quatro picos, com intervalo 
de 12 meses entre eles, permanece desde então (Figura 1.3.12-208).

De outro ponto de vista, podemos notar, após o grande pico em janeiro de 2011, sete picos 
crescentes, a partir de janeiro de 2014. Considerando que viemos de um momento de tendência 
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de crescimento desde 2014, seria provável que ocorresse crescimento no ano pós rompimento, 
para posteriormente ocorrer redução num novo período interepidêmico.

Todas essas observações para Minas Gerais foram aplicáveis à escala agregada para a bacia 
do Paraopeba e para os 22 municípios do meio socioeconômico, onde picos máximos foram de 
11 casos e cuja ausência de casos mensais foi rasa (Figura 1.3.12-208). As mesmas tendên-
cias de aumento a cada pico foram observadas, no entanto em momentos diferentes, como se 
a doença explodisse em determinada região do estado e atingisse o Paraopeba em momentos 
diferentes dos picos estaduais e de outras regiões do estado. Os demais municípios da bacia 
não passam de quatro casos por mês (Esmeraldas e Curvelo).

É possível observar oscilações grandes de mês a mês, assim como visto para LV, de forma 
que foi raro ocorrerem três meses consecutivos sem grandes oscilações. No entanto, não há 
quedas bruscas nas notificações de LT em setembro e novembro, como notado para LV. Não 
avaliamos a incidência mês a mês porque a quantidade de casos é muito baixa.

Figura 1.3.12-208 – Número de casos de leishmaniose tegumentar, por município de infecção, 
por mês do diagnóstico, em Minas Gerais, nas regiões e municípios da bacia do Paraopeba.

 
Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 1º jun. 2020. Dados extraídos 
em 26 jun. 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

A sazonalidade da LT em Minas Gerais (Figura 1.3.12-209) é mais marcante do que para LV. 
Considerando o somatório de todos os casos de LT em Minas Gerais para cada mês, fica aci-
ma da média entre outubro e março, com pico em janeiro. A sazonalidade é mais visível nas 
macrorregiões com mais casos (Norte, Leste, Centro e Nordeste) e menos visível nas demais 
macrorregiões e regiões da bacia do Paraopeba. Dentre os municípios do estudo, a sazonali-
dade é observável em Betim, entre janeiro e abril, e em junho e agosto, e, em Brumadinho, em 
setembro, novembro e dezembro. 

Na bacia do Paraopeba, os meses mais chuvosos da bacia estão representados no intervalo 
de outubro a março (meses com temperaturas mais altas) (1.3.5.3, “Pluviologia”), favoráveis 
à proliferação dos vetores e disseminação da LT, coincidindo exatamente com o aumento, 
pico e redução do número de casos em Minas Gerais, em algumas regiões e municípios da 
bacia analisados. No entanto, há picos de casos de LT no mês de agosto no médio e no baixo 
Paraopeba, sugerindo evento pontual atípico para o período sazonal.

A maior incidência sazonal é encontrada no baixo Paraopeba em agosto (10 casos/100 mil 
hab.), que pode ser fruto de epidemia pontual. As demais regiões da bacia apresentaram inci-
dências sazonais abaixo de quatro casos/100 mil hab.
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Quando sobrepomos as curvas anuais casos de LT na escala ajustada para os municípios 
do socioeconômico, notamos a permanência da doença no trecho afetado pelo rompimento, 
com uma média de 1,86 casos por mês. Em vários momentos, a média mensal dessa área 
foi ultrapassada, destacando-se principalmente os três picos do ciclo de 2010-2011 (6, 9 e 10 
casos em setembro, dezembro e fevereiro respectivamente) e 2014-2015 (7 casos em maio). 
A média da incidência da LT acumulada (2007-2018) nos 22 municípios do meio socioeco-
nômico varia em torno de 0,2 casos/mês/100 mil hab. e o limiar epidêmico fica entre 0,4 e 
0,8 casos/mês/100 mil hab.

Figura 1.3.12-209 – Número e coeficiente de incidência de casos de leishmaniose tegumentar, 
acumulado por mês para Minas Gerais, regiões da bacia do Paraopeba e alguns municípios; 
Sobreposição de ciclos epidêmicos (número de casos) e diagrama de coeficiente de incidência 
(2013-2018) de casos de LT, agregado para os 22 municípios do meio socioeconômico. Obs.: 
casos por município de infecção, por mês do diagnóstico.

 

 
Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 1º jun. 2020. Dados extraídos 
em 26 jun. 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Número de casos de LT em menores de 10 anos

Desde 2007 até 2018, foram registrados 18 casos de LT em menores de dez anos na bacia 
do Paraopeba, sendo 14 no médio, três no baixo e um no alto Paraopeba (Figura 1.3.12-209). 
Betim, Curvelo e São Joaquim de Bicas registraram dois casos e Brumadinho, Esmeraldas, 
Juatuba, Mateus Leme, Papagaios e Pará de Minas registraram um caso.

Distribuição espacial e temporal da leishmaniose tegumentar

O Mapa 1.3.12-45 mostra a distribuição espacial e temporal dos coeficientes de incidência de 
casos de leishmaniose tegumentar, por 100 mil habitantes, por município de infecção, por ciclo 
do início dos primeiros sintomas (2007-2018), na bacia do Paraopeba.
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Brumadinho e alguns vizinhos de primeira e segunda ordem no médio Paraopeba constante-
mente apresentaram incidências médias e altas desde 2007-2008. Brumadinho apresentou 
incidência baixa somente em 2015-2016, e seus vizinhos variaram entre incidências baixas, 
médias e altas.

No alto Paraopeba, os registros de incidências médias e altas, intercaladas com baixas, ocor-
reram alternadamente no tempo e no espaço, sempre em poucos municípios, com exceção de 
2013-2014 e 2014-2015, quando a região registrou apenas incidências baixas.

No baixo Paraopeba, parece haver um agrupamento de municípios com manutenção de 
incidências médias desde 2007-2008, variando para alta em determinados momentos em 
alguns municípios.

O ciclo 2010-2011 destacou-se com muitos agrupamentos de municípios com incidências altas 
em todas as regiões do Paraopeba. De 2015-2016 até 2017-2018, o aumento na incidência da 
LT mostrado nos gráficos foi também observado tanto como aumento nos valores locais (de 
média para alta), quanto como aumento na distribuição espacial da LT.

Várias regiões vizinhas à bacia do Paraopeba mantêm incidências altas e muito altas ao longo 
dos ciclos, e podem influenciar a ocorrência de casos nos vizinhos da bacia no período sazonal 
e nos ciclos de maior incidência da LT. Apesar de cíclica, com picos irregulares em torno de 
cinco anos, é perceptível a manutenção da LT em todas as regiões da bacia do Paraopeba.



Mapa 1.3.12-45 – Distribuição espacial e temporal dos coeficientes de incidência categorizados de casos confirmados de leishmaniose tegumentar por 100 mil habitantes, por município de infecção, por ciclo do início dos primeiros sintomas, de 
2007-2008 a 2017-2018, na bacia do Paraopeba.
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(JULHO-JUNHO).
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1 - Belo Horizonte 26 - Itaverava
2 - Belo Vale 27 - Jeceaba
3 - Betim 28 - Juatuba
4 - Bonfim 29 - Lagoa Dourada
5 - Brumadinho 30 - Maravilhas
6 - Cachoeira da Prata 31 - Mário Campos
7 - Caetanópolis 32 - Mateus Leme
8 - Casa Grande 33 - Moeda
9 - Congonhas 34 - Nova Lima
10 - Conselheiro Lafaiete 35 - Ouro Branco
11 - Contagem 36 - Ouro Preto
12 - Cristiano Otoni 37 - Papagaios
13 - Crucilândia 38 - Pará de Minas
14 - Curvelo 39 - Paraopeba
15 - Desterro de Entre Rios 40 - Pequi
16 - Entre Rios de Minas 41 - Piedade dos Gerais
17 - Esmeraldas 42 - Pompéu
18 - Felixlândia 43 - Queluzito
19 - Florestal 44 - Resende Costa
20 - Fortuna de Minas 45 - Rio Manso
21 - Ibirité 46 - São Brás do Suaçuí
22 - Igarapé 47 - São Joaquim de Bicas
23 - Inhaúma 48 - São José da Varginha
24 - Itatiaiuçu 49 - Sarzedo
25 - Itaúna 50 - Sete Lagoas

Município:
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O aumento de casos em Minas Gerais está relacionado com a ocorrência de casos nas macror-
regiões Norte, Leste, Leste do Sul e Nordeste (Figura 1.3.12-207). No entanto, a manutenção 
do ciclo na região Centro e as tendências de aumento na própria bacia do Paraopeba e municí-
pios da área de estudo do meio socioeconômico mantêm o estado de alerta para o crescimento 
súbito de casos na região do Paraopeba nos próximos anos, dando continuidade às tendências 
gerais de crescimento vistas com frequência na escala temporal (ciclos e meses).

Todas as escalas analisadas apresentaram tendência de elevação do número de casos (pré-pi-
co) e de redução (pós-pico), por um ou dois ciclos consecutivos, corroborando os picos cíclicos 
de cinco em cinco anos, sugerindo alerta para um novo pico de casos e vigilância ativa no 
período pós rompimento das barragens em Brumadinho.

No entanto, o crescimento do número de casos de LT tem aumentado desde 2012-2013 para 
níveis de 2010-2011, maior pico registrado desde 2007, sugerindo alerta para um novo pico 
extremo de casos de LT para os próximos anos e sugerindo o fortalecimento da vigilância em 
saúde na bacia do Paraopeba.

Mesmo que o aumento esteja ligado ao ciclo natural da doença, a manutenção prolongada ou 
aumento súbito do número de casos ou coeficientes de incidência em regiões ou municípios da 
bacia do Paraopeba que estejam fora dos padrões cíclicos devem ser objeto de monitoramento 
mais detalhado e investigação.

Tabela 1.3.12-169 – Número de casos novos de leishmaniose tegumentar, por município 
de infecção, por ciclo do início dos primeiros sintomas em Minas Gerais (2007-2018), nas 
macrorregiões de saúde, as regiões e municípios da bacia do Paraopeba e da área de estudo.

Localidade 2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

Média 
2017-
2018

Minas Gerais 1252 930 1355 2069 1245 815 806 1166 1073 1175 1557 1222,09

Centro 113 134 154 301 164 78 127 161 105 111 216 151,27

Centro Sul 10 7 7 24 13 8 6 7 8 15 12 10,64

Jequitinhonha 106 39 38 160 68 50 33 41 70 42 78 65,91

Leste 207 174 264 211 149 85 97 171 198 325 357 203,45

Leste do Sul 44 38 97 141 71 25 44 73 94 218 221 96,91

Nordeste 188 119 131 208 230 153 99 107 110 67 119 139,18

Noroeste 34 37 108 204 31 29 58 101 80 58 96 76,00

Norte 497 319 449 656 456 320 243 351 325 210 295 374,64

Oeste 15 12 48 61 12 20 45 75 35 25 28 34,18

Sudeste 21 15 27 48 16 14 10 15 24 77 60 29,73

Sul 10 29 27 43 31 25 21 26 13 17 58 27,27

Triângulo do Norte 5 5 3 10 3 6 14 27 10 6 9 8,91

Triângulo do Sul 2 2 2 2 0 2 9 10 1 4 8 3,82

Socioeconômico 13 11 19 62 29 14 10 32 13 11 23 21,55

Bacia Paraopeba 23 25 36 86 42 25 23 44 30 31 52 37,91

Alto Paraopeba 2 9 6 10 2 4 2 2 4 8 12 5,55

Médio Paraopeba 16 11 21 62 35 18 19 30 19 16 31 25,27

Baixo Paraopeba 5 5 9 14 5 3 2 12 7 7 9 7,09

Caso 7 5 7 25 19 7 6 8 4 4 13 9,55
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Localidade 2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

Média 
2017-
2018

Controle 4 15 9 18 3 2 7 11 8 14 19 10,00

Betim 2 3 2 9 6 2 2 5 0 0 1 2,91

Brumadinho 2 1 3 6 12 3 1 2 0 1 4 3,18

Cachoeira da Prata 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0,27

Caetanópolis 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0,45

Curvelo 2 3 3 7 5 2 1 0 1 2 5 2,82

Esmeraldas 1 1 1 12 3 1 0 3 1 1 1 2,27

Felixlândia 0 0 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0,55

Florestal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Fortuna de Minas 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,09

Igarapé 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,09

Inhaúma 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0,45

Itabirito 0 0 2 1 1 0 4 9 7 8 4 3,27

Juatuba 1 1 0 8 1 0 2 3 1 0 2 1,73

Lagoa Santa 1 10 2 2 1 0 3 1 1 5 10 3,27

Maravilhas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Mariana 1 3 2 7 0 2 0 1 0 0 3 1,73

Mário Campos 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,18

Mateus Leme 0 0 0 7 1 1 1 0 1 0 1 1,09

Matozinhos 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0,45

Papagaios 0 0 0 0 0 0 0 7 1 1 2 1,00

Pará de Minas 0 0 1 3 1 2 2 3 0 1 2 1,36

Paraopeba 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0,45

Pedro Leopoldo 1 2 2 7 0 0 0 0 0 1 1 1,27

Pequi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Pompéu 0 2 3 4 0 1 1 3 3 3 0 1,82

São Joaquim de Bicas 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0,36

São José da Varginha 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0,45

Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 1º jun. 2020. Dados extraídos 
em 26 jun. 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Tabela 1.3.12-170 – Coeficiente de incidência de casos de leishmaniose tegumentar, por 100 
mil habitantes, por município de infecção, por ciclo do início dos primeiros sintomas em 
Minas Gerais (2007-2018), nas macrorregiões de saúde, as regiões e municípios da bacia do 
Paraopeba e da área de estudo.

Localidade 2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

Minas Gerais 6,50 4,69 6,76 10,56 6,31 4,10 3,91 5,62 5,14 5,60 7,37

Centro 1,84 2,14 2,42 4,94 2,67 1,26 1,98 2,48 1,61 1,69 3,26

Centro Sul 1,42 0,96 0,95 3,32 1,79 1,09 0,79 0,92 1,04 1,95 1,55

Jequitinhonha 28,33 10,07 9,76 42,84 18,17 13,34 8,53 10,57 17,99 10,77 19,96

Leste 14,51 11,89 17,94 14,53 10,21 5,80 6,40 11,23 12,94 21,15 23,14

Leste do Sul 6,79 5,67 14,42 21,17 10,63 3,73 6,35 10,50 13,48 31,15 31,48

Nordeste 23,59 14,47 15,89 25,66 28,33 18,82 11,80 12,73 13,06 7,94 14,07

Noroeste 5,41 5,67 16,41 31,24 4,72 4,38 8,45 14,61 11,50 8,29 13,63
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Localidade 2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

Norte 32,09 19,97 27,89 41,59 28,75 20,07 14,71 21,13 19,46 12,51 17,48

Oeste 1,31 1,01 4,01 5,12 1,00 1,65 3,57 5,89 2,73 1,93 2,15

Sudeste 1,37 0,95 1,70 3,06 1,02 0,88 0,61 0,91 1,45 4,61 3,58

Sul 0,40 1,11 1,03 1,65 1,18 0,95 0,77 0,94 0,47 0,61 2,07

Triângulo do Norte 0,43 0,42 0,25 0,85 0,25 0,50 1,12 2,14 0,79 0,47 0,70

Triângulo do Sul 0,30 0,29 0,29 0,29 0,00 0,28 1,21 1,33 0,13 0,52 1,03

Socioeconômico 1,47 1,20 2,02 7,06 3,26 1,55 1,06 3,36 1,35 1,13 2,33

Bacia Paraopeba 0,99 1,04 1,48 3,66 1,77 1,04 0,92 1,74 1,18 1,21 2,00

Alto Paraopeba 0,59 2,56 1,69 2,81 0,56 1,11 0,53 0,53 1,05 2,10 3,13

Médio Paraopeba 0,87 0,58 1,10 3,39 1,89 0,96 0,97 1,52 0,95 0,79 1,53

Baixo Paraopeba 3,13 3,01 5,35 8,52 3,02 1,80 1,16 6,88 3,98 3,96 5,05

Caso 3,11 2,13 2,94 10,54 7,93 2,89 2,38 3,14 1,56 1,54 4,97

Controle 1,75 6,30 3,73 7,38 1,21 0,80 2,67 4,15 2,98 5,17 6,94

Betim 0,48 0,70 0,45 2,38 1,56 0,51 0,49 1,21 0,00 0,00 0,23

Brumadinho 6,26 2,97 8,72 17,64 34,74 8,55 2,72 5,36 0,00 2,61 10,29

Cachoeira da Prata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,02 0,00 26,83 0,00 0,00 0,00

Caetanópolis 10,54 0,00 9,96 9,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,55

Curvelo 2,79 4,03 4,00 9,44 6,69 2,67 1,28 0,00 1,27 2,52 6,26

Esmeraldas 1,80 1,72 1,68 19,95 4,90 1,61 0,00 4,53 1,49 1,47 1,45

Felixlândia 0,00 0,00 14,00 7,08 0,00 0,00 0,00 13,36 0,00 6,59 0,00

Florestal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fortuna de Minas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,82 0,00 0,00 0,00

Igarapé 0,00 0,00 2,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inhaúma 0,00 0,00 0,00 34,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,13 32,05

Itabirito 0,00 0,00 4,56 2,20 2,17 0,00 8,23 18,29 14,07 15,90 7,87

Juatuba 5,12 4,86 0,00 36,00 4,42 0,00 8,25 12,16 3,99 0,00 7,73

Lagoa Santa 2,23 21,15 4,15 3,81 1,86 0,00 5,21 1,70 1,67 8,23 16,19

Maravilhas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mariana 1,93 5,56 3,66 12,92 0,00 3,61 0,00 1,72 0,00 0,00 5,01

Mário Campos 0,00 0,00 0,00 7,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,67

Mateus Leme 0,00 0,00 0,00 25,13 3,55 3,52 3,38 0,00 3,32 0,00 3,26

Matozinhos 3,00 0,00 2,84 3,03 2,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,68

Papagaios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,22 6,55 6,49 12,89

Pará de Minas 0,00 0,00 1,19 3,56 1,18 2,33 2,24 3,32 0,00 1,09 2,16

Paraopeba 9,01 0,00 0,00 4,43 0,00 0,00 0,00 0,00 8,30 0,00 0,00

Pedro Leopoldo 1,77 3,41 3,39 11,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,58 1,57

Pequi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pompéu 0,00 6,76 10,02 13,75 0,00 3,38 3,26 9,70 9,62 9,55 0,00

São Joaquim de Bicas 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,86 0,00 0,00

São José da Varginha 0,00 0,00 49,14 0,00 0,00 0,00 0,00 43,20 21,27 0,00 0,00

Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 1º jun. 2020. Dados extraídos 
em 26 jun. 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.
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Tabela 1.3.12-171 – Número de casos novos de leishmaniose tegumentar em menores de 
10 anos de idade, por município de infecção, por ciclo do início dos primeiros sintomas em 
Minas Gerais (2007-2018), nas macrorregiões de saúde, as regiões e municípios da bacia do 
Paraopeba e da área de estudo.

Localidade 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Socioeconômico 1 0 1 4 1 2 0 1 1 0 1 0

Bacia Paraopeba 2 0 3 5 1 2 2 1 1 1 1 0

Alto Paraopeba 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Médio Paraopeba 2 0 1 4 1 1 2 1 1 1 0 0

Baixo Paraopeba 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0

Betim 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Brumadinho 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Curvelo 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Esmeraldas 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Juatuba 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Mateus Leme 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Papagaios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Pará de Minas 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Pequi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

São Joaquim de Bicas 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 1º jun. 2020. Dados extraídos 
em 26 jun. 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

1.3.12.8.B.b.2.5. Leishmaniose visceral

A Leishmaniose Visceral (LV), dada a sua incidência e alta letalidade, principalmente em indi-
víduos não tratados e crianças desnutridas, é também considerada emergente em indivíduos 
portadores do HIV, tornando-se uma das doenças mais importantes da atualidade. É mais 
frequente em crianças do sexo masculino menores de dez anos, preferencialmente menores 
de cinco anos. É uma doença crônica e sistêmica, que, quando não tratada, pode evoluir para 
óbito em mais de 90% dos casos. É distribuída em cinco continentes (Américas, Europa, África, 
Ásia e Oriente Médio), cujo foco na América Latina ocorre no Nordeste brasileiro.

No Brasil e no mundo, Leishmania infantum (ou L. chagasi) é comumente isolada em pacien-
tes com LV. O modo de transmissão desse protozoário é por meio da picada de fêmeas de 
flebotomíneos infectadas. Os vetores da LV pertencem à ordem Diptera, família Psychodidae, 
subfamília Phlebotominae, gênero Lutzomyia. No Brasil, as principais espécies envolvidas na 
transmissão são Lutzomyia longipalpis, principal espécie transmissora, e Lutzomyia cruzi, incri-
minada no Mato Grosso do Sul, ambas em expansão territorial.

No Norte e Nordeste, Lutzomyia longipalpis era encontrada em matas, participando do ciclo 
primário de transmissão, adaptando-se para o ambiente rural somada à presença de animais 
silvestres e sinantrópicos. Sua urbanização ocorreu na década de 1980, em periferias de gran-
des centros, podendo ser encontrada no peridomicílio, em galinheiros, chiqueiro, canil, paiol, 
entre outros ambientes, além do intradomicílio. Atualmente, Lutzomyia longipalpis adapta-se 
facilmente ao peridomicílio e a variadas temperaturas, podendo ser encontrada no interior dos 
domicílios e em abrigos de animais domésticos.
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São insetos pequenos, adaptados a diversos ambientes, de atividade crepuscular e noturna. Na 
fase larvária, desenvolvem-se em ambientes terrestres úmidos e ricos em matéria orgânica e de 
baixa incidência luminosa. O período de maior transmissão da LV, segundo indícios, ocorre durante 
e logo após a estação chuvosa, quando há um aumento da densidade populacional do inseto.

Os Psychodidae estão representados na bacia do Paraopeba por 14 espécies, sendo Lutzomyia 
whitmani com registro em Brumadinho, e Lutzomyia longipennis e Lutzomyia longipalpis com 
registro para a bacia (1.3.10.3.4.E, “Entomofauna”, e 1.3.10.3.4.C, “Mastofauna terrestre”).

O cão doméstico é o principal reservatório (ou fonte de infecção) na área urbana, tem preva-
lência maior que em humanos e tem precedido a ocorrência dos últimos. Os reservatórios sil-
vestres são os marsupiais (Didelphis albiventris) e as raposas (Dusicyon vetulus e Cerdocyon 
thous), não sendo recomendadas ações objetivando a vigilância nesses tipos de animais.

Na região de estudo, estão relatadas 67 espécies de mamíferos. Dentre os marsupiais, cons-
tam Didelphis aurita e Didelphis albiventris, e dentre os canídeos, constam os potenciais lobo-
-guará (Chrysocyon brachyurus) e raposinha (Lycalopex vetulus) (1.3.10.3.4.C, “Mastofauna 
terrestre”).

Os objetivos da vigilância da LV são reduzir a letalidade e morbidade por meio do diagnóstico 
e tratamento precoce dos casos, e diminuir os riscos de transmissão mediante controle de re-
servatórios e do vetor. As atividades compreendem vigilância entomológica, de casos humanos 
e casos caninos. As análises dos casos humanos indicarão ações de prevenção e controle.

As estratégias de controle centravam e dirigiam verticalmente para o controle do reservatório canino 
(inquérito sorológico canino e eutanásia em cães sororreagentes) e aplicação de inseticidas, diag-
nóstico e tratamento adequado dos casos registrados. Entretanto, essas medidas, muitas vezes 
realizadas de forma isolada, não apresentaram efetividade para redução da incidência da doença.

Nesse sentido, foi proposta pelo Ministério da Saúde uma metodologia baseada em uma me-
lhor definição das áreas de transmissão ou de risco, incorporando os estados e municípios 
silenciosos, e medidas de controle integradas distintas nas áreas de transmissão baseadas 
em indicadores, visando evitar ou minimizar os problemas referentes a esse agravo em novas 
áreas. As áreas de transmissão da LV são classificadas em transmissão esporádica (média de 
casos menor que 2,4 casos nos últimos três anos), transmissão moderada (média de casos 
maior ou igual a 2,4 casos e menor ou igual a 4,4 casos nos últimos três anos) e transmissão 
intensa (média de casos maior que 4,4 casos nos últimos três anos).

A LV foi registrada pela primeira vez em 1913 no Mato Grosso. Posteriormente, ainda no iní-
cio do século passado, a vigilância da febre amarela registrou casos de LV nas regiões Norte 
e Nordeste. Com isso, Lutzomyia passou a ser incriminado como vetor com a descoberta de 
infecções caninas. Desde então, é descrita em todo país. A LV tem apresentado mudanças 
importantes no padrão de transmissão, inicialmente predominando pelas características de 
ambientes rurais e periurbanas e, mais recentemente, expandindo-se do Nordeste para centros 
urbanos, incluindo Belo Horizonte. De 1984 a 2002, foram registrados 48.455 casos de LV no 
Brasil, com média anual de 3.156 casos, incidência de 2 casos/100.000 hab., com picos de 
quase quatro mil casos no ano 1995 e quase cinco mil no ano 2000.
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A LV é uma doença com características sazonais, em função do clima e da densidade vetorial, cujos 
picos de transmissão ocorrem em intervalos irregulares de tempo. Apresenta aspectos geográficos, 
climáticos e sociais diferenciados no Brasil em função da sua ampla distribuição geográfica.

As transformações no ambiente acarretam a expansão das áreas endêmicas e o aparecimento 
de novos focos, geralmente provocados pela migração intensa, pressões econômicas ou so-
ciais, distorções na distribuição de renda, urbanização crescente, esvaziamento rural e secas 
periódicas, levando a uma redução do espaço ecológico da doença e facilitando a ocorrência 
de epidemias. O ambiente característico e propício à ocorrência da LV é aquele de baixo nível 
socioeconômico, pobreza, promiscuidade, prevalente, em grande medida, no meio rural e na 
periferia das grandes cidades, mas vem se modificando nos locais do Sudeste e Centro-Oeste 
em que a doença se encontra urbanizada.

Apesar do considerável aumento nos índices de desenvolvimento em Minas Gerais e nos seus 
municípios nas últimas décadas, a bacia do Paraopeba ainda apresentou condições de baixo 
nível socioeconômico nos ambientes urbanos e rurais, propícias e características à ocorrên-
cia da LV. Em 2010, metade dos 22 municípios do meio socioeconômico ainda apresentavam 
médio Índice de Desenvolvimento Humano (1.3.12.7.A), oito municípios apresentavam médio 
Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), um município com alto IVS (1.3.12.7.B) e 19 municípios 
com moderado Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) (1.3.12.7.C). Além disso, 
observamos ainda taxa de urbanização alta, com áreas muito densamente povoadas e orde-
namento urbano e saneamento inadequados. 

A LV é uma doença de notificação compulsória, em que todo caso suspeito deve ser notificado 
e investigado pelos serviços de saúde, por meio da ficha de investigação padronizada pelo 
Sinan. O seu registro é importante na classificação epidemiológica (caso autóctone ou importa-
do; endemismo ou novo LPI; dentre outras). Uma vez detectado um caso importado, após sua 
investigação, esse deverá ser notificado no Sinan e ao serviço de saúde estadual ou municipal 
do local provável de infecção para tomada das providências cabíveis de vigilância em saúde.

A análise dos dados objetiva a avaliação da magnitude e transcendência do problema, distri-
buição segundo pessoa, tempo e espaço, efetividade das medidas de controle e progressão 
da situação epidemiológica, tais como: redução ou elevação da incidência e da letalidade, 
expansão ou limitação das áreas de transmissão, intervenções ambientais que possam estar 
contribuindo para agravamento do problema, e necessidade de implementação das ações de 
diagnóstico e assistência. Apesar do aumento do número de profissionais e equipamentos de 
saúde, nem todos os municípios da área de estudo possuem uma estrutura de equipes de saú-
de adequada à realização da vigilância e assistência. Em muitas situações, essas deficiências 
são supridas em parte pelas micro/macrorregionais de saúde, quando o são. Com isso, muitos 
casos deixam de ser identificados e diagnosticados, aumentando as tendências de subnotifica-
ção da LV e tornando-se crônicos e letais.

Os indicadores da LV são divididos em três categorias: (i) epidemiológicos (coeficiente de inci-
dência de LV, proporção de casos novos autóctones de LV em menores de 5 anos e maiores de 
60 anos, taxa de letalidade, média de casos de LV nos últimos três anos), (ii) entomológicos (re-
lacionados à distribuição espacial das localidades positivas, domicílios positivos e abundância 
dos vetores) e (iii) operacionais (relacionados ao diagnóstico laboratorial humano, cura clínica 
humana e positividade canina).
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Segundo o Ministério da Saúde, indicam o controle de flebotomíneos transmissores de LV com 
inseticidas as seguintes situações: (i) em áreas com registro do primeiro caso autóctone de 
LV humano ou canino, imediatamente após a investigação entomológica; (ii) em áreas com 
transmissão alta, intensa e muito intensa. Se a curva de sazonalidade do vetor for conhecida, 
a aplicação do inseticida de ação residual deverá ser realizada no período do ano em que se 
verifica o aumento da densidade vetorial. Caso contrário, o primeiro ciclo de tratamento deverá 
ser realizado ao final do período chuvoso e o segundo, 3 a 4 meses após o primeiro ciclo; (iii) 
em áreas com surto de LV, deve ser realizado imediatamente um ciclo de aplicação de insetici-
da de ação residual em área previamente delimitada.

Neste estudo serão utilizados os indicadores epidemiológicos (i) número e coeficiente de inci-
dência de casos de LV, (ii) média de casos de LV nos últimos três anos e (iii) distribuição espa-
cial e temporal de LV. Segundo o Ministério da Saúde, os indicadores devem ser baseados em 
casos autóctones (município de infecção) confirmados. O coeficiente de incidência é utilizado 
no acompanhamento e avaliação das ações de controle. Considerando que LV é uma doença 
de característica sazonal, os dados foram analisados por ciclos sazonais que começam em 
julho de um ano e terminam em junho do ano seguinte. Ainda, segundo o Ministério da Saúde, 
a elaboração dos indicadores deve ser realizada em julho, quando se reclassificam os municí-
pios. Caso de LV é aqui definido como caso notificado e confirmado de leishmaniose visceral, 
por município de infecção, por mês dos primeiros sintomas.

Os dados para análise da LV foram extraídos no seguinte caminho: Portal de Vigilância em 
Saúde da SESMG > Informações em saúde > TABNET – MG > Doenças/Agravos de notifica-
ção compulsória > Leishmaniose Visceral > Local de residência > Linha: Município de infecção 
> Coluna: Mês do(s) 1º(s) sintomas(s) > Conteúdo: Notificações > Períodos disponíveis: 2007 
a 2020, ano a ano > Seleções Disponíveis: Classificação Final: Confirmado. Notas: Dados con-
siderados em 01 de junho de 2020, portanto sujeitos a alterações. Fonte: SINAN/CPDE/DIE/
SVE/SubVS/SESMG. Acesso: 26 jun. 2020.

Número e coeficiente de incidência de casos de LV

Entre os ciclos 2007-2008 e 2017-2018, foram notificados 5.238 casos confirmados de LV em 
Minas Gerais, uma média de 476 casos por ciclo (Tabela 1.3.12-172). Desde 2007, ocorreram 
dois picos epidêmicos em Minas Gerais, com aproximadamente seis anos interepidêmicos.

O primeiro pico ocorreu entre 2008 e 2011, com o máximo em 2009-2010, registrado aproximada-
mente 500 casos por ciclo. Nos ciclos posteriores, o número de casos reduziu-se até atingir 333 
casos em 2012-2013. A partir de então, o número de casos voltou a crescer até 2016-2017, quando 
atingiu 740 casos. Nos três ciclos seguintes, a LV atingiu quedas sucessivas (557, 321 e 171 ca-
sos). Os picos de LV em Minas Gerais parecem depender de picos nas macrorregiões de saúde 
Centro e Norte. No primeiro pico, somente o Centro parece ter influência, com picos menores e 
mais distribuídos no tempo (três ciclos). Já no segundo pico, as macrorregiões de saúde Norte e 
Centro parecem ter influenciado a concentração de casos em apenas um ciclo (2016-2017).

No Brasil, no período de 2003 a 2018, foram confirmados mais de 51 mil casos humanos, com 
incidência média de 1,7 casos/100 mil hab., variando de 1,4 a 2,1. No Sudeste, as incidências 
variaram em torno de 1 caso autóctone por 100 mil habitantes por ano. Nessa região, os casos 
vinham em decréscimo desde 2008 e aumentaram em 2017. Brumadinho, com três casos no 
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ciclo 2007-2008, apresentou incidência de 9,3 casos de LV para cada 100 mil habitantes, uma 
das mais altas entre os municípios analisados.

Quando avaliamos o coeficiente de incidência por ciclos, os valores em Minas Gerais variaram 
de 1,68 a 3,52 casos confirmados de LV por 100 mil habitantes nos ciclos avaliados (Figura 
1.3.12-210; Tabela 1.3.12-173). A macrorregião de saúde Centro se destaca com os maiores 
registros de número de casos de LV por ciclo, sendo influenciada pelos municípios populosos. 
Desde 2007, no Centro, já vinham sendo registrados acima de 250 casos, até, em 2009-2010, 
a região atingir o pico epidêmico, com 283 casos. O número de casos caiu nos ciclos poste-
riores para menos de 150 por ciclo, até,em 2016-2017, subir novamente, atingindo novo pico, 
com 228 casos de LV.

A macrorregião Norte, que mantinha uma estabilidade em torno de 50 a 100 casos por ciclo 
até 2014-2015, aumentou para 135 casos em 2015-2016, e atingiu o pico, com 258 casos, em 
2016-2017 (Figura 1.3.12-210). As macrorregiões Leste, Jequitinhonha e Nordeste apresenta-
ram tendência de aumento de casos a partir de 2013-2014. Já a macrorregião Noroeste apre-
sentou tendência na redução de casos desde 2008-2009. As demais macrorregiões de saúde 
não atingiram mais que 26 casos num único ciclo. Após 2016-2017, todas as macrorregiões 
apresentaram tendência abrupta de redução de casos de LV.

Os casos de LV na bacia do Paraopeba ficam concentrados em sua porção média e nos muni-
cípios do meio socioeconômico (Figura 1.3.12-210). Os casos na bacia também acompanha-
ram as tendências do estado, no entanto, é possível observar diferenças: (i) o pico no médio 
Paraopeba ocorreu em 2010-2011 (61 casos); (ii) o pico no socioeconômico ocorreu por três 
ciclos consecutivos (2009-2010 até 2011-2012, 34, 32 e 32 casos respectivamente); (iii) o baixo 
Paraopeba atingiu um único pico em 2016-2017 (23 casos); e (iv) o alto Paraopeba quase não 
registrou casos (11 casos nos ciclos 2007-2018).

A macrorregião Noroeste apresentou elevada incidência no ciclo 2008-2009. Já as macror-
regiões Jequitinhonha e Norte apresentaram as maiores incidências a partir de 2015-2016 
(16 casos de LV/100 mil hab.). No ciclo epidêmico de 2016-2017, destacaram-se, além do 
Jequitinhonha e Norte, as macrorregiões Nordeste e Leste. O baixo Paraopeba apresentou 
as maiores incidências até 2011-2012 e após 2016-2017. As demais regiões da bacia e Betim 
apresentaram incidências similares aos do estado ao longo dos ciclos (Figura 1.3.12-210).

Figura 1.3.12-210 – Número e coeficiente de incidência de casos de leishmaniose visceral, por 
município de infecção, por ciclo do diagnóstico, em Minas Gerais, nas macrorregiões de saúde, 
nas regiões e municípios da bacia do Paraopeba.
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Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 1º jun. 2020. Dados extraídos 
em 26 jun. 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

De 2007 até o rompimento, Brumadinho havia registrado 14 casos, variando de nenhum a três 
casos por ciclo, sendo que registrou, no máximo, um caso por ciclo desde 2012. São Joaquim 
de Bicas registrou apenas quatro casos e Mário Campos, apenas dois (Figura 1.3.12-210). No 
mesmo período, Betim registrou 103 casos e acompanha as tendências do estado, variando de 
cinco casos (2013-2014) a 16 casos (2009-2010).

Curvelo, que vinha reduzindo os registros de casos desde 2008-2009 até 2015-2016, registrou 
o maior pico em 2016-2017, com 14 casos. Os demais municípios da área de estudo apresen-
taram menos de 14 casos em todo período e 20 municípios não registraram casos. 

Os municípios caso possuem uma maior quantidade de casos em relação aos municípios con-
trole. Ambos seguem as tendências do estado, porém, os coeficientes de incidência de LV nos 
casos foram maiores que os de Minas Gerais e os controles foram menores.

Destacaram-se, com incidências acima de 10 casos/100 mil hab. em pelo menos um ciclo, os 
municípios de Cachoeira da Prata, Caetanópolis, Curvelo, Felixlândia, Inhaúma, Maravilhas, 
Papagaios e São José da Varginha (Tabela 1.3.12-173). Os demais municípios que apresen-
taram casos registraram incidências menores que 10 casos/100mil hab. nos ciclos avaliados. 

Observando a distribuição dos casos mês a mês, a partir de janeiro de 2007 é possível notar 
um crescimento de casos até o primeiro pico, entre outubro de 2008 e dezembro de 2010, 
quando Minas Gerais registrou meses com valores acima de 50 casos (Figura 1.3.12-211). A 
curva permaneceu constante no estado, abaixo da média de 39 casos por mês, quando o se-
gundo pico começou, em agosto de 2016, voltando a ultrapassar 50 casos por mês, atingindo 
pico de 83 casos em janeiro de 2017 e durando até janeiro de 2017, quando voltou a ficar bem 
abaixo da média. No entanto, havia sido registrado em Minas Gerais, somente em dezembro 
de 2018, um total de 43 casos de LV, número maior que a média, sugerindo elevado risco de 
transmissão no estado. Porém, dezembro é um mês dentro do período sazonal e não foram 
registrados casos na bacia nesse período. 

O número de casos por mês em todo o período analisado não ultrapassa 8 na bacia do 
Paraopeba e 6 nos municípios do meio socioeconômico. Seguindo a mesma tendência dos 
dados agregados, é possível notar um primeiro pico menor e mais bem distribuído entre 2008 
e 2011, e um segundo pico maior e mais concentrado em 2017, observáveis em praticamente 
todas as escalas analisadas. Após 2017, a tendência é de redução da média nos últimos 12 
meses de 70 mensais, em 2017, para 20 casos mensais em Minas Gerais, de 6 para 3 casos 
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mensais no Paraopeba, 3 para 1 caso mensal nos municípios do socioeconômico, 5 para 2 
casos mensais no médio Paraopeba, e 2 para 1/2 caso mensal no baixo Paraopeba.

Betim registrou, no máximo, seis casos em um único mês, mas sempre os registrando com 
frequência. Os registros em Brumadinho, Mário Campos e São Joaquim de Bicas entre 2007 e 
2018 foram temporalmente dispersos, não ultrapassando um caso por mês, sendo os últimos 
casos registrados nesses municípios nos anos de 2017, 2018 e 2014 respectivamente.

Figura 1.3.12-211 – Número de casos de leishmaniose visceral, por município de infecção, por 
mês do diagnóstico, em Minas Gerais, nas regiões da bacia do Paraopeba.

 
Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 1º jun. 2020. Dados extraídos 
em 26 jun. 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

A sazonalidade da LV em Minas Gerais (Figura 1.3.12-212) não foi tão visível como das arboviro-
ses. Considerando o somatório de todos os casos de LV para cada mês entre 2007 e 2018, o nú-
mero de casos em Minas Gerais variou entre 430 e 486 entre abril e julho, e ultrapassou 500 casos 
entre agosto e fevereiro. A sazonalidade é ainda menos evidente nas macrorregiões de Saúde. 

Ao longo dos meses, a macrorregião Centro variou entre 169 e 240 casos por mês, a Norte, 
entre 90 e 139, a Leste, entre 48 e 74, Noroeste, entre 34 e 50, Jequitinhonha, entre 9 e 38, 
Nordeste, entre 16 e 35, Leste do Sul, entre 3 e 15, Oeste, entre 2 e 12 e as demais macrorre-
giões, entre zero e 4 casos de LV por mês. As macrorregiões de saúde Norte, Jequitinhonha, 
Noroeste, Leste, Centro, Nordeste, o baixo Paraopeba e os municípios do meio socioeconômi-
co apresentaram incidências maiores que Minas Gerais ao longo dos meses do ano. 

Na bacia do Paraopeba, no médio Paraopeba e nos municípios do socioeconômico, os meses de 
agosto e janeiro se destacaram (Figura 1.3.12-212). A média geral dessas regiões foi de 55, 45 e 
26 casos mensais. No entanto, como a tendência é de queda, foram esperados valores significati-
vamente menores nessas regiões nos anos pós rompimento. As demais regiões da bacia, incluindo 
Betim, não registram 20 casos mensais e não evidenciam concentração sazonal de casos. 

Os coeficientes de incidência no baixo Paraopeba foram muito elevados ao longo de todos os me-
ses, variando de aproximadamente 9 a 2 casos mensais/100 mil hab. de julho até fevereiro, com 
picos de 8 e 7 casos mensais/100 mil hab. em março e abril. Minas Gerais, a bacia do Paraopeba, 
suas regiões, incluindo Betim, variou entre 1 e 4 casos mensais de LV/100 mil hab., exceto o alto 
Paraopeba, que variou abaixo de 1 caso mensais de LV/100mil hab. (Figura 1.3.12-212).

Curvelo também apresentou oscilações grandes ao longo dos meses, variando entre 3 e 13 
casos por mês (Figura 1.3.12-212). Apesar disso, esses municípios parecem ter uma tendência 
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de queda no número de casos de julho até junho. Curvelo se destaca com incidências entre 4 
e 18 casos mensais de LV/100 mil hab.

Ao sobrepormos os ciclos e ao elaborarmos o diagrama de controle para os municípios do 
meio socioeconômico, considerando todo o período, sem distinguir ciclos epidêmicos e não 
epidêmicos (Figura 1.3.12-212), também não foi possível identificar sazonalidade evidente. Os 
coeficientes médio mensais de casos de LV/100mil hab. nessa região da bacia do Paraopeba 
variaram entre 0,1 e 0,3 mensais, o limiar epidêmico variou entre 0,4 e 0,7 mensais, e o coe-
ficiente do terceiro quartil variou entre 0,25 e 0,55 mensais, sendo que os dois últimos apre-
sentaram grandes oscilações, com picos em outubro, janeiro, março e junho, e queda brusca 
intercalada nos meses novembro, fevereiro e maio.

Mesmo retirando os ciclos epidêmicos 2009-2011 e 2016-2017, os padrões gerais permanecem 
praticamente os mesmos. Os municípios prioritários registraram o máximo de quatro casos em 
um mês e, quando ocorreram casos, se acumularam aleatoriamente nos meses, evidenciando 
a falta de dados para avaliação da sazonalidade local.

Figura 1.3.12-212 – Número e coeficiente de incidência de casos de leishmaniose visceral, 
acumulado por mês para Minas Gerais, regiões da bacia do Paraopeba e alguns municípios; 
Sobreposição de ciclos epidêmicos (número de casos) e diagrama de coeficiente de incidência 
(2013-2018) de casos de LV, agregado para os 22 municípios do meio socioeconômico. Obs.: 
casos por município de infecção, por mês do diagnóstico.

 

 
Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 1º jun. 2020. Dados extraídos 
em 26 jun. 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Em todas as escalas analisadas, é possível observar oscilações de mês a mês, de forma que 
foi raro ocorrerem três meses consecutivos sem grandes oscilações, sugerindo que as quedas 
bruscas nas notificações de LV em setembro e novembro podem ser aleatórias. As oscilações 
sazonais também podem ocorrer em razão de epidemias concentradas em um ou dois meses 
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consecutivos em ciclos específicos, em razão do baixo número de casos ou ainda ter relação 
com tempo entre infecção e o diagnóstico, também pontuais.

Mesmo considerando a pequena diferença sazonal, muitas localidades corroboram os indícios 
de maior número de casos pré e pós-período chuvoso sugeridos pelo Ministério da Saúde 
(2014) e observados na bacia do Paraopeba, onde o período chuvoso inicia-se em outubro e 
termina em março (1.3.5.3, “Pluviologia”).

A LV é conhecida comumente como doença de ambiente fisiográfico composto por vales e 
montanhas, características da bacia do Paraopeba, principalmente na sua porção alta e média, 
até o trecho do Fecho do Funil (1.3.1, “Geologia e geomorfologia”), e própria de área de clima 
seco com precipitação pluviométrica anual inferior a 800 mm. Considerando a precipitação mé-
dia acumulada na bacia do Paraopeba, o acumulado entre novembro e fevereiro já ultrapassa 
esses 800 mm anuais (1.3.5.3, “Pluviologia”). No entanto, dados pluviométricos dos municípios 
podem revelar áreas de aumento potencial de risco para LV.

Classificação de área de transmissão

Um dos indicadores de LV é a “média de casos confirmados de LV por município de infecção 
nos últimos três anos”, utilizada na classificação epidemiológica de áreas com transmissão, 
divididas em três classes: esporádica, moderada e intensa. Ainda segundo o Ministério da 
Saúde, os critérios foram revisados periodicamente, tanto que a média era de cinco e passou 
para três anos. A análise e reclassificação dos municípios deve ser realizada no mês de julho.

Na bacia do Paraopeba, destacaram-se, com transmissão intensa, antes do rompimento, 
com médias entre 4,7 e 12,7, os municípios de Betim e Curvelo. Esses municípios, junto com 
Brumadinho, foram classificados como endêmicos, pois apresentaram transmissão contínua 
de LV há pelo menos três anos. 

Brumadinho, Esmeraldas, Papagaios e Pará de Minas (além de Mariana e Pedro Leopoldo) 
apresentaram transmissão esporádica nas três últimas médias. Felixlândia, Igarapé e 
Paraopeba apresentaram transmissão esporádica nas duas últimas médias. Inhaúma e São 
Joaquim de Bicas deixaram de ser esporádicos no último ciclo e passaram a ser classificados 
como silenciosos. Os demais municípios da área de estudo não apresentaram transmissão 
nas três últimas médias e foram classificados como silenciosos nestes períodos. Apresentaram 
transmissão recente na média de 2015-2018 os municípios de Cachoeira da Prata, Juatuba, 
Mário Campos.

Distribuição espacial e temporal da LV

O Mapa 1.3.12-46 mostra a classificação de áreas para vigilância e controle da leishmaniose 
visceral, baseada na média dos últimos três anos (2007-2018) do número de casos confirmados 
por município de infecção, por mês do início dos primeiros sintomas, para a região do Paraopeba.

As principais áreas de transmissão da LV na bacia do Paraopeba, considerando o período de 
2016 a 2018, estão localizadas na região leste do rio Paraopeba, principalmente no médio 
e baixo Paraopeba. À oeste do rio Paraopeba, a maioria dos municípios não apresentaram 
casos, com poucas exceções, cujas médias nos últimos três anos não superaram 1,7. Ainda, 
à oeste, não há municípios com transmissão esporádica ou intensa, exceto Brumadinho, que 
ocupa as duas margens.
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Observamos um agrupamento no médio Paraopeba, incluindo Betim e alguns vizinhos popu-
losos na RMBH, com transmissão intensa e moderada desde 2007 até 2018. Curvelo, isolada-
mente, também registrou transmissão intensa desde 2007.

Os demais municípios da bacia que apresentaram casos de LV, como Brumadinho, registram 
transmissão esporádica desde 2007, principalmente na região leste da bacia. Parece ocorrer 
uma intensificação da ocorrência de LV no baixo Paraopeba e vizinhanças, além da manutenção 
em Curvelo. O alto Paraopeba não parece apresentar alteração espacial no período analisado.

Esses agrupamentos de transmissão intensa permanente ocorreram em regiões densamente 
povoadas, com importantes eixos rodoviários, com fatores ambientais e socioeconômicos pro-
pícios à ocorrência da LV. 



Mapa 1.3.12-46 – Classificação de áreas para vigilância e controle da leishmaniose visceral, baseada na média dos últimos três anos (2007 a 2018), do número de casos confirmados por município de infecção, por mês do início dos primeiros 
sintomas, para a região do Paraopeba.
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 2013 - 2016

1 - Belo Horizonte 26 - Itaverava
2 - Belo Vale 27 - Jeceaba
3 - Betim 28 - Juatuba
4 - Bonfim 29 - Lagoa Dourada
5 - Brumadinho 30 - Maravilhas
6 - Cachoeira da Prata 31 - Mário Campos
7 - Caetanópolis 32 - Mateus Leme
8 - Casa Grande 33 - Moeda
9 - Congonhas 34 - Nova Lima
10 - Conselheiro Lafaiete 35 - Ouro Branco
11 - Contagem 36 - Ouro Preto
12 - Cristiano Otoni 37 - Papagaios
13 - Crucilândia 38 - Pará de Minas
14 - Curvelo 39 - Paraopeba
15 - Desterro de Entre Rios 40 - Pequi
16 - Entre Rios de Minas 41 - Piedade dos Gerais
17 - Esmeraldas 42 - Pompéu
18 - Felixlândia 43 - Queluzito
19 - Florestal 44 - Resende Costa
20 - Fortuna de Minas 45 - Rio Manso
21 - Ibirité 46 - São Brás do Suaçuí
22 - Igarapé 47 - São Joaquim de Bicas
23 - Inhaúma 48 - São José da Varginha
24 - Itatiaiuçu 49 - Sarzedo
25 - Itaúna 50 - Sete Lagoas

Município:
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Considerando os dados apresentados, a situação da LV na bacia do Paraopeba deve ser alvo 
de vigilância, pois (i) a região vem de grande epidemia, ocorrida em 2016-2017, com pequena 
diminuição em 2017-2018 (Figura 1.3.12-210); (ii) dezembro e janeiro compõem um período de 
elevação no número de casos e na incidência de LV nos principais municípios (Figura 1.3.12-
211); (iii) há uma tendência de aumento no número de casos em dezembro de 2018 em Minas 
Gerais (Figura 1.3.12-211); (iv) há 16 municípios classificados como endêmicos ou de trans-
missões recentes e esporádicas ou intensas (Tabela 1.3.12-174).

Os casos de LV em Minas Gerais estão relacionados fortemente com a ocorrência de casos 
nas macrorregiões Norte e Centro, localizando-se na última a maioria dos municípios da bacia 
do Paraopeba. No entanto, observamos tendências de queda do número de casos em prati-
camente todas as escalas analisadas desde o último pico em 2017, situação que tende a se 
estabilizar nos próximos anos.

Como os ciclos são irregulares, e a diferença entre os últimos dois maiores picos foram de 
aproximadamente sete anos, seriam esperados tendência de queda nos próximos anos, esta-
bilização por um ano (máximo dois anos) em níveis baixos de casos e crescimento de casos a 
partir de 2022, como novo pico previsto para aproximadamente 2023-2024.

Nesse sentido, a baixa de casos, a manutenção e inclusão de municípios como endêmicos e 
a emergência de novas áreas de transmissão na área de estudo sugerem monitoramento dos 
casos nos próximos anos e fortalecimento da vigilância em saúde para detecção, tratamento e 
controle de casos de LV na bacia do Paraopeba.

Mesmo que o aumento esteja ligado ao ciclo natural da doença, a manutenção prolongada ou o 
aumento súbito do número de casos ou coeficientes de incidência em regiões ou municípios da 
bacia do Paraopeba que estejam fora dos padrões cíclicos devem ser objeto de monitoramento 
mais detalhado e investigação.
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Tabela 1.3.12-172 – Número de casos novos de leishmaniose visceral, por município de infecção, por ciclo do início dos primeiros sintomas, em 
Minas Gerais, nas macrorregiões de saúde, nas regiões e municípios da bacia do Paraopeba.

Localidade 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Total 
2007-2018

Média 
2007-2018

Minas Gerais 199 439 510 530 496 400 333 353 399 461 740 577 5238 476,18

Centro 99 262 263 283 236 187 133 135 141 135 228 172 2175 197,73

Centro Sul 0 3 0 0 1 1 0 1 0 1 1 3 11 1,00

Jequitinhonha 4 9 13 7 18 23 9 18 30 38 63 32 260 23,64

Leste 2 16 55 55 50 45 48 59 88 86 83 63 648 58,91

Leste do Sul 0 0 3 14 26 11 7 4 5 4 9 9 92 8,36

Nordeste 5 7 7 10 26 13 13 32 26 45 65 37 281 25,55

Noroeste 45 66 75 61 53 44 36 31 18 11 23 16 434 39,45

Norte 44 73 83 89 74 55 76 59 79 135 258 232 1213 110,27

Oeste 0 1 3 8 8 19 9 11 10 6 1 5 81 7,36

Sudeste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Sul 0 0 6 0 1 0 1 2 1 0 5 5 21 1,91

Triângulo do 
Norte

0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 3 13 1,18

Triângulo do Sul 0 1 1 2 2 1 0 0 0 0 1 0 8 0,73

Socioeconômico 7 23 21 34 32 32 14 19 17 18 37 30 277 25,18

Bacia Paraopeba 21 51 56 59 71 64 34 39 37 38 71 62 582 52,91

Alto Paraopeba 1 1 0 0 1 1 2 1 0 1 2 2 11 1,00

Médio 
Paraopeba

16 40 45 49 61 56 29 34 34 34 46 46 474 43,09

Baixo Paraopeba 4 10 11 10 9 7 3 4 3 3 23 14 97 8,82

Caso 5 13 12 14 13 15 6 7 3 7 19 15 124 11,27

Controle 0 5 6 1 3 4 0 1 1 1 4 3 29 2,64

Betim 2 7 6 16 11 11 6 5 11 9 12 9 103 9,36

Brumadinho 0 3 1 2 2 1 1 1 0 1 1 1 14 1,27

Cachoeira da 
Prata

0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 6 0,55



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba 
Capítulo 1 – Diagnóstico pretérito 

Socioeconomia

 442

Localidade 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Total 
2007-2018

Média 
2007-2018

Caetanópolis 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0,27

Curvelo 4 10 11 10 6 7 3 4 2 3 16 11 83 7,55

Esmeraldas 0 1 1 1 1 2 1 3 0 2 0 1 13 1,18

Felixlândia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0,27

Florestal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Fortuna de Minas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Igarapé 0 1 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0 8 0,73

Inhaúma 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0,18

Itabirito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,09

Juatuba 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 5 0,45

Lagoa Santa 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 2 3 10 0,91

Maravilhas 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,09

Mariana 0 3 2 0 1 1 0 1 0 1 0 0 9 0,82

Mário Campos 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0,18

Mateus Leme 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,09

Matozinhos 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,18

Papagaios 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 6 0,55

Pará de Minas 0 0 0 2 3 6 2 2 1 3 0 1 20 1,82

Paraopeba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0,18

Pedro Leopoldo 0 1 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 7 0,64

Pequi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Pompéu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

São Joaquim de 
Bicas

0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 4 0,36

São José da 
Varginha

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,09

Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 1º jun. 2020. Dados extraídos em 26 jun. 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.
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Tabela 1.3.12-173 – Coeficiente de incidência de casos de leishmaniose visceral, por 100 mil habitantes, por município de infecção, por ciclo do 
início dos primeiros sintomas, em Minas Gerais, nas macrorregiões de saúde, nas regiões e municípios da bacia do Paraopeba.

Localidade 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Minas Gerais 2,28 2,57 2,65 2,53 2,03 1,68 1,71 1,92 2,21 3,52 2,73

Centro 4,28 4,19 4,46 3,87 3,04 2,15 2,10 2,18 2,07 3,47 2,60

Centro Sul 0,43 0,00 0,00 0,14 0,14 0,00 0,13 0,00 0,13 0,13 0,39

Jequitinhonha 2,41 3,36 1,80 4,82 6,15 2,40 4,65 7,73 9,77 16,15 8,19

Leste 1,12 3,76 3,74 3,44 3,08 3,28 3,89 5,78 5,62 5,40 4,08

Leste do Sul 0,00 0,45 2,08 3,90 1,65 1,04 0,58 0,72 0,57 1,29 1,28

Nordeste 0,88 0,85 1,21 3,21 1,60 1,60 3,81 3,09 5,34 7,70 4,37

Noroeste 10,50 11,49 9,27 8,12 6,69 5,44 4,52 2,60 1,58 3,29 2,27

Norte 4,71 5,20 5,53 4,69 3,47 4,77 3,57 4,76 8,08 15,37 13,75

Oeste 0,09 0,25 0,67 0,67 1,58 0,74 0,87 0,79 0,47 0,08 0,38

Sudeste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sul 0,00 0,23 0,00 0,04 0,00 0,04 0,07 0,04 0,00 0,18 0,18

Triângulo do Norte 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,00 0,16 0,23

Triângulo do Sul 0,15 0,15 0,29 0,29 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00

Socioeconômico 2,60 2,28 3,62 3,64 3,59 1,55 2,02 1,78 1,87 3,79 3,04

Bacia Paraopeba 2,19 2,33 2,42 3,02 2,70 1,42 1,56 1,47 1,49 2,76 2,39

Alto Paraopeba 0,29 0,00 0,00 0,28 0,28 0,55 0,27 0,00 0,26 0,52 0,52

Médio Paraopeba 2,19 2,39 2,56 3,34 3,03 1,55 1,74 1,72 1,71 2,28 2,26

Baixo Paraopeba 6,26 6,61 5,95 5,48 4,23 1,80 2,31 1,72 1,71 13,00 7,86

Caso 5,77 5,10 5,88 5,48 6,26 2,48 2,78 1,18 2,72 7,32 5,73

Controle 2,19 2,52 0,41 1,23 1,61 0,00 0,38 0,38 0,37 1,48 1,10

Betim 1,69 1,40 3,62 2,91 2,87 1,54 1,23 2,67 2,16 2,84 2,11

Brumadinho 9,39 2,97 5,82 5,88 2,90 2,85 2,72 0,00 2,64 2,61 2,57

Cachoeira da Prata 26,30 0,00 0,00 0,00 82,30 0,00 26,78 0,00 0,00 0,00 26,95
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Localidade 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Caetanópolis 0,00 0,00 0,00 29,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Curvelo 13,96 14,78 13,32 8,09 9,37 4,00 5,14 2,55 3,80 20,15 13,77

Esmeraldas 1,80 1,72 1,68 1,66 3,26 1,61 4,60 0,00 2,98 0,00 1,45

Felixlândia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,18 6,55

Florestal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fortuna de Minas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Igarapé 3,21 6,07 2,96 8,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,47 0,00

Inhaúma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,48 16,36 0,00 0,00 0,00

Itabirito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,99 0,00

Juatuba 0,00 0,00 0,00 9,00 4,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,73

Lagoa Santa 2,23 2,11 0,00 0,00 5,59 0,00 0,00 0,00 0,00 3,29 4,86

Maravilhas 0,00 0,00 0,00 0,00 13,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mariana 5,80 3,70 0,00 1,85 1,82 0,00 1,73 0,00 1,70 0,00 0,00

Mário Campos 0,00 0,00 8,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,67

Mateus Leme 0,00 0,00 0,00 3,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Matozinhos 0,00 2,87 2,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Papagaios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,60 0,00 19,48 12,89

Pará de Minas 0,00 0,00 2,37 3,56 7,05 2,33 2,24 1,11 3,29 0,00 1,08

Paraopeba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,24 0,00

Pedro Leopoldo 1,77 3,41 0,00 3,41 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 1,58 0,00

Pequi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pompéu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

São Joaquim de Bicas 0,00 0,00 4,17 0,00 0,00 3,75 3,56 3,49 0,00 0,00 0,00

São José da Varginha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,95 0,00 0,00 0,00 0,00

Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 1º jun. 2020. Dados extraídos em 26 jun. 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.
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Tabela 1.3.12-174 – Classificação de áreas para vigilância e controle da leishmaniose visceral, 
baseada na média dos últimos três anos (2016, 2017 e 2018) do número de casos confirmados por 
município de infecção, por mês do início dos primeiros sintomas para a região do Paraopeba.

Localidade

Média nos últimos 3 anos Silenciosos
Transmissão 
recente de 
LV humana

Endêmicos

20
07

-2
01

0

20
08

-2
01

1

20
09

-2
01

2

20
10

-2
01

3

20
11

-2
01

4

20
12

-2
01

5

20
13

-2
01

6

20
14

-2
01

7

20
15

-2
01

8

20
15

-2
01

8

20
15

-2
01

8

20
15

-2
01

8

Betim 9,7 11,0 12,7 9,3 7,3 7,3 8,3 10,7 10,0 X

Brumadinho 2,0 1,7 1,7 1,3 1,0 0,7 0,7 0,7 1,0 X

Cachoeira da Prata 0,3 0,0 1,0 1,0 1,3 0,3 0,3 0,0 0,3 X

Caetanópolis 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

Curvelo 10,3 9,0 7,7 5,3 4,7 3,0 3,0 7,0 10,0 X

Esmeraldas 1,0 1,0 1,3 1,3 2,0 1,3 1,7 0,7 1,0

Felixlândia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,0

Florestal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

Fortuna de Minas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

Igarapé 1,3 2,0 1,3 1,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3

Inhaúma 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,7 0,7 0,3 0,0 X

Itabirito 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3

Juatuba 0,0 0,7 1,0 1,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,7 X

Lagoa Santa 0,7 0,3 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,7 1,7

Maravilhas 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 X

Mariana 1,7 1,0 0,7 0,7 0,7 0,3 0,7 0,3 0,3

Mário Campos 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 X

Mateus Leme 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

Matozinhos 0,7 0,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

Papagaios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 1,3 1,7

Pará de Minas 0,7 1,7 3,7 3,7 3,3 1,7 2,0 1,3 1,3

Paraopeba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7

Pedro Leopoldo 1,0 1,3 0,7 0,7 0,0 0,3 0,3 0,7 0,3

Pequi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

Pompéu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

São Joaquim de 
Bicas

0,3 0,3 0,3 0,3 0,7 1,0 0,7 0,3 0,0 X

São José da 
Varginha

0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 X

Classificação de Áreas:

Transmissão esporádica 0 a 2,4

Transmissão moderada 2,4 a 4,4

Transmissão intensa > 4,4

Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 1º jun. 2020. Dados extraídos 
em 26 jun. 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.
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1.3.12.8.B.b.2.6. Esquistossomose mansoni

A esquistossomose mansoni, ou simplesmente esquistossomose, é uma doença parasitária, de 
evolução crônica, cuja magnitude da prevalência, severidade das formas clínicas e evolução 
a caracterizam como um importante problema de saúde pública no país e no mundo. É uma 
doença tropical, registrada em 54 países, principalmente na África e Américas. No Brasil, as 
estimativas são de 1,5 milhão de pessoas infectadas (KATZ, 2018).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde – OMS, a esquistossomose é a segunda 
parasitose mais disseminada no mundo, logo atrás da malária (mais disseminada), o que ocor-
re devido sua importância e repercussão socioeconômica. Dentre as doenças veiculadas por 
meios hídricos, a esquistossomose é também uma das doenças de maior prevalência.

Nos países em desenvolvimento, a esquistossomose é um dos principais riscos à saúde de 
populações com pouco acesso a saneamento básico, como nas populações rurais e periféricas 
nas cidades. A OMS estima que a esquistossomose afeta 200 milhões de pessoas e representa 
ameaça para mais de 600 milhões de indivíduos que vivem em áreas de risco e prevalência.

A esquistossomose mansoni é causada por um parasita da espécie Schistosoma mansoni, 
um helminto pertencente à classe dos Trematoda, família Schistossomatidae. São vermes 
digenéticos, delgados, de coloração branca e sexos separados (característica dessa família). 
Ovos foram descritos em 1908 na BA, o ciclo em 1919, e o primeiro controle da doença em 
1943 (KATZ, 2018).

Os caramujos do gênero Biomphalaria são os hospedeiros intermediários de S. mansoni, 
e o homem é o principal hospedeiro definitivo. Nele, o parasita apresenta a forma adulta, 
reproduz-se sexuadamente e elimina os ovos no ambiente por meio das fezes, ocasionan-
do a contaminação das coleções hídricas. Os primatas, marsupiais (Didelphis marsupialis), 
ruminantes, roedores (Nectomys squamipes) e lagomorfos (lebres e coelhos) são considera-
dos hospedeiros permissivos ou reservatórios. Porém, não está clara a participação desses 
animais na transmissão e epidemiologia da doença, apesar de sua capacidade de eliminar 
ovos nas fezes.

Na região de estudo, estão relatadas 67 espécies de mamíferos (1.3.10.3.4.C, “Mastofauna 
terrestre”), das quais todos os grupos permissivos ou reservatórios tem registro na bacia 
do Paraopeba, totalizando 41 espécies de animais silvestres. Dos animais domésticos e 
de criação, foram descritas criações de bovídeos para leite e corte, suínos, caprinos e ovi-
nos (1.3.12.6, “Diagnóstico econômico”), cujas atividades realizadas sem controle sanitário 
também implicam em risco de infecção de diversas doenças infecciosas, parasitárias e de 
veiculação hídrica. Ainda, foram relatadas para a bacia atividades agrícolas envolvendo 
horticultura, culturas temporárias e permanentes, com mais de 1.682 estabelecimentos 
com irrigação, e com a produção de 51.719 toneladas dos principais produtos de horticul-
tura (1.3.12.6, “Diagnóstico econômico”) .

Muitas áreas urbanas nos municípios da bacia não possuem estações de tratamento de esgo-
to, que é destinado diretamente nos recursos hídricos superficiais (1.3.12.11, “Infraestrutura”). 
Com isso, os índices de qualidade das águas superficiais e os índices de estado trófico da 
bacia do Paraopeba em geral não foram satisfatórios. Os afluentes, onde está situada a maior 
parte das áreas urbanas, foram os maiores contribuintes para declínio da qualidade das águas. 
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A maioria das amostras analisadas destas águas foram positivas para indicadores de contami-
nação fecal (Cap1 Vol1 Qualidade das águas superficiais). As águas superficiais são utilizadas 
para consumo por mamíferos, podendo ocorrer a transmissão da esquistossomose para os 
animais silvestres, para os animais domésticos e de criação, e para irrigação, podendo ocorrer 
contaminação dos produtos agrícolas, quando não tratadas.

O ciclo biológico do S. mansoni depende da presença do hospedeiro intermediário no am-
biente. Os caramujos gastrópodes aquáticos, pertencentes à família Planorbidae e gênero 
Biomphalaria, são os organismos que possibilitam a reprodução assexuada do helminto. Os 
planorbídeos são caramujos pulmonados e hermafroditas, que habitam coleções de água doce, 
com pouca correnteza ou parada, como riachos e córregos. Na área de estudo, estão relata-
dos ambientes favoráveis à proliferação, principalmente nos trechos com elevada produção e 
baixo transporte de sedimentos, onde ocorrem riachos, ribeirões e córregos meândricos, e nos 
grandes e pequenos reservatórios de água. São caramujos exigentes quanto à determinadas 
características do habitat, incluindo caraterísticas físicas e geoquímicas do sedimento.

No Brasil, as espécies Biomphalaria glabrata, Biomphalaria straminea e Biomphalaria tena-
gophila estão envolvidas na disseminação da esquistossomose, e estão registradas em 24 
estados, principalmente, nas regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, sendo amplamente 
distribuídas nas regiões Norte, Centro e Leste de Minas Gerais. O gênero Biomphalaria foi 
descrito para os reservatórios de Ibirité e de Retiro Baixo. Não foram encontrados estudos 
com ensaios para a verificação da taxa de liberação de cercárias. Todavia, a presença destes 
gastrópodes e de outros relatados indica que a bacia do rio Paraopeba se apresenta como um 
possível foco de transmissão da esquistossomose e de outras doenças transmitidas por outras 
espécies da malacofauna registradas (1.3.10.3, “Fauna”).

A presença de casos autóctones nos municípios é um forte indicador da presença do ciclo 
da esquistossomose e, consequentemente, do gênero Biomphalaria. Ações de combate nos 
últimos anos voltadas ao caramujo e ações de saneamento podem reduzir suas populações 
e diminuir o risco de transmissão. Os índices de saneamento de 2010 em alguns municípios 
da região afetada pelo rompimento ainda eram insatisfatórios. Por exemplo, o abastecimento 
de água por poço ou nascente em domicílios na zona rural era de 46% em Betim, 51% em 
Brumadinho, 65% em Mário Campos e 28% em São Joaquim de Bicas. O esgotamento sa-
nitário do tipo fossa rudimentar era utilizado em 87% dos domicílios na zona rural de Betim e 
10% na zona urbana, e em Brumadinho, em 75% dos domicílios rurais e 20% nos urbanos. 
São 28 agrupamentos sociais em Brumadinho e 36 agrupamentos sociais distantes 10 km do 
rio Paraopeba (1.3.12.5, “Agrupamentos sociais”), com suas culturas e tradições ligadas ao rio 
e susceptíveis às doenças de veiculação hídrica devido às condições sanitárias e à qualidade 
da água do rio Paraopeba.

O contágio da esquistossomose se dá pela penetração ativa da cercária (larva de S. mansoni) 
na pele, sua migração via circulação sanguínea e linfática, até atingir o coração e, em seguida, 
os pulmões, alcançando o fígado, onde evoluem para as formas adultas, realizam a cópula e 
oviposição. No ambiente aquático, acontece a eclosão dos ovos e liberação do miracídio, que é 
a forma ativa infectante do hospedeiro intermediário. Essa forma apresenta grande capacidade 
de locomoção e afinidade quimiotática com os moluscos; a sua garantia de sobrevivência está 
diretamente relacionada ao encontro com o hospedeiro intermediário. Algumas horas após a 
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penetração dos miracídios no caramujo, inicia-se um complexo processo de alterações mor-
fológicas que darão origem às cercárias. Os caramujos podem eliminar cercárias em todo seu 
período de vida (um ano).

Após um período de um a dois meses, os vermes adultos iniciam a liberação de até 300 ovos 
por dia, sendo que um homem infectado pode eliminar ovos no ambiente desde a 5ª semana de 
infecção até por mais de 20 anos. O contato com águas contaminadas por cercárias, utilizadas 
para atividades profissionais ou de lazer, como banhos, pescas, lavagem de roupa e louça ou 
plantio de culturas irrigadas, com presença de caramujos infectados pelo S. mansoni, constitui 
risco de se adquirir a esquistossomose. Os recursos hídricos, indispensáveis ao desenvolvi-
mento agrícola, contribuem para a propagação da doença. Contudo, são os fluxos migratórios, 
e principalmente os hábitos de vida do homem, que podem propiciar novos e amplos habitat 
para os moluscos hospedeiros, favorecendo, além disso, o contato estreito e frequente da po-
pulação humana com a água contaminada.

A doença pode se apresentar nas formas assintomática, sintomática (fases iniciais) e crônica 
(fase tardia). Os diagnósticos são parasitológicos e sorológicos e o tratamento é com droga 
específica (Praziquantel). Possui baixa letalidade e as principais causas de óbito (média de 508 
por ano no Brasil entre 2006 e 2015) estão relacionadas às formas clínicas graves.

Há dois fluxos distintos na vigilância da esquistossomose, sendo um para área endêmica 
(AL, BA, ES, MA, MG, PB, PE, RN e SE) e outro para a área não endêmica (para focos no 
PA, CE, PI, RJ, SP, PR, SC, GO, RS e para o restante do país), objetivando evitar a instala-
ção de focos urbanos (com vigilância ativa nas periferias das cidades, em virtude do grande 
fluxo migratório de pessoas procedentes de municípios endêmicos), reduzir a ocorrência de 
formas graves e óbitos, a prevalência da infecção eo risco de expansão geográfica da doen-
ça, e adotar medidas de controle em tempo oportuno. A classificação das áreas, de acordo 
com o risco de transmissão (endêmica, de foco, indene e vulnerável), é pré-requisito para o 
estabelecimento de objetivos, prioridades e a adequada implementação das ações de vigi-
lância e controle.

É uma doença de notificação compulsória nas áreas não endêmicas. Entretanto, todas as 
formas graves detectadas na área endêmica também devem ser notificadas, bem como todos 
os casos diagnosticados na área endêmica com focos isolados. Os casos confirmados devem 
ser notificados no Sinan. Nas áreas endêmicas, o registro dos dados operacionais e epide-
miológicos de rotina deve ser realizado por meio do Sistema de Informações do Programa de 
Vigilância e Controle da Esquistossomose (SISPCE), cujos dados estão disponíveis somente 
até 2017, impedindo a avalição pós rompimento.

Dentre as medidas de prevenção e controle, além da educação em saúde, controle de hospe-
deiros intermediários e saneamento ambiental, estão: identificação dos portadores de S. man-
soni, por meio de inquéritos coproscópicos bianuais e da demanda dos serviços de saúdee e 
tratamento dos portadores para reduzir a carga parasitária e impedir o aparecimento de formas 
graves, de acordo com a prevalência encontrada na localidade: (i) prevalência menor que 15%: 
tratar somente os casos diagnosticados; (ii) prevalência entre 15 e 25%: tratar os casos positi-
vos e os conviventes; (iii) prevalência superior a 25%: tratar toda a localidade.
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É importante destacar que o Programa de Vigilância e Controle da Esquistossomose (PCE) 
deve estar integrado aos demais programas das Secretarias Municipais de Saúde, em 
especial com as equipes de Saúde da Família (ESF) e Agentes de Combate às Endemias 
(ACE), para garantir uma cobertura de tratamento satisfatória de diagnóstico e tratamento 
dos portadores. O trabalho integrado otimiza os recursos, previne solução de continuidade 
ou espaçamento dos ciclos de trabalho, o que possibilita maior impacto das ações de vigi-
lância e controle da esquistossomose estrutura para inquéritos (KATZ, 2018).

Os indicadores de vigilância da esquistossomose são divididos em (i) relacionados à co-
proscopia, (ii) relacionados à morbidade e à mortalidade, (iii) relacionados ao tratamento, 
e (iv) relacionados aos hospedeiros intermediários. Um dos relacionados à morbidade é a 
“Prevalência da infecção esquistossomótica” (Nº de pessoas com esquistossomose na popu-
lação, em um determinado período, preferencialmente um ano / Nº de pessoas nessa mesma 
população, no mesmo período de tempo x por 100). O cálculo da prevalência só pode ser 
feito após a investigação de toda a população sob risco ou em amostras representativas des-
ta. As áreas com prevalências acima de 25% são classificadas como de alta endemicidade. 
As áreas de média endemicidade são aquelas com prevalência entre 5 e 25%, e as de baixa 
endemicidade em localidades com prevalência igual ou inferior a 5% de positividade na po-
pulação (KATZ, 2018).

No entanto, a prevalência considera o número de pessoas com esquistossomose na popula-
ção (pois um caso confirmado pode permanecer com a doença por mais de um ano), e não 
o número de novos casos confirmados naquele ano (incidência), disponível no TABNET. São 
necessárias as datas das definições da evolução do caso, indisponíveis no TABNET e prova-
velmente restritas aos serviços de saúde. Portanto, serão considerados os indicadores básicos 
já utilizados neste estudo (número de casos e coeficiente de incidência por 100 mil habitantes), 
permitindo comparações com os demais agravos.

Foram utilizados dados de casos notificados por município de infecção (autóctones): notifi-
cados porque na área endêmica (Minas Gerais) são notificados apenas os casos confirma-
dos (vide Nota do Tabnet abaixo); infecção porque, apesar do município de residência ser 
o local onde o caso tem maior probabilidade de propagar a doença, o registro de autoctonia 
indica transmissão local. Ainda, os casos por residências são mais úteis para a gestão, 
assistência e tratamento. Caso de esquistossomose é aqui definido como caso notificado 
e confirmado de esquistossomose mansoni grave, por município de infecção, por mês dos 
primeiros sintomas.

Deve ser considerado que, para a área endêmica, a partir de janeiro de 2011, foram notifica-
dos no Sinan apenas os casos de formas graves. Para diminuir a influência dessa variação de 
dados, este estudo desconsiderou os dados de 2007 a 2011, que agregam todas as formas da 
doença, e excluiu o ano de 2012, em que os dados atingem o menor nível, para diminuir a influ-
ência de casos notificados com atraso. Portanto, a análise da esquistossomose compreenderá 
os anos de 2013 a 2018, e referirá a novos casos autóctones graves de esquistossomose man-
soni. Os dados foram analisados por ano (entre janeiro e dezembro) em função de apresentar 
na pré-análise ciclo sazonal com pico no período seco em Minas Gerais.

Os dados para análise da esquistossomose foram extraídos no seguinte caminho: Portal de 
Vigilância em Saúde da SESMG > Informações em saúde > TABNET – MG > Doenças/Agravos 
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de notificação compulsória > Esquistossomose > Local de residência > Linha: Município de 
residência > Coluna: Mês do(s) 1º(s) sintomas(s) > Conteúdo: Notificações > Períodos dispo-
níveis: 2007 a 2020, ano a ano. Seleções Disponíveis: Autóctone Município Residência. Notas: 
Conforme Resolução SES/MG nº 1481, de 16/05/2008, definiu-se que todos os casos de es-
quistossomose deveriam ser notificados no Sinan, a saber: Área Endêmica: a) Todos os casos 
identificados pela rede primária de saúde ou por meio do inquérito do Programa de Controle da 
Esquistossomose; b) A investigação deve ser realizada para os casos de esquistossomose gra-
ve tanto na fase aguda quanto crônica. Área Não Endêmica: a) Todos os casos identificados; 
b) Investigação de todos os casos. Conforme Portaria GM/MS nº 104, de 25/01/2011, norma-
tizou-se que os casos de esquistossomose nas áreas endêmicas deveriam ser registrados no 
Sistema de Informação do Programa de Vigilância e Controle da Esquistossomose – SISPCE 
e os casos de formas graves deveriam ser registrados no Sinan, sendo que, nas áreas não 
endêmicas, todos os casos deveriam ser registrados no Sinan. Dados considerados em 1º jun. 
2020, portanto sujeitos a alterações. Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados ex-
traídos em 26 jun. 2020.

Número de casos e coeficiente de incidência de esquistossomose grave

Entre janeiro de 2013 e dezembro de 2018, foram confirmados 12.761 novos casos autócto-
nes de esquistossomose grave em Minas Gerais. Entre os anos 2013 e 2015, ocorreram entre 
2.400 e 2.900 casos aproximadamente, reduzindo para 2.200 casos em 2016 e para menos de 
1.300 nos anos de 2017 e 2018 (Figura 1.3.12-213; Tabela 1.3.12-175).

Até 2018, a macrorregião de saúde Leste concentrava a maior parte dos casos (53% com 
picos de mais de 1600 casos em 2014), seguida da Leste do Sul (13%, com pico em 2015 
e 2016), Jequitinhonha (9%, com pico em 2014 e 2015) e Centro (7%, com pico em 2015) 
(Figura  1.3.12-213).

A bacia do Paraopeba registrou aproximadamente 2% dos casos do estado até 2018, concentra-
dos na porção média da bacia. O baixo Paraopeba registrou quatro casos desde 2013, um caso 
em cada ano ímpar. O médio Paraopeba registrou 46 em 2017 e 35 em 2018. O alto Paraopeba 
registrou 90 casos desde 2013, sendo 31 em 2017 e 12 em 2018 (Figura 1.3.12-213).

Dos municípios da área de estudo, destacaram-se (Figura 1.3.12-213): Betim, com 77 ca-
sos, Mateus Leme, com 16 e Juatuba, com 10 casos. Até 2018, 26 municípios da bacia 
registraram entre um e 9 casos e 14 não registraram caso. Após o rompimento, apenas os 
seguintes municípios da área de estudo registraram casos: Mário Campos, Mateus Leme 
e Paraopeba.

Betim manteve a tendência da bacia do Paraopeba: saiu de seis em 2014 e atingiu 21 casos 
em 2017, com redução para 8 casos em 2018. Mateus Leme manteve-se estável, abaixo de 
6 casos por ano, e Juatuba apresentou tendência de aumento até 2018, com redução após 
o rompimento. Brumadinho registrou apenas três casos até 2014, Mário Campos, apenas um 
caso em 2018 e São Joaquim de Bicas, dois casos em 2017.



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba 
Capítulo 1 – Diagnóstico pretérito 

Socioeconomia

 451

Figura 1.3.12-213 – Número e coeficiente de incidência de casos autóctones de esquistossomose 
grave, por ano do início dos primeiros sintomas, de 2013 a 2018, em Minas Gerais, nas 
macrorregiões de saúde, nas regiões e municípios da bacia do Paraopeba e da área de estudo.

 
Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 1º jun. 2020. Dados extraídos 
em 26 jun. 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Desde 2014, o coeficiente de incidência anual em Minas Gerais foi reduzido de 13,69 para 
5,76 casos de esquistossomose grave/100 mil hab. (Tabela 1.3.12-176). Destacaram-se, 
com incidências com valores acima de Minas Gerais, as macrorregiões Leste, Leste do Sul e 
Jequitinhonha, sendo que as duas primeiras atingiram quase 110 casos/100 mil hab. (Figura 
1.3.12-213). A incidência na bacia do Paraopeba sempre foi abaixo de quatro casos/100 mil 
hab., exceto no alto Paraopeba em 2017, com incidência 8 casos/100 mil hab.

Entre o final de 2013 e meados de 2015 (Figura 1.3.12-214), observou-se uma quantida-
de de registros quase sempre acima de 200 casos consecutivos por mês, com dois picos 
acima de 300 casos em Minas Gerais. A partir do segundo semestre de 2016, o número de 
casos apresentou tendência de redução, mantendo-se com menos de 150 casos por mês, 
atingindo, em dezembro de 2018, o menor nível desde 2013. No médio Paraopeba, até 
2018, os registros variaram entre dois e seis casos por mês. Betim registrou dois momentos 
mais críticos, com registros subsequentes, com, no máximo, 4 e 5 casos por mês no ano 
de 2015 e entre 2017 e 2018.

As incidências em Minas Gerais, nos períodos de 2013 a 2017, variaram em torno de um 
caso/100 mil hab., atingindo 1,5 casos/100 mil hab. Desde julho de 2016, o estado registrou 
queda e manteve uma incidência média de 0,5 casos/100 mil hab. (Figura 1.3.12-214). Na 
bacia do Paraopeba, as incidências flutuam entre 0 e 0,5 casos/100 mil hab., exceto no baixo 
Paraopeba (rasos casos) e no alto Paraopeba (entre 1,3 e 2,1 casos/100 mil hab.) entre agosto 
e novembro de 2011. Em Mateus Leme e Juatuba, com populações pequenas, sempre que 
ocorreram casos, a incidência foi muito alta em diversas oportunidades desde 2015. A inci-
dência em Betim foi maior que em Minas Gerais a partir de 2017 em quatro oportunidades, 
atingindo até 1,2 casos/100mil hab.
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Figura 1.3.12-214 – Número de casos autóctones de esquistossomose grave, por mês do início 
dos primeiros sintomas, de 2013 a 2018, em Minas Gerais e nas regiões da bacia do Paraopeba.

 
Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 1º jun. 2020. Dados extraídos 
em 26 jun. 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Até 2018, os casos acumulados por mês em Minas Gerais variaram entre 1.040 e 1.160 entre 
janeiro e julho, atingindo o pico máximo em agosto (1.276 casos), com quedas subsequentes 
até 768 em dezembro. Esse mesmo comportamento foi observado na macrorregião de saúde 
Leste, porém com pico de 697 casos em julho. As demais macrorregiões não atingiram mais 
que 181 casos acumulados por mês e não apresentaram sazonalidade evidente.

Diferentemente de Minas Gerais, o médio Paraopeba e os municípios do meio socioeco-
nômico parecem começar o crescimento a partir de outubro com pico em janeiro, seguido 
de queda em fevereiro com novo pico em junho. Em Betim, observamos sazonalidade mais 
definida, com aumento dos casos a partir de outubro, com picos (de no máximo 11 casos) 
em dezembro, janeiro e março, com sucessivas quedas até outubro. Como o número de 
casos acumulados foi menor que 35 por mês na bacia e, nos demais municípios, de nove 
casos por mês, são maiores as probabilidades de os eventos serem aleatórios temporal-
mente do que influenciados por fenômenos climáticos/cíclicos regionais, em razão do ca-
ráter sazonal da doença.

Os meses mais chuvosos da bacia estão representados no intervalo de outubro a março (me-
ses com temperaturas mais altas), caracterizados por grandes volumes e velocidades das 
águas, desestabilização física de ambientes aquáticos com movimento de sedimentos, situa-
ções desfavoráveis à proliferação dos moluscos. No intervalo dos meses de abril a setembro, 
estão representados os meses mais secos na bacia (meses com temperaturas mais baixas) 
(Cap1 Vol1 Pluviologia), favoráveis à doença quando há menor vazão de água (Cap1 Vol1 
Fluviologia), criando alguns ambientes lênticos e com maior estabilidade, gerando depósitos 
de sedimentos e favorecendo a proliferação dos caramujos, aumentando a probabilidade de 
transmissão da doença.

As curvas climáticas da bacia do Paraopeba não parecem coincidir com a curva sazonal dos 
casos de esquistossomose porque os sintomas (mês dos 1ºs sintomas) ocorrem com certo 
atraso em relação ao mês da infecção (dado não disponível) (período de incubação de duas 
a seis semanas, além dos assintomáticos). É necessário destacar que apenas os casos de 
esquistossomose grave estão disponíveis, e que não foram considerados dados de casos le-
ves. Ajustando as curvas, é possível observar que o pico de casos de junho na bacia coincide 
com o início da estiagem em fevereiro e o pico de janeiro coincide com o fim da estiagem em 
setembro. Ainda, pode haver influência de inquéritos e campanhas realizadas em municípios, 
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que incrementam a ocorrência de casos em meses específicos, e influência de período de 
férias, em que aumentam o número de frequentadores de atividades de lazer aquáticas e as 
atividades de ecoturismo.

Quando sobrepomos as curvas anuais de casos totalizados nos 22 municípios do socioeconô-
mico (Figura 1.3.12-215), observamos picos em diferentes períodos para aqueles ciclos com 
mais casos e uma redução de casos nos anos 2017 e 2018. Porém, os dados foram insuficien-
tes para determinar sazonalidade na escala dos 22 municípios e na escala de municípios. Os 
coeficientes de incidências mais altos foram registrados em março em Betim e entre agosto e 
janeiro no alto Paraopeba. As incidências mensais no restante das regiões da bacia variaram 
entre um e dois casos/100 mil hab.

Independentemente do mês do ano, considerando os dados acumulados desde 2013, a in-
cidência no Leste foi muito acima da do estado, seguido do Jequitinhonha e Leste do Sul. 
Destacaram-se, também, o Nordeste e Centro Sul, com incidências em torno das do estado, 
porém muito altas em agosto no Jequitinhonha.

Figura 1.3.12-215 – Número e coeficiente de incidência de casos de esquistossomose grave, 
acumulado por mês para Minas Gerais, regiões da bacia do Paraopeba e alguns municípios; 
Sobreposição de ciclos epidêmicos (número de casos) e diagrama de coeficiente de incidência 
(2013-2018) de casos de esquistossomose grave, agregado para os 22 municípios do meio 
socioeconômico. Obs.: casos autóctones, por mês do início dos primeiros sintomas.

 

Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 1º jun. 2020. Dados extraídos 
em 26 jun. 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Distribuição espacial e espacial da esquistossomose grave

O Mapa 1.3.12-47 mostra a distribuição espacial e temporal dos coeficientes de incidência 
de casos confirmados de esquistossomose grave, por 100 mil habitantes, por município de 
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infecção, por ciclo do início dos primeiros sintomas, na bacia do Paraopeba. A esquistossomo-
se grave ocorreu em todas as regiões da bacia, com baixas ocorrências no baixo Paraopeba. 
As incidências na maioria dos municípios do alto e médio Paraopeba, onde ocorreu a doença, 
foram baixas e médias. No entanto, existem municípios agrupados e isolados com incidências 
médias, principalmente no alto Paraopeba e na margem oeste do médio Paraopeba.

Alguns desses municípios alternam entre incidência baixa e média. Porém, há alguns municí-
pios com manutenção de incidência média e outros passando para incidência alta e se man-
tendo nesses patamares. Como os dados se referem a casos novos por ano, o aumento e a 
manutenção desses casos sugerem localidades e pequenas regiões com transmissão ativa da 
esquistossomose.

De 2013 a 2018, os seguintes municípios apresentaram incidências altas e muito altas: São 
José da Varginha (2016) e Cachoeira da Prata (2017). Observamos, ainda, uma redução na 
área de extensão da esquistossomose grave no médio Paraopeba e a manutenção em algu-
mas localidades no alto Paraopeba.



Mapa 1.3.12-47 – Distribuição espacial e temporal dos coeficientes de incidência de casos confirmados de esquistossomose grave, por 100 mil habitantes, por município de infecção, por ciclo do início dos primeiros sintomas (2013 a 2018), na bacia do Paraopeba.
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Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 1º jun. 2020. Dados extraídos em 26 jun. 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.
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Inquérito Nacional de Prevalência da Esquistossomose mansoni e Geo-helmintoses (Inpeg)

Os resultados do INPEG 2010/2015 (KATZ, 2018) comprovaram a redução da prevalência da 
esquistossomose nas áreas endêmicas, confirmando a hipótese que relaciona tal resultado ao 
grande número de casos tratados, à eliminação de focos de transmissão e ao tratamento de 
criadouros de caramujos e, de modo mais significativo, à melhoria, observada nas últimas déca-
das, do abastecimento de água e do esgotamento sanitário nas áreas endêmicas do Nordeste 
do Brasil e do estado de Minas Gerais, e das condições socioeconômicas da população. Apesar 
disso, constataram-se taxas positivas ainda altas nos estados Minas Gerais, (5,81% em escola-
res de 7 a 17 anos de idade nos municípios com população de até 500 mil habitantes). Curvelo e 
Papagaios figuraram entre os municípios avaliados neste inquérito (Tabela 1.3.12-177).

Segundo o Ministério da Saúde, a queda da média do percentual de positividade de 8% para 3,6% 
de 2003 para 2017 não significa uma redução real, pois houve uma drástica diminuição no número 
de exames realizados na população de risco. Ainda segundo o Ministério, a esquistossomose é 
uma doença negligenciada que, até o momento, não possui novas ferramentas para intervenção, 
sendo necessário mapear as áreas de risco por meio de levantamentos coproscópicos e aumentar 
o número de tratamento nas áreas de risco, além de articular com setores de saneamento.

Tendo em vista a queda do número de exames para detecção e a possibilidade de que altera-
ções ambientais possam provocar o aumento das incidências de esquistossomose (FIOCRUZ, 
2019), as tendências de reduções apontadas neste estudo até o rompimento sugerem aumen-
to da capacidade de detecção e monitoramento da ocorrência de casos.

A esquistossomose é uma das doenças mais comuns entre as disseminadas em decorrên-
cia de projetos hidrelétricos por agentes que proliferam na água, as de veiculação hídrica e 
as predispostas pela migração. Muitos municípios apresentaram reservatórios de água para 
abastecimento para consumo humano, geração de energia e para outras finalidades, como 
o reservatório da UHE Bom Retiro. Existem, ainda, pequenos reservatórios localizados em 
propriedades particulares, com finalidade de irrigação e abastecimento da propriedade rural 
(1.3.12.6, “Diagnóstico econômico”), que podem ser áreas de risco para manutenção e propa-
gação do hospedeiro intermediário e do ciclo da esquistossomose.

A introdução, a expansão e o aumento da prevalência da esquistossomose nas áreas próximas 
às represas e reservatórios foram observados na criação de novas fronteiras agrícolas, cons-
trução de novas rodovias, construção de centros industriais e sistemas de irrigação, e estão 
ligadas à introdução de hospedeiros intermediários.

As modificações ambientais causadas por grandes empreendimentos da agroindústria ou hí-
dricos podem gerar ou agravar os problemas de saúde pública, podendo resultar na migração 
e assentamento de grande contingente de pessoas, inclusive oriundas das áreas endêmicas 
da doença. O risco de introdução da esquistossomose aumenta se houver a presença do 
hospedeiro intermediário do Schistosoma mansoni, confirmado nos reservatórios da região e 
confirmado na bacia pela presença de casos humanos autóctones.

Os surtos de casos agudos da esquistossomose podem ocorrer com a criação de áreas de 
veraneio em regiões com saneamento básico precário, de turismo rural, ecoturismo e práticas 
esportivas aquáticas (pescaria, canoagem, escalada de cachoeiras, entre outras). Todas essas 
atividades são, inclusive, atrações ao longo de toda bacia do Paraopeba.
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Desde 1986, a legislação ambiental exige a realização de estudos prévios de Avaliação de Impacto 
Ambiental (AIA) para a implementação de grandes projetos, visando a minimizar os danos ambien-
tais e à saúde. Dentre as atividades para evitar a introdução da esquistossomose nessas áreas, re-
comenda-se exame parasitológico de trabalhadores e população da área, tratamento e verificação 
de cura dos portadores, cadastramento de coleções hídricas, vigilância dos hospedeiros interme-
diários, treinamento de profissionais de saúde dos municípios, limpeza da vegetação de irrigações 
para impedir o refúgio dos caramujos, saneamento domiciliar e ambiental e orientação aos turistas.

Os empreendimentos devem ser dimensionados para evitar impactos ambientais ligados ao sa-
neamento e reduzir a pressão sobre os serviços públicos, principalmente naqueles municípios 
e regiões com baixas coberturas por equipes de saúde (Cap. 1, Vol. III, “Equipes de saúde”).

Tabela 1.3.12-175 – Número de casos confirmados de esquistossomose grave, por município 
de infecção, por ano do início dos primeiros sintomas, em Minas Gerais, nas macrorregiões de 
saúde, nas regiões e municípios da bacia do Paraopeba e da área de estudo.

Localidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Minas Gerais 2473 2839 2795 2187 1256 1211

Centro 166 166 206 112 126 102

Centro Sul 106 79 57 125 108 35

Jequitinhonha 284 425 384 9 4 6

Leste 1243 1662 1498 1276 552 583

Leste do Sul 142 219 471 467 226 191

Nordeste 376 70 100 91 67 74

Noroeste 0 1 1 0 1 3

Norte 109 166 23 26 82 130

Oeste 31 27 22 22 38 73

Sudeste 10 16 25 54 48 7

Sul 1 7 3 3 1 5

Triângulo do Norte 0 1 2 1 1 0

Triângulo do Sul 5 0 3 1 0 2

Socioeconômico 20 11 23 22 34 16

Bacia Paraopeba 58 41 46 39 78 47

Alto Paraopeba 9 4 7 9 31 12

Médio Paraopeba 48 37 38 30 46 35

Baixo Paraopeba 1 0 1 0 1 0

Caso 1 3 1 1 4 5

Controle 1 0 1 0 4 4

Betim 11 6 18 13 21 8

Brumadinho 1 2 0 0 0 0

Cachoeira da Prata 0 0 0 0 1 0

Caetanópolis 1 0 0 0 0 0

Curvelo 0 0 0 0 0 0

Felixlândia 0 0 0 0 1 0

Florestal 0 0 1 1 1 1

Fortuna de Minas 0 0 0 0 0 0
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Localidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Igarapé 0 0 0 0 0 0

Inhaúma 0 0 0 0 0 0

Itabirito 0 0 0 0 0 0

Juatuba 0 0 0 1 4 5

Lagoa Santa 0 0 0 0 0 1

Maravilhas 1 0 1 0 0 0

Mariana 1 0 1 0 3 1

Mário Campos 0 0 0 0 0 1

Mateus Leme 6 1 1 4 4 0

Matozinhos 0 0 0 0 0 0

Papagaios 0 0 0 0 0 0

Pará de Minas 0 1 0 0 0 0

Paraopeba 0 0 1 0 0 0

Pedro Leopoldo 0 0 0 0 1 2

Pequi 0 0 0 0 0 0

Pompéu 0 0 0 0 0 0

São Joaquim de Bicas 0 0 0 0 2 0

São José da Varginha 0 1 1 2 0 0

Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 1º jun. 2020. Dados extraídos 
em 26 jun. 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Tabela 1.3.12-176 – Coeficiente de incidência de casos de esquistossomose grave/100 mil habitantes, 
por município de infecção, por ano do início dos primeiros sintomas (2013-2018), em Minas Gerais, 
nas macrorregiões de saúde, nas regiões e municípios da bacia do Paraopeba e da área de estudo.

Localidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Minas Gerais 12,01 13,69 13,39 10,42 5,95 5,76

Centro 2,58 2,56 3,16 1,70 1,90 1,54

Centro Sul 13,99 10,37 7,44 16,22 13,95 4,55

Jequitinhonha 73,38 109,52 98,70 2,31 1,02 1,56

Leste 82,00 109,12 97,91 83,04 35,78 38,13

Leste do Sul 20,51 31,51 67,54 66,74 32,20 27,53

Nordeste 44,82 8,33 11,87 10,78 7,92 8,89

Noroeste 0,00 0,14 0,14 0,00 0,14 0,43

Norte 6,60 9,99 1,38 1,55 4,86 7,75

Oeste 2,46 2,12 1,71 1,70 2,91 5,58

Sudeste 0,61 0,97 1,51 3,23 2,86 0,42

Sul 0,04 0,25 0,11 0,11 0,04 0,18

Triângulo do Norte 0,00 0,08 0,16 0,08 0,08 0,00

Triângulo do Sul 0,67 0,00 0,39 0,13 0,00 0,26

Socioeconômico 2,12 1,15 2,38 2,25 3,45 1,61

Bacia Paraopeba 2,32 1,62 1,80 1,52 3,01 1,80

Alto Paraopeba 2,41 1,06 1,85 2,36 8,07 3,13

Médio Paraopeba 2,46 1,88 1,91 1,49 2,26 1,71

Baixo Paraopeba 0,58 0,00 0,57 0,00 0,56 0,00

Caso 0,40 1,18 0,39 0,39 1,53 1,90
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Localidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Controle 0,38 0,00 0,37 0,00 1,46 1,45

Betim 2,71 1,46 4,31 3,08 4,92 1,85

Brumadinho 2,72 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00

Cachoeira da Prata 0,00 0,00 0,00 0,00 26,95 0,00

Caetanópolis 9,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Curvelo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Esmeraldas 0,00 0,00 0,00 1,47 0,00 1,42

Felixlândia 0,00 0,00 0,00 0,00 6,55 0,00

Florestal 0,00 0,00 13,87 13,74 13,62 13,54

Fortuna de Minas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Igarapé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inhaúma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Itabirito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Juatuba 0,00 0,00 0,00 3,92 15,46 18,88

Lagoa Santa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,58

Maravilhas 13,16 0,00 12,91 0,00 0,00 0,00

Mariana 1,73 0,00 1,70 0,00 5,01 1,66

Mário Campos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,58

Mateus Leme 20,29 3,35 3,32 13,15 13,04 0,00

Matozinhos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Papagaios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pará de Minas 0,00 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00

Paraopeba 0,00 0,00 4,15 0,00 0,00 0,00

Pedro Leopoldo 0,00 0,00 0,00 0,00 1,57 3,14

Pequi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pompéu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

São Joaquim de Bicas 0,00 0,00 0,00 0,00 6,63 0,00

São José da Varginha 0,00 21,60 21,27 41,93 0,00 0,00

Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 1º jun. 2020. Dados extraídos 
em 26 jun. 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Tabela 1.3.12-177 – Proporção de positivos para esquistossomose, ascaridíase, ancilostomíase 
e tricuríase, nos municípios da área de estudo que participaram do Inquérito Nacional de 
Prevalência da Esquistossomose mansoni e Geo-helmintoses (Inpeg 2010/2015).

Municípios Curvelo Papagaios

S. mansoni (N) 0 0

S. mansoni (%) 0 0

A. lumbricoides (N) 0 4

A. lumbricoides (%) 0 0,36

Ancilostomídeos (N) 0 0

Ancilostomídeos (%) 0 0

T. trichiura (N) 2 6

T. trichiura (%) 0,38 0,54

Total de escolares 
examinados (N)

523 1104

Fonte: KATZ, 2018. Elaboração: Arcadis, 2020.
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1.3.12.8.B.b.2.7. Raiva e atendimento antirrábicos

A raiva é uma antropozoonose transmitida ao homem pela inoculação do vírus presente na 
saliva e secreções do animal infectado, principalmente pela mordedura, arranhadura e lambe-
dura de mucosas. O vírus rábico pertence à família Rhabdoviridae e gênero Lyssavirus, afeta 
apenas mamíferos, cuja letalidade é de aproximadamente 100%. A vacina raiva (inativada) é 
indicada para a profilaxia da raiva humana, sendo administrada em indivíduos expostos ao ví-
rus da doença, ou como profilaxia em pessoas que, por força de suas atividades ocupacionais, 
estão permanentemente expostas ao risco da infecção pelo vírus.

No Brasil, foram encontradas variantes antigênicas, isoladas dos cães, em morcegos hemató-
fagos (Desmodus rotundus), em morcegos insetívoros (Tadarida brasiliensis e Lasiurus cine-
reus), em outros animais silvestres (Cerdocyon thous e Callithrix jacchus). Caninos e felinos 
constituem as principais fontes de infecção nas áreas urbanas no Brasil, quirópteros são res-
ponsáveis pela manutenção da cadeia silvestre, e outros mamíferos também apresentaram 
importância epidemiológica nos ciclos enzoóticos da raiva, como raposas e cachorro do mato, 
gatos do mato, jaritatacas, mão pelada, gambás, saruês e saguis. Roedores e lagomorfos 
(urbanos ou de criação) são considerados como de baixo risco para a transmissão da raiva, 
não sendo necessário, portanto, indicar profilaxia da raiva em caso de acidentes causados por 
eles (Rattus norvegicus, Rattus rattus, Mus musculus, Cavea porcellus, Mesocricetus auratus e 
Oryetolagus cuniculus). A doença afeta animais de produção, como bovinos, equinos e outros 
na zona rural.

No Brasil, a raiva é endêmica, com grandes variações entre as regiões do país. Dezenas de 
casos de raiva humana eram registrados anualmente no país até 2005, quando o número de 
casos caiu para um dígito. O último caso de raiva humana foi registrado em 2015 na Região 
Centro-Oeste e, em 2016, foi alcançada a meta de zero casos, uma vez que não houve registro 
de raiva humana causada por cão ou gato.

Na vigilância da raiva, os dados epidemiológicos são essenciais tanto para os profissionais de 
saúde, a fim de que seja tomada a decisão de profilaxia de pós-exposição em tempo oportuno, 
como para os médicos veterinários, que devem adotar medidas de bloqueio de foco e controle 
animal. Assim, a integração entre assistência médica e as vigilâncias epidemiológica/ambiental 
são imprescindíveis para o controle dessa zoonose.

Todo caso humano suspeito de raiva é de notificação compulsória e imediata nas esferas 
municipal, estadual e federal no Sinan. Todo atendimento por acidente por animal poten-
cialmente transmissor da raiva deve ser notificado pelos serviços de saúde, por meio da 
Ficha de Investigação de Atendimento Antirrábico do Sinan, cujo preenchimento e inserção 
dos dados devem ocorrer independentemente de o paciente ter indicação de receber vaci-
na ou soro.

Os casos suspeitos e positivos são investigados para determinação do ciclo de transmissão. 
Caso o animal seja urbano, são realizadas intervenção/bloqueio de foco, como busca ativa 
de pessoas e animais agredidos, vacinação de cães e gatos, recolhimento de animal errante, 
educação em saúde e monitoramento laboratorial. Caso sejam animais silvestres, realiza-se 
busca ativa de pessoas, educação sanitária e monitoramento laboratorial. Caso sejam mor-
cegos, deve-se notificar e intervir em conjunto com sanidade animal e/ou meio ambiente, 
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com busca ativa de pessoas agredidas, identificação de abrigos e manejo e educação em 
saúde (BRASIL, 2019a).

Os dados para o diagnóstico após o rompimento da raiva em humanos e atendimentos an-
tirrábicos foram extraídos no seguinte caminho: Portal de Vigilância em Saúde da SESMG 
> Informações em saúde > TABNET – MG > Doenças/Agravos de notificação compulsó-
ria > Notificação individual geral > Local de residência > Linha: Município de residência > 
Coluna: Ano In.Sint/Acid/Diag > Conteúdo: Notificações > Períodos disponíveis: 2007 a 2020. 
Seleções Disponíveis: Agravos Notificação Imediata: (1) Raiva Humana; (2) Atendimento 
Antirrábico Humano; (1) Clas. Fin. Outros Agravos: Confirmado. Notas: Fonte: Sinan/CPDE/
DIE/SVE/SubVS/SESMG. Elaboração: Diretoria de Informações Epidemiológicas/SVE. 
Dados considerados em 01 de junho de 2020, portanto sujeitos a alterações. Dados extraí-
dos em 16/07/2020.

Número de casos de raiva humana e número de atendimentos antirrábicos

Desde 2007, foram confirmados apenas dois casos de raiva humana em todo estado de Minas 
Gerais, ambos em Rio Casca. Porém, nesse período, Minas Gerais registrou mais de 784.501 
atendimentos antirrábicos, sendo a maioria deles na macrorregião Centro e no Sul. Entre 2007 
e 2011, Minas Gerais registrava em torno de 57 mil atendimentos anuais, aumentando para 
mais de 70 mil até 2016, quando reduziu-se para aproximadamente 64 mil. Desde então, o 
número de atendimentos voltou a crescer, atingindo 82,2 mil atendimentos em 2018 (Figura 
1.3.12-216). O médio Paraopeba registrava entre 6 e 7 mil atendimentos anuais, quando tam-
bém registrou redução, em 2016, para aproximadamente 5 mil, voltando a subir, atingindo 
7,5 mil atendimentos antirrábicos anuais.

Os municípios do meio socioeconômico registravam em torno de 400 mil atendimentos, des-
cendo para 3 mil em 2016 e subindo para 4,2 mil em 2018 (Figura 1.3.12-216). Betim registrou 
em torno de 2 mil casos de atendimentos anuais, com redução em 2016 e 2017 e aumento em 
2017 e 2018, atingindo 1,4 mil atendimentos. Os municípios do alto Paraopeba registravam 
valores entre 1 mil e 1,5 mil, e os municípios do baixo Paraopeba registravam valores entre 500 
e 1 mil atendimentos.

Brumadinho registrava entre 100 e 140 atendimentos antirrábicos até 2009, quando re-
gistrou aumentos subsequentes até atingir mais de 300 atendimentos em 2018. Mário 
Campos registrou aumento dos atendimentos entre 2007 e 2016, passando de 15 para 72 
atendimentos anuais em 2016, 54 em 2017 e 62 em 2018. São Joaquim de Bicas havia re-
gistrado redução de aproximadamente 150 para 50 atendimentos de 2007 a 2014, quando 
passou a registrar aumento até 2017, mantendo-se acima de 100 atendimentos até 2018 
(Tabela 1.3.12-178).

Em geral, observamos tendências de aumento dos atendimentos antirrábicos, principalmente a 
partir de 2016, em Minas Gerais, nas regiões da bacia do Paraopeba e em diversos municípios.

Ainda, a tendência de aumento pode estar relacionada a diversos fatores, em escalas regionais 
ou mais pontuais: aumento da cobertura e acesso à atenção básica, visto no item Cap1 e 2 
Recursos de Saúde, implantação de empreendimentos, aumento de queimadas, desequilíbrios 
ecológicos e até mudanças climáticas.
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Figura 1.3.12-216 – Número de atendimento antirrábicos, por município de residência, por ano 
na ocorrência (2007-2018), em Minas Gerais, regiões e alguns municípios da bacia do Paraopeba 
e da área de estudo.

 
Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 01/07/2020. Dados extraídos 
em 16/07/2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Tabela 1.3.12-178 – Número de atendimentos antirrábicos, por município de residência, por ano 
na ocorrência (2007-2018), em Minas Gerais, macrorregiões de saúde, regiões e municípios da 
bacia do Paraopeba e da área de estudo.

Localidade 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Minas Gerais 57117 56267 57787 56138 59694 68051 67601 71664 71479 64138 72320 82245

Centro 14017 13499 13622 13538 13953 16323 14665 16403 18774 16675 19877 23438

Centro Sul 2358 2502 2485 2196 2523 2881 2810 2763 2949 2728 2517 2962

Jequitinhonha 864 762 858 918 974 1131 1636 1193 1214 1177 1179 1360

Leste 3462 3405 3567 3839 3969 3971 4037 4020 3973 3525 3693 4219

Leste do Sul 1293 1294 1500 1287 1502 2131 2399 2239 2124 1916 2240 2887

Nordeste 835 1167 1400 1561 1675 1853 1931 2048 2036 1767 1890 2213

Noroeste 1775 1858 1722 1814 1976 2000 2341 2178 2409 2360 2754 2770

Norte 5477 5273 5052 5113 5431 5914 5652 5997 5574 4614 4941 5904

Oeste 4090 3784 3962 3721 4501 5041 5100 5401 5039 4209 5334 6261

Sudeste 4175 4094 4307 4089 3625 4902 4466 5569 5528 4874 5200 5605

Sul 10079 10098 11006 10505 11385 12767 13504 14577 12997 12483 13172 14177

Triângulo do Norte 4829 4949 4719 4278 4938 5406 5343 5352 5243 4888 6181 6320

Triângulo do Sul 3863 3582 3587 3279 3242 3731 3717 3924 3619 2922 3339 4129

Socioeconômico 3812 3767 3859 3937 3703 4192 3954 4062 3550 2832 3602 4258

Bacia Paraopeba 8235 8203 8166 8084 8151 9144 8566 8786 8425 7021 8347 9991

Alto Paraopeba 1091 1240 1192 1077 1174 1346 1396 1282 1184 1284 1215 1528

Médio Paraopeba 6334 6211 6203 6240 6267 7022 6374 6794 6674 5207 6249 7507

Baixo Paraopeba 810 752 771 767 710 776 796 710 567 530 883 956

Caso 1043 1043 1017 1039 989 1127 1063 1021 1091 1019 1220 1224

Controle 800 805 979 921 999 1068 1147 1119 1261 1127 1178 1243

Betim 1706 1791 1819 1897 1712 1977 1738 1888 1518 918 1006 1452

Brumadinho 123 138 95 117 145 180 212 223 272 263 276 305

Cachoeira da Prata 18 18 12 11 18 18 40 24 25 29 17 29

Caetanópolis 53 48 32 36 33 55 34 28 49 43 79 64

Curvelo 303 306 293 300 274 292 333 289 257 313 364 359

Esmeraldas 183 188 161 183 192 169 225 256 263 200 219 298

Felixlândia 21 6 39 20 26 46 71 68 39 23 75 63
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Localidade 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Florestal 22 31 47 20 33 45 27 52 46 62 81 71

Fortuna de Minas 19 0 15 19 24 28 18 27 27 17 26 24

Igarapé 145 120 210 191 169 163 196 221 95 129 225 274

Inhaúma 16 8 6 3 17 15 32 48 29 17 32 51

Itabirito 126 119 130 103 156 120 169 220 241 239 282 308

Juatuba 120 87 109 118 113 166 120 105 136 173 171 94

Lagoa Santa 224 197 242 266 250 232 258 288 305 233 394 381

Maravilhas 8 6 17 14 8 12 5 6 13 4 5 24

Mariana 120 163 199 196 181 244 256 219 283 236 224 276

Mário Campos 14 7 23 39 25 23 54 46 56 72 54 62

Mateus Leme 109 98 79 69 77 133 90 97 112 116 152 120

Matozinhos 69 77 125 96 117 100 144 183 124 154 161 197

Papagaios 90 83 79 84 103 77 53 35 31 24 68 120

Pará de Minas 309 321 345 341 320 359 283 276 285 190 254 353

Paraopeba 188 191 175 163 137 130 115 128 141 80 155 113

Pedro Leopoldo 261 249 283 260 295 372 320 209 308 265 117 81

Pequi 43 38 22 15 29 26 25 22 41 16 38 17

Pompéu 155 118 153 164 137 176 190 162 50 47 142 237

São Joaquim de 
Bicas

140 151 111 116 95 64 60 45 58 88 134 113

São José da Varginha 27 13 17 17 16 38 33 16 7 8 29 15

Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 01/07/2020. Dados extraídos 
em 16/07/2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

1.3.12.8.B.b.2.8. Acidentes por animais peçonhentos

Acidentes por animais peçonhentos é o envenenamento causado pela inoculação de toxinas, 
por intermédio das presas de serpentes (aparelho inoculador), do aparelho inoculador de es-
corpiões (ferrão) e de aranhas (quelíceras), e por penetração de cerdas de lagartas (larvas de 
lepidópteros) na pele, podendo determinar alterações locais (na região da picada) e sistêmicas. 
Acidentes podem ser provocados por serpente, aranha, escorpião, lagarta, abelha e outros. No 
Brasil, são a segunda maior causa de envenenamento humano, ficando atrás de envenena-
mentos por medicamentos.

Acidentes ofídicos são geralmente causados por quatro tipos: botrópico (Bothrops e 
Bothrocophias), crotálico (Crotalus durissus), laquético (Lachesis muta) e elapídico (Micrurus 
e Leptomicrurus. Outros gêneros de serpentes causam acidentes de menor gravidade e são 
encontrados em todo o país: Phylodrias (cobra-verde, cobra-cipó), Clelia (muçurana, cobra-
-preta), Oxyrhopus (falsa-coral), Waglerophis (boipeva), Helicops (cobra d’água), Eunectes 
(sucuri), Boa (jiboia), entre outras.

A maioria dos acidentes ofídicos no Brasil é ocasionada por serpentes do grupo Bothrops, 
seguido pelo grupo Crotalus, com maior frequência nos meses quentes e chuvosos, períodos 
de maior atividade em áreas rurais. Os acidentes ofídicos são mais frequentes na população 
rural, no sexo masculino e em faixa etária economicamente ativa. A maioria dos acidentes é 
classificada clinicamente como leve, porém, a demora no atendimento médico e soroterápico 
pode elevar consideravelmente a taxa de letalidade.
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Escorpionismos são provocados por espécies do gênero Tityus (T. serrulatus e T. bahiensis), 
encontrados em áreas secas, biotas úmidos, áreas costeiras e regiões urbanas. O hábito no-
turno é registrado para a maioria das espécies. Dentro do domicílio, podem se esconder em 
armários, calçados ou sob peças de roupas deixadas no chão, aumentando o risco de aciden-
tes. São animais carnívoros e alimentam-se principalmente de insetos, como grilos e baratas. 
Seus predadores incluem lacraias, aranhas, formigas, lagartos, serpentes, sapos, aves e al-
guns mamíferos.

De caráter predominantemente urbano, o escorpionismo tem se elevado, particularmente nos 
estados das regiões Nordeste e Sudeste. Na época de calor e chuvas, período de maior ati-
vidade dos escorpiões, há um incremento no número de acidentes. A maioria dos casos tem 
evolução benigna. Casos graves e óbitos são mais frequentes em crianças menores de 10 
anos, principalmente quando causados pela espécie T. serrulatus.

Araneísmos são provocados por aranha-marrom (Loxosceles intermedia, L. laeta e L. gaucho), 
aranha-armadeira (Phoneutria nigriventer, P. bahiensis, P. keyserlingi, P. fera, P. reidyi, P. boli-
viensis, P. pertyi e P. eickstedtae) e viúva-negra (Latrodectus geometricus e L. curacaviensis.

Os acidentes por Loxosceles ocorrem com maior frequência nos meses de outubro a março, 
com sazonalidade semelhante à dos acidentes ofídicos e escorpiônicos. O maior número de 
acidentes fonêutricos é registrado de janeiro a maio, sendo que a região Sul do país concentra 
a maioria das notificações. O latrodectismo é de baixa incidência. Os estados de Minas Gerais, 
São Paulo, Bahia e Pernambuco apresentaram o maior número de notificações.

As principais famílias de lepidópteros causadoras de acidentes são a Megalopygidae (cerdas 
pontiagudas, curtas e que contêm glândulas de veneno, entremeadas por outras longas, colori-
das e inofensivas) e a Saturniidae (cerdas semelhantes a espinhos, ramificadas e pontiagudas, 
de aspecto arbóreo, com tonalidades, em especial, esverdeadas, como gênero Lonomia).

Lonomia obliqua e L. achelous apresentaram toxinas capazes de provocar envenenamentos 
moderados ou graves hemorrágicos. Alimentam-se durante a noite, permanecendo nos troncos 
das árvores durante o dia. Os megalopigídeos são solitários, enquanto os saturnídeos têm há-
bitos gregários, fazendo com que acidentes ocorram com várias lagartas.

O registro dos acidentes com lagartas é maior no Sul e Sudeste do Brasil, de janeiro a abril, 
majoritariamente na zona urbana, porém os lonômicos são mais frequentes na zona rural. A 
faixa etária de 20 a 49 anos é a mais acometida, com predominância no sexo masculino. As 
melhores medidas de prevenção são proteção individual, saneamento ambiental e educação 
em saúde.

Em caso de acidente, a pessoa deve procurar imediatamente o serviço de referência mais pró-
ximo para tratamento adequado. No caso da região do Paraopeba, o serviço está disponível 
em Belo Horizonte (Hospital João XXIII), Curvelo, Felixlândia, Pará de Minas e Pompéu.

Os objetivos da vigilância de acidentes por animais peçonhentos é reduzir a incidência dos 
acidentes por meio da promoção de ações de educação em saúde e reduzir a gravidade e, 
consequentemente, a letalidade dos acidentes por meio do atendimento oportuno e adequado 
ao acidentado. É um agravo de notificação compulsória no Sinan, independentemente de o 
paciente ter sido submetido à soroterapia. 
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Características epidemiológicas importantes dos acidentes por peçonhentos dizem respeito 
à distribuição das incidências por áreas geográficas, aos tipos de envenenamento, à sazo-
nalidade, aos grupos etários, à utilização de antivenenos, à letalidade, à proporção de óbitos 
investigados oportunamente, à eficiência da distribuição e da aplicação dos antivenenos e às 
possíveis falhas na assistência médica, no diagnóstico e no tratamento dos casos.

O conhecimento sobre as áreas de maior risco e a distribuição geográfica dos diferentes tipos 
de acidentes permite formular estratégias para a organização da assistência médica e planejar 
ações de vigilância, tais como a distribuição de antivenenos de acordo com o perfil epidemio-
lógico dos eventos.

Medidas de prevenção e controle em animais silvestres podem ocorrer apenas com licença da 
autoridade competente. Porém, em ambientes urbanos, os animais peçonhentos fazem parte 
da fauna sinantrópica e são passíveis de controle e manejo quando em objeto de normatização 
técnica. Praguicidas e outros produtos tóxicos não têm ação comprovada no controle de artró-
podes peçonhentos (em especial dos escorpiões) no ambiente. Além disso, há escassez de 
estudos acerca do impacto, ambiental e na saúde humana, da utilização de praguicidas para o 
controle de artrópodes peçonhentos.

Desequilíbrios ambientais em razão do rompimento podem afetar a dinâmica de populações de 
serpentes e artrópodes, principalmente nas regiões mais drasticamente atingidas pelo rejeito. 
Ainda, a realização de obras de reparação aumenta os distúrbios do habitat desses animais e 
o risco de acidente pelo contato do trabalhador ou morador local.

Os dados para análise de acidentes por animais peçonhentos foram extraídos no seguinte 
caminho: Portal de Vigilância em Saúde da SESMG > Informações em saúde > TABNET – MG 
> Doenças/Agravos de notificação compulsória > Acidentes por animais peçonhentos > Local 
do acidente > Linha: (1) Município do acidente; (2) Tipo de acidente > Coluna: Ano do acidente 
> Conteúdo: Notificações > Períodos disponíveis: 2007 a 2020. Seleções Disponíveis: (1) sem 
seleções; (2) Município do acidente: Betim, Brumadinho, Mário Campos, São Joaquim de Bicas 
(separadamente). Notas: Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Elaboração: Diretoria 
de Informações Epidemiológicas/SVE. Dados considerados em 01 de junho de 2020, portanto 
sujeitos a alterações. Dados extraídos em 16/07/2020.

Número de acidentes por animais peçonhentos

No período de 2003 a 2018, foram registrados mais de 2 milhões de acidentes por animais pe-
çonhentos, com média de 140.858 casos/ano. As regiões que apresentaram maiores registros 
foram a Sudeste, seguida da Nordeste, regiões onde os acidentes escorpiônicos predominam. 
Minas Gerais é o estado com o maior número de acidentes por animais peçonhentos no Brasil.

Desde 2007, observamos a tendência de aumento do número de casos de acidentes por ani-
mais peçonhentos em Minas Gerais e em algumas regiões analisadas, principalmente a parir 
de 2016 (Figura 1.3.12-217; Tabela 1.3.12-179). Minas Gerais saiu de aproximadamente 1,5 
mil casos em 2007 para pouco mais de 3 mil casos em 2016, atingindo mais de 4 mil em 2017 
e mais de 5 mil em 2018. A bacia do Paraopeba registrava em torno de 1 mil casos em 2007, 
saltando para 1,5 mil em 2016 e quase 3 mil em 2018. O médio Paraopeba e os municípios do 
meio socioeconômico registravam em torno de 600 casos em 2007, saltando para quase mil 
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casos em 2016 e mais de 1,5 mil no médio Paraopeba e 1,9 mil no socioeconômico em 2018, 
o último influenciado pelo baixo Paraopeba (Figura 1.3.12-217).

Betim, o baixo e o alto Paraopeba registraram em torno de 250 casos anuais de 2007 a 
2018, sendo que o alto Paraopeba apresentou aumento a partir de 2016, atingindo mil casos 
em 2018 (Figura 1.3.12-217). São Joaquim de Bicas e Mário Campos registram entre 2007 
e 2018 até 15 casos anuais, sendo que que Mário Campos apresentou aumento em 2018, 
com mais de 40 casos de acidentes por animais peçonhentos. De 2007 a 2012, Brumadinho 
registrava de 10 a 20 casos anuais, aumentando progressivamente para quase 120 casos 
em 2017 e 2018.

Dos demais municípios da bacia, destacaram-se, até 2018, Curvelo, Pompéu, Felixlândia, 
Brumadinho, Paraopeba, Mateus Leme, Esmeraldas. Dos 48 municípios da bacia, 32 aumenta-
ram o número de acidentes por animais peçonhentos entre 2017 e 2018, seguindo a tendência 
geral de crescimento no período (Tabela 1.3.12-179).

Figura 1.3.12-217 – Número de acidentes por animais peçonhentos, por local do acidente, 
por ano do acidente (2007-2018), em Minas Gerais, regiões e alguns municípios da bacia do 
Paraopeba.

 
Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 01/07/2020. Dados extraídos 
em 16/07/2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Número de acidentes por animais peçonhentos por tipo nos municípios prioritários

Entre 2007 e 2012, em Brumadinho, os tipos de acidentes eram variados, atingindo, no 
máximo, oito casos por tipo (Figura 1.3.12-218; Tabela 1.3.12-180). A partir de 2013, ob-
servamos aumento de acidentes por aranhas (passando para aproximadamente 20 casos 
anuais), abelhas (passando para aproximadamente 25 casos anuais, escorpião (aumen-
tando progressivamente até 2018), serpentes (até 15 casos anuais), e lagartas (atingindo 
em torno de 20 casos anuais em 2016, dobrando para 40 em 2017 e aumentando para mais 
de 50 em 2018).

Os acidentes por animais peçonhentos em Betim ocorreram geralmente em função de es-
corpião e lagartas. Observamos aumento de acidentes por escorpião de 40 para 140 casos 
de 2007 até 2018 (Figura 1.3.12-218; Tabela 1.3.12-180). Observamos também flutuação no 
número de acidentes por lagartas, entre 2007 e 2018, em torno de 50 a 90 casos anuais, com 
redução entre 2014 e 2017, aumento de acidentes por aranhas de 2016 até 2018 e redução de 
outros acidentes por peçonhentos de 2008 a 2018. Acidentes por abelhas oscilam entre 20 e 
40 anuais e, com serpentes, ocorrem em torno de 10 casos anuais.
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Em Mário Campos, foram registrados anualmente o máximo de oito casos de acidentes por 
peçonhentos por tipo, de 2007 a 2017, até 2018, quando foram registrados 21 casos com 
lagartas. Em São Joaquim de Bicas, foram registrados anualmente o máximo de um caso de 
acidente por peçonhentos por tipo, de 2007 a 2018, exceto em 2007, com dois casos com 
aranhas, três com lagartas e quatro com serpentes, e de 2013 a 2015, com três, dois e quatro 
casos com serpentes, respectivamente (Figura 1.3.12-218; Tabela 1.3.12-180).

Figura 1.3.12-218 – Número de acidentes por animais peçonhentos, por tipo de acidente, por local 
do acidente, por ano do acidente (2007-2018), nos municípios prioritários da bacia do Paraopeba.

 

 
Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 01/07/2020. Dados extraídos 
em 16/07/2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Tabela 1.3.12-179 – Número de acidentes por animais peçonhentos, por local do acidente, por 
ano do acidente (2007-2018), em Minas Gerais, macrorregiões de saúde, regiões e municípios da 
bacia do Paraopeba e da área de estudo.

Localidade 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Minas Gerais 16368 18020 21536 20329 22836 25360 29270 29812 31222 32803 42039 52789

Centro 2460 2982 3684 3551 3657 3944 4812 4863 5372 5715 7120 8276

Centro Sul 391 388 429 352 447 526 567 520 634 788 939 1040

Jequitinhonha 414 541 700 670 529 694 762 836 785 855 1070 1497

Leste 1490 1748 2234 2003 2424 2444 2821 2562 2493 2573 3632 4670

Leste do Sul 1324 1245 1333 1245 1333 1459 2042 1901 2142 2229 2709 3975

Nordeste 1288 1641 1789 1502 1781 1884 2255 2610 2384 2344 3642 4425

Noroeste 625 639 590 645 844 1125 1237 1308 1317 1437 1960 2561

Norte 3188 3283 4233 3852 4816 4842 5540 6153 6159 6012 7775 10498

Oeste 373 361 408 473 753 987 1033 978 1112 1237 1550 2097
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Localidade 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sudeste 723 815 895 700 618 1039 1059 874 1139 1194 1510 2010

Sul 1655 1902 2150 1996 2232 2642 3451 3177 3602 4205 4824 5621

Triângulo do Norte 1301 1374 1664 1537 1690 1934 1855 2060 2124 2354 2851 3027

Triângulo do Sul 1128 1094 1408 1789 1712 1830 1829 1954 1922 1841 2429 3056

Socioeconômico 586 660 613 541 530 744 771 797 807 922 1417 1880

Bacia Paraopeba 1011 1100 1155 971 1019 1320 1364 1482 1466 1675 2267 2856

Alto Paraopeba 248 177 156 138 124 164 178 196 180 233 246 253

Médio Paraopeba 491 700 807 656 707 906 947 894 898 958 1234 1556

Baixo Paraopeba 272 223 192 177 188 250 239 392 388 484 787 1047

Caso 221 215 134 138 111 163 115 253 245 382 646 864

Controle 183 176 206 211 240 223 331 353 489 500 598 781

Betim 173 290 293 241 212 301 289 203 176 203 246 321

Brumadinho 14 17 13 11 17 20 36 59 80 70 118 119

Cachoeira da Prata 2 5 3 1 4 4 5 2 5 3 9 6

Caetanópolis 21 17 19 11 8 15 7 15 37 27 37 43

Curvelo 125 128 61 59 24 39 32 132 65 238 411 556

Esmeraldas 40 36 43 41 27 43 65 38 55 30 29 53

Felixlândia 43 12 32 7 27 33 71 51 45 53 110 149

Florestal 2 1 1 2 2 5 2 3 1 5 19 21

Fortuna de Minas 2 0 2 0 3 4 10 3 8 12 2 1

Igarapé 3 6 3 5 5 6 5 18 8 14 13 38

Inhaúma 4 2 3 2 4 6 9 20 23 12 22 27

Itabirito 32 10 11 15 11 19 14 53 109 119 119 164

Juatuba 11 12 7 10 13 40 19 13 12 30 33 30

Lagoa Santa 114 97 126 130 151 116 143 144 217 134 268 343

Maravilhas 3 1 1 3 0 2 5 3 3 0 0 3

Mariana 26 40 47 50 54 58 90 80 100 119 89 127

Mário Campos 2 2 3 13 11 10 6 7 15 8 12 42

Mateus Leme 37 56 46 14 28 36 56 14 7 27 87 86

Matozinhos 8 16 10 9 12 20 75 66 52 118 112 130

Papagaios 12 6 9 5 24 25 14 16 15 18 13 16

Pará de Minas 7 5 3 16 7 10 10 10 9 18 34 72

Paraopeba 64 53 50 42 50 54 18 39 79 26 50 87

Pedro Leopoldo 3 13 12 7 12 10 9 10 11 10 10 17

Pequi 3 1 0 3 6 5 9 5 7 3 2 6

Pompéu 7 7 21 53 55 84 97 139 147 122 166 196

São Joaquim de 
Bicas

10 3 0 0 2 0 6 5 8 2 1 4

São José da 
Varginha

1 0 0 2 1 2 0 2 2 1 3 4

Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 01/07/2020. Dados extraídos 
em 16/07/2020. Elaboração: Arcadis, 2020.
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Tabela 1.3.12-180 – Número de acidentes por animais peçonhentos, por tipo de acidente, por local 
do acidente, por ano do acidente (2007-2018), nos municípios prioritários da bacia do Paraopeba.

Tipo de acidente 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Brumadinho

Ign/Branco 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2 0

Serpente 5 2 3 4 5 6 3 0 9 2 15 3

Aranha 3 8 5 3 4 6 22 17 21 18 16 24

Escorpião 3 3 3 1 6 2 2 7 5 10 16 19

Lagarta 1 2 1 2 1 2 7 10 16 19 40 51

Abelha 2 1 0 0 0 1 0 22 28 20 26 22

Outros 0 0 0 1 0 2 2 2 0 1 3 0

Betim

Ign/Branco 6 15 21 13 6 16 1 0 2 2 13 10

Serpente 7 14 9 8 16 7 10 11 5 8 7 8

Aranha 14 28 29 27 21 36 36 32 18 22 42 55

Escorpião 36 55 74 56 64 79 78 65 99 105 110 141

Lagarta 69 83 87 70 46 89 85 39 25 23 32 64

Abelha 9 30 29 23 28 37 40 28 12 34 32 30

Outros 32 65 44 44 31 37 39 28 15 9 10 13

Mário Campos

Ign/Branco 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1

Serpente 0 0 1 3 0 0 1 1 0 0 2 2

Aranha 0 2 2 3 7 3 1 0 2 2 3 8

Escorpião 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2

Lagarta 1 0 0 6 3 1 2 1 5 2 2 21

Abelha 0 0 0 0 0 4 0 1 7 4 0 2

Outros 0 0 0 1 1 1 2 3 1 0 2 6

São Joaquim de Bicas

Ign/Branco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Serpente 4 2 0 0 1 0 4 2 4 1 1 1

Aranha 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1

Escorpião 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0

Lagarta 3 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

Abelha 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1

Outros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 01/07/2020. Dados extraídos 
em 16/07/2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

1.3.12.8.B.b.3. Morbidades sociais, psicossociais e outras morbidades

1.3.12.8.B.b.3.1. Gravidez na adolescência

Nas últimas duas décadas, a gravidez na adolescência tornou-se um importante tema de de-
bate e alvo de políticas públicas em praticamente todo o mundo. Em 2004, adolescentes re-
presentam 16,4% do total de óbitos relacionadas à gravidez, ao parto e ao puerpério. De 2004 
a 2015, a gravidez na adolescência teve uma queda de 17% no Brasil. A proporção é de 32% 
no Sudeste.
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As adolescentes grávidas são acolhidas pelo SUS, por meio das equipes de saúde da atenção 
básica, quando são encaminhadas para realização de consultas clínicas, incluindo o pré-na-
tal e puerpério, exames de rotina e ações de planejamento sexual e reprodutivo, incluindo o 
parceiro. Em caso de gravidez decorrente de estupro, as vítimas são encaminhadas para os 
serviços de referência para aborto previsto em lei.

Este estudo analisou o número de adolescentes grávidas (número de nascidos vivos de 
mães na faixa de 10 e 19 anos de idade), por município de residência, por mês, entre 2007 e 
2018. Os dados para análise de gravidez na adolescência foram extraídos no seguinte cami-
nho: Portal de Vigilância em Saúde da SESMG > Informações em saúde > TABNET – MG > 
Nascidos Vivos > Nascidos Vivos > Local de residência > Linha: Município > Coluna: Mês/Ano 
do Nascimento > Conteúdo: Nascimentos p/ residência > Períodos disponíveis: 2007 a 2018, 
ano a ano > Seleções Disponíveis: (1) sem seleções; (2) Idade da Mãe: 10 a 14 anos; 15 a 19 
anos. Fonte: Sinasc/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Nota: Dados de 2017 a 2020 atualizados 
em 01 de junho de 2020, portanto sujeitos a alterações. Elaboração: Diretoria de Informações 
Epidemiológicas/SVE. Acesso: 14/07/2020.

Uma das limitações do Sinasc está relacionada ao tempo de fechamento do sistema de infor-
mação Sinasc, que é de 18 meses. Considerando o tempo de fechamento, os dados até de-
zembro de 2018 estariam consolidados. No entanto, considerando a possibilidade de alteração 
pela fonte, somente os dados até dezembro de 2016 estariam consolidados, sendo de 2017 
a 2020 sujeito a super ou subnotificação. Portanto, as tendências a partir de 2017 devem ser 
cuidadosamente observadas.

Outro aspecto importante é que os dados se referem ao momento do nascimento, e não ao 
momento da fecundação. Neste sentido, considerando o período de gestação, a maioria dos 
casos de nascimento registrados em um determinado ano são resultado de fecundação no ano 
anterior. Portanto, afirmações robustas a respeito de tendências após o rompimento somente 
poderão ser feitas se observadas em anos posteriores ao rompimento e após consolidação 
final dos dados pela fonte.

Número de casos de gravidez na adolescência

A bacia do Paraopeba registrou 11,4% e os municípios do socioeconômico registraram 5% dos 
502.444 casos registrados em Minas Gerais de 2007 até 2018. Da região de estudo, destacaram-
-se com maior número de casos de gravidez na adolescência Betim (mais de 10 mil), Curvelo, 
Esmeraldas e Pará de Minas (mais de 1,9 mil). Brumadinho registrou 712 casos, Mário Campos, 
386 casos, e São Joaquim de Bicas, 796 casos de gravidez na adolescência nesse período.

O número de casos de gravidez na adolescência em Minas Gerais apresentou quedas suces-
sivas desde 2007, mais forte de 2007 até 2010, mais fraca de 2010 a 2015, e nova queda forte 
até 2018. É importante ressaltar os dados de 2017 e 2018 estão sujeitos a alterações de dados 
pela Sinasc, e, se alterados, tendem a aumentar os valores em quaisquer das escalas analisa-
das (bacia, regiões da bacia ou municípios).

A tendência de queda também é observada nas regiões do Paraopeba (Figura 1.3.12-218) e 
na maioria dos municípios da área de estudo (Tabela 1.3.12-181). Porém, no meio da queda 
de 2007 para 2018, observamos um aumento entre 2011 até 2014 nos municípios do estudo 
socioeconômico e do médio Paraopeba.
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Betim manteve estabilidade nos casos de gravidez na adolescência até 2014, sendo abaixo de 
1.000 casos anuais, quando apresentou redução até 2018. Brumadinho apresentou estabilida-
de relativa do número de casos de gravidez na adolescência, com número de casos variando 
entre 50 e 70 casos por ano de 2007 a 2014. Em 2015, atingiu o maior valor (78 casos), redu-
zindo até 2018 para o menor valor (45 casos) (Figura 1.3.12-219).

São Joaquim de Bicas também se manteve oscilando entre 45 e 70, com pico em 2014, e que-
da expressiva em 2018. Mário Campos oscilou entre 30 e 40 casos até 2015, reduzindo em 
2017 e aumentando pouco em 2018.

Diversos municípios da área de estudo apresentaram picos repentinos de casos de gravidez 
na adolescência, às vezes, em meio a quedas (Tabela 1.3.12-181; Esmeraldas em 2014 e 
2015, Curvelo em 2009, Paraopeba em 2013, Pará de Minas em 2014, Igarapé, Mateus Leme, 
Itabirito e Juatuba em 2015 e Papagaios e Felixlândia em 2017), que podem estar relacionados 
ao aumento de fluxo populacional.

Figura 1.3.12-219 – Número de adolescentes grávidas (10 a 19 anos), por ano de nascimento 
(2007 a 2018), por município de residência, em Minas Gerais, regiões e alguns municípios da 
bacia do Paraopeba e da área de estudo.

 
Fonte: Sinasc/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 1º jun. 2020. Dados extraídos 
em 14/07/2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Desde 2007, é observada a mesma tendência de redução do número de casos nas regiões do 
Paraopeba e nos municípios mais populosos. A bacia do Paraopeba registrava entre 350 e 500 
casos mensais até meados de 2016. Os municípios da área de estudo do meio socioeconômico 
registravam entre 150 e 225 casos mensais até 2016, quando apresentaram redução, ficando 
entre 100 e 175 casos mensais de gravidez na adolescência (Figura 1.3.12-220). Betim, alto e 
baixo Paraopeba variaram em torno de 100, 75, 50 e 40 casos mensais respectivamente, com 
quedas também a partir de 2016.

Em municípios menos populosos, observamos maior variação mensal, como em Brumadinho, 
Mário Campos e São Joaquim de Bicas, que variaram de nenhum a 13 casos por mês, com 
máximo de oito em Mário Campos, todos antes e após rompimento (Figura 1.3.12-220).

Frequentemente, foram registrados picos de casos de gravidez na adolescência, com nasci-
mentos em torno do mês de março, alertando para o momento da fecundação em torno de 
julho (nove meses antes), momento de férias escolares. Este fenômeno é observado em Minas 
Gerais, nas regiões da bacia e nos municípios mais populosos. No entanto, em municípios me-
nos populosos, observamos aleatoriedade sazonal em função da baixa quantidade de casos.
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Figura 1.3.12-220 – Número de adolescentes grávidas (10 a 19 anos), por mês de nascimento 
(2007 a 2018), por município de residência, em Minas Gerais, regiões e alguns municípios da 
bacia do Paraopeba e da área de estudo.

 
Fonte: Sinasc/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 1º jun. 2020. Dados extraídos 
em 14/07/2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Proporção de gravidez na adolescência

A proporção de gravidez na adolescência monitora a tendência da gravidez de adolescentes 
de 10 a 19 anos, com o objetivo de nortear as ações de saúde nas unidades básicas, escolas 
(programa saúde na escola) e maternidades no território, além de subsidiar processos de pla-
nejamento, gestão e avaliação de políticas e ações voltadas para a promoção da saúde sexual 
e saúde reprodutiva de adolescentes. Este indicador é utilizado na Pactuação Interfederativa 
2017-2021 e calculado da seguinte forma: “Número de nascidos vivos de mães adolescentes 
de 10 a 19 anos residentes em determinado local e período” sobre “Número de nascidos vivos 
de mães residentes no mesmo local e período (x 100)”. 

Após análise da distribuição dos dados (histograma), as proporções (%) de casos de gravidez 
na adolescência foram classificadas em cinco categorias: muito baixa (3,85 a 11%), baixa (11 
a 14%), média (14 a 19%), alta (19 a 22%), muito alta (22 a 29,05%).

Proporções anuais muito altas foram registradas em Cachoeira da Prata (2007), Caetanópolis 
(2009), Felixlândia (2014, 2017 e 2018), Fortuna de Minas (2011 e 2012), Inhaúma (2010, 
2012, 2015, 2017), Maravilhas (2008, 2009 e 2012), Mário Campos (2009), Papagaios (2010 
a 2014, 2016 e 2017), Paraopeba (2008), Pequi (2007, 2010, 2011 e 2018), Pompéu (2007 a 
2015) e São José da Varginha (2008) (Tabela 1.3.12-182).

A série histórica no Brasil mostra queda de 21,84% para 18,87% entre 2004 e 2014. A propor-
ção de gravidez na adolescência na área de estudo seguiu a tendência de queda da proporção 
no Brasil e do número de adolescentes grávidas na área. Minas Gerais e os municípios do meio 
socioeconômico reduziram de aproximadamente 18% em 2007 para 12% em 2018 (Figura 
1.3.12-221). A bacia, o médio, o alto Paraopeba e Betim reduziram de aproximadamente 17% 
em 2007 para 10% em 2018. Destacou-se o baixo Paraopeba, que apresentou as maiores pro-
porções, reduzindo de aproximadamente 21% em 2008 para 16% em 2018.

Brumadinho oscilou entre 12 e 16% de 2007 a 2017, reduzindo até 11% em 2018 (Figura 
1.3.12-221). Mário Campos oscilou entre 15 e 22% de 2007 a 2011, reduzindo para 9% em 
2017. Porém, aumentou, em 2018, para quase 11%. São Joaquim de Bicas oscilou entre 15% 
e 21% de 2007 a 2017, reduzindo para 11% em 2018.
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Figura 1.3.12-221 – Proporção de adolescentes grávidas (10 a 19 anos), por mês de nascimento 
(2007 a 2018), por município de residência, em Minas Gerais e municípios prioritários da bacia 
do Paraopeba.

 
Fonte: Sinasc/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 1º jun. 2020. Dados extraídos 
em 14/07/2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

As tendências de queda nos casos de gravidez na adolescência e proporção de adolescen-
tes grávidas observadas nas regiões do Paraopeba e na maioria dos municípios analisados 
sugerem resultados positivos de políticas públicas voltadas à temática. No entanto, alguns 
municípios apresentaram tendências de crescimento em determinados períodos, sugerindo 
explosão de casos de gravidez na adolescência em razão de eventos que podem estar re-
lacionados ao aumento de fluxo populacional esporádico ou a outros fatores que devem ser 
localmente investigados. Outros municípios merecem atenção por apresentarem tendência 
de aumento a longo e curto prazos, sugerindo que pode haver falhas nessas políticas públi-
cas localmente.

Segundo o Ministério da Saúde, a mudança de padrões epidemiológicos está relacionada a 
vários fatores como expansão do programa Saúde da Família (observado em algumas loca-
lidades na bacia), mais acesso a métodos contraceptivos, e ao Programa Saúde na Escola, 
que oferece informação de educação em saúde, que leva ao empoderamento dos próprios 
adolescentes ao fazer escolhas livres e determinar o seu projeto de vida. Ações de educação 
em saúde sobre sexualidade, principalmente em escolas, devem esclarecer o uso do pre-
servativo (masculino e feminino) e dos contraceptivos para a prevenção da gravidez e das 
infecções sexualmente transmissíveis (IST), enfatizando a dupla proteção.

A gravidez na adolescência chama a atenção para a complexa realidade da juventude brasilei-
ra e, em particular, de adolescentes, articulando aspectos ligados ao exercício da sexualidade 
e da vida reprodutiva às condições materiais de vida e às múltiplas relações de desigualdade 
que constituem a vida social em nosso país.
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Tabela 1.3.12-181 – Número de adolescentes grávidas (10 a 19 anos), por ano de nascimento (2007 a 2018), por município de residência, em Minas 
Gerais, macrorregiões de saúde, regiões e municípios da bacia do Paraopeba e da área de estudo.

Localidade 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2007-2018

Minas Gerais 48860 47226 44192 42967 42831 42535 42526 42781 41486 37068 36057 33915 502444

Centro 12858 12748 11898 11849 11822 12188 12176 12337 11975 10523 10045 9083 139502

Centro Sul 1534 1483 1357 1305 1322 1211 1188 1215 1212 1051 975 945 14798

Jequitinhonha 1279 1088 1044 1066 979 902 889 876 816 746 745 638 11068

Leste 3760 3760 3346 3172 3260 3132 3056 3099 3102 2777 2716 2627 37807

Leste do Sul 1801 1689 1572 1440 1449 1533 1478 1458 1461 1365 1360 1294 17900

Nordeste 3295 3131 2704 2601 2614 2446 2389 2341 2338 2087 2129 2118 30193

Noroeste 1922 1978 1714 1639 1643 1651 1576 1751 1638 1486 1555 1405 19958

Norte 5727 5276 5033 4860 4881 4466 4414 4483 4221 3850 3617 3622 54450

Oeste 2309 2273 2246 2164 2112 2174 2179 2235 2165 1858 1843 1788 25346

Sudeste 3273 3227 3151 3068 3108 3165 3187 3148 3057 2628 2734 2589 36335

Sul 6114 5776 5520 5358 5353 5263 5316 5215 4978 4655 4541 4177 62266

Triângulo do Norte 3026 2862 2852 2732 2566 2689 2923 2869 2696 2464 2362 2206 32247

Triângulo do Sul 1962 1934 1754 1709 1720 1715 1754 1752 1826 1577 1435 1423 20561

Socioeconômico 2159 2206 2131 2128 2044 2136 2197 2357 2207 1951 1880 1696 25092

Bacia Paraopeba 5225 5253 4903 4848 4854 5017 5090 5305 5010 4356 4166 3833 57860

Alto Paraopeba 737 811 677 648 685 654 598 687 667 544 522 508 7738

Médio Paraopeba 4032 3952 3765 3745 3781 3915 4039 4172 3922 3431 3245 2953 44952

Baixo Paraopeba 456 490 461 455 388 448 453 446 421 381 399 372 5170

Caso 552 567 552 535 476 535 544 580 523 458 461 431 6214

Controle 564 541 495 493 506 555 506 578 563 492 427 415 6135

Betim 951 949 935 907 902 929 948 1007 894 844 740 697 10703

Brumadinho 61 55 50 68 57 67 58 67 78 53 53 45 712

Cachoeira da Prata 9 6 7 3 3 0 5 4 1 3 1 2 44
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Localidade 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2007-2018

Caetanópolis 18 19 28 19 13 17 12 13 23 19 19 14 214

Curvelo 207 198 225 174 162 189 191 187 178 176 153 169 2209

Esmeraldas 151 124 145 132 168 147 178 205 209 178 189 154 1980

Felixlândia 33 39 21 26 25 31 31 40 19 16 36 36 353

Florestal 5 10 11 15 11 8 12 12 20 7 10 12 133

Fortuna de Minas 4 4 2 5 8 8 3 5 3 3 3 3 51

Igarapé 82 98 91 96 93 93 98 112 127 95 81 75 1141

Inhaúma 11 11 11 15 8 17 12 11 19 13 18 10 156

Itabirito 93 93 94 87 82 89 92 94 97 85 72 66 1044

Juatuba 60 58 50 51 58 59 65 76 51 51 51 44 674

Lagoa Santa 107 89 76 98 104 100 105 117 103 100 88 87 1174

Maravilhas 15 24 24 17 17 22 16 12 12 12 7 14 192

Mariana 146 136 130 124 123 147 138 154 149 112 96 103 1558

Mário Campos 35 31 41 41 39 29 33 31 38 22 20 26 386

Mateus Leme 72 76 54 68 67 57 70 79 85 73 77 59 837

Matozinhos 93 94 99 80 91 101 72 88 100 72 74 63 1027

Papagaios 40 47 33 48 48 45 45 46 41 39 45 38 515

Pará de Minas 172 185 171 168 149 170 159 193 159 135 148 131 1940

Paraopeba 52 71 56 74 50 50 71 57 57 43 56 42 679

Pedro Leopoldo 125 129 96 104 106 118 99 125 114 123 97 96 1332

Pequi 13 6 10 11 13 8 7 10 6 7 7 10 108

Pompéu 106 116 98 114 90 116 103 103 103 88 90 73 1200

São Joaquim de Bicas 56 71 63 69 58 67 74 83 75 71 69 40 796

São José da Varginha 6 8 5 7 5 7 6 4 9 3 7 2 69

Fonte: Sinasc/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 1º jun. 2020. Dados extraídos em 14/07/2020. Elaboração: Arcadis, 2020.
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Tabela 1.3.12-182 – Proporção de adolescentes grávidas (10 a 19 anos), por ano de nascimento 
(2007 a 2018), por município de residência, em Minas Gerais, macrorregiões de saúde, regiões e 
municípios da bacia do Paraopeba e da área de estudo.

Localidade 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Minas Gerais 18,74 18,05 17,42 16,82 16,47 16,31 16,43 16,01 15,46 14,63 13,82 12,86

Centro 15,86 15,49 14,76 14,37 14,05 14,16 14,13 13,94 13,40 12,68 11,94 10,82

Centro Sul 17,28 16,35 15,82 14,90 14,91 14,47 13,93 13,84 13,61 12,37 11,36 10,97

Jequitinhonha 23,33 20,98 21,90 21,38 19,85 19,58 19,18 18,52 18,14 16,67 15,98 14,51

Leste 19,19 18,52 17,53 16,34 16,28 15,94 16,03 15,64 15,68 15,03 14,34 13,53

Leste do Sul 18,91 18,61 18,09 17,40 16,84 17,57 17,71 16,73 16,96 16,34 15,74 14,09

Nordeste 25,21 24,12 23,30 23,00 22,39 23,14 22,85 22,03 22,12 20,65 20,82 20,30

Noroeste 21,56 22,55 20,63 19,94 19,72 19,42 18,74 19,60 17,85 17,21 16,54 14,80

Norte 23,44 22,24 21,43 20,96 20,99 20,10 19,87 19,15 18,50 18,16 16,36 15,66

Oeste 16,78 15,78 15,76 15,12 14,72 14,81 14,92 14,85 14,27 12,70 12,15 11,52

Sudeste 17,50 17,08 16,88 16,61 16,16 16,17 17,13 16,34 15,89 14,69 14,57 13,66

Sul 18,59 17,83 17,51 16,93 16,74 16,24 16,47 15,93 15,09 14,54 13,56 12,47

Triângulo do Norte 19,86 18,63 18,57 17,57 16,53 16,90 18,08 17,20 15,81 15,00 13,91 12,94

Triângulo do Sul 21,50 21,08 20,00 19,25 18,86 18,12 18,64 17,69 17,79 16,19 14,52 14,24

Socioeconômico 17,97 18,06 17,55 16,98 15,83 16,60 16,34 16,73 15,67 14,95 14,20 12,53

Bacia Paraopeba 16,56 16,31 15,70 15,01 14,64 14,95 14,82 14,90 14,04 13,17 12,35 11,23

Alto Paraopeba 16,34 16,86 14,92 14,52 14,45 14,23 12,98 13,86 13,42 11,42 10,86 10,69

Médio Paraopeba 16,25 15,71 15,37 14,60 14,34 14,57 14,65 14,68 13,76 13,03 12,11 10,86

Baixo Paraopeba 20,39 21,84 21,01 20,84 18,93 21,53 20,92 19,97 18,93 19,16 18,87 16,96

Caso 17,82 19,14 17,85 17,17 15,29 17,00 16,81 16,73 15,08 14,69 14,29 13,22

Controle 16,64 15,88 15,01 14,56 14,22 14,66 14,13 14,67 14,17 13,30 11,68 11,08

Betim 17,16 16,29 16,32 15,08 14,66 15,19 14,85 15,48 13,86 13,95 12,50 11,44

Brumadinho 16,18 14,55 12,56 16,23 12,34 14,99 13,33 13,81 15,35 12,10 12,10 11,08

Cachoeira da Prata 23,68 13,95 14,89 7,89 8,82 0,00 10,87 8,70 3,70 8,82 2,56 4,55

Caetanópolis 15,13 15,32 28,00 15,45 12,04 15,74 12,63 10,08 17,83 17,92 15,97 10,37

Curvelo 20,25 21,27 21,49 18,41 17,53 19,44 19,53 18,17 17,52 19,51 16,07 16,54

Esmeraldas 20,19 18,02 20,03 17,98 20,24 17,73 18,54 18,74 18,68 16,24 15,58 12,95

Felixlândia 16,02 21,43 14,58 16,46 17,86 21,09 21,09 23,95 15,45 13,56 23,68 28,35

Florestal 9,26 16,13 18,97 19,23 12,09 11,43 17,91 15,00 21,28 9,21 14,29 13,19

Fortuna de Minas 14,29 11,76 6,25 20,00 22,22 25,81 12,00 14,29 10,00 8,57 9,38 7,50

Igarapé 17,05 21,63 19,36 19,88 16,79 16,29 15,91 19,15 20,16 16,99 14,31 12,12

Inhaúma 15,49 20,37 17,19 22,39 11,11 22,97 17,91 13,75 24,68 15,29 23,08 17,86

Itabirito 14,18 13,56 15,19 12,74 12,08 11,59 13,20 12,47 12,86 12,20 9,69 8,92

Juatuba 18,46 19,02 17,36 14,66 16,91 15,61 18,01 16,20 12,09 13,25 12,98 11,37

Lagoa Santa 17,01 12,97 11,62 15,34 14,40 13,28 14,32 13,70 12,16 12,44 10,90 10,51

Maravilhas 16,13 22,22 23,08 19,10 19,32 29,33 19,05 15,19 16,22 14,12 10,45 16,09

Mariana 16,37 16,71 15,74 15,52 14,56 16,33 15,13 16,24 15,31 12,71 11,52 12,10

Mário Campos 21,21 15,58 22,53 21,58 19,50 14,36 13,81 14,76 15,64 10,33 9,62 10,92

Mateus Leme 20,93 20,11 15,21 17,99 15,95 14,00 16,87 16,67 17,82 16,78 16,96 12,19

Matozinhos 20,26 20,26 20,20 16,29 17,17 19,54 14,57 15,58 18,21 14,88 14,74 12,65

Papagaios 19,51 19,83 15,00 22,86 24,24 25,86 23,32 24,47 21,24 23,35 25,42 20,54

Pará de Minas 15,87 17,93 15,86 15,82 13,44 15,80 14,17 16,07 13,29 12,08 12,99 11,28

Paraopeba 17,99 22,40 19,93 21,70 18,12 18,25 20,82 20,14 17,43 15,69 18,36 14,74

Pedro Leopoldo 16,58 17,06 13,54 13,42 13,54 13,92 13,27 15,26 13,40 14,75 12,60 11,59
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Localidade 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pequi 22,81 16,22 21,74 26,83 24,53 15,69 14,29 20,00 11,11 16,67 16,67 22,73

Pompéu 26,84 25,61 24,38 28,08 22,28 28,57 25,06 23,57 23,62 20,85 21,95 16,59

São Joaquim de Bicas 16,92 20,82 18,86 20,54 15,55 17,27 19,58 20,00 19,08 18,98 16,43 10,78

São José da Varginha 15,38 25,00 12,20 15,56 11,11 15,91 18,18 8,16 13,85 7,89 16,67 6,25

Proporção (%)

Muito baixa: 3,85 a 11%

Baixa: 11 a 14%

Média: 14 a 19%

Alta: 19 a 22%

Muito alta: 22 a 29,05%

Fonte: Sinasc/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 1º jun. 2020. Dados extraídos 
em 14/07/2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

1.3.12.8.B.b.3.2. Anomalias congênitas

Os dados para análise de anomalia congênita foram extraídos no seguinte caminho: Portal 
de Vigilância em Saúde da SESMG > Informações em saúde > TABNET – MG > Nascidos 
Vivos > Nascidos Vivos > Local de residência > Linha: Município > Coluna: Mês/Ano do 
Nascimento > Conteúdo: Nascimentos p/ residência > Períodos disponíveis: 2007 a 2018, 
ano a ano > Seleções Disponíveis: Anomalia congênita: Sim. Fonte: Sinasc/CPDE/DIE/
SVE/SubVS/SESMG. Nota: Dados de 2017 a 2020 atualizados em 01 de junho de 2020, 
portanto sujeitos a alterações. Elaboração: Diretoria de Informações Epidemiológicas/SVE. 
Acesso: 31/07/2020.

O número de casos de anomalia congênita em Minas Gerais oscilava em torno de 1,6 em 
Minas Gerais até 2009, aumentando para 2 mil em 2011, reduzindo até aproximadamente 6 mil 
em 2015, e aumentando para mais de 1,9 mil em 2017 e 2018. Não observamos tendências 
nas anomalias congênitas nas regiões da bacia do Paraopeba. No médio Paraopeba, o número 
de casos de anomalia congênita oscilou entre 140 e 190, no socioeconômico entre 75 e 112, no 
alto Paraopeba entre 17 e 43 e no baixo Paraopeba entre 13 e 29 casos anuais.

Em Betim, oscilou em torno de 40 casos anuais entre 2007 e 2010, passando a oscilar 
em torno de 50 casos anuais a partir de então. Em Brumadinho, observamos 41 casos de 
anomalias congênitas desde 2017, oscilando entre um e sete casos anuais. Mário Campos 
registrou 24 anomalias, com o máximo de seis em 2016. São Joaquim de Bicas registrou 
27 anomalias, com o máximo de seis em 2016. Curvelo registrou 133 anomalias, com o 
máximo de 20 em 2011 e Esmeraldas 82 casos, sendo 13 em 2017 e 11 em 2018. Pará 
de Minas registrou 98 casos de anomalias congênitas, Igarapé, 54, Mateus Leme, 39, 
Pompéu, 30, Juatuba, 29, Felixlândia, 25 e Paraopeba, 23 casos. Os demais municípios 
registraram menos de 10 casos de anomalias e apenas São José da Varginha não registrou 
casos (Figura 1.3.12-222).
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Figura 1.3.12-222 – Número de anomalias congênitas ao nascer, em Minas Gerais e nos 
municípios do meio socioeconômico, de 2007 a 2018, por município de residência.

 

 
Fonte: Sinasc/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 01/07/2020. Dados extraídos 
em 31/07/2020.

Tabela 1.3.12-183 – Número de anomalias congênitas ao nascer, em Minas Gerais e nos 
municípios do meio socioeconômico, de 2007 a 2018, por município de residência.

Localidade 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2007-2018

Minas Gerais 1673 1671 1654 1743 1994 1855 1781 1737 1673 1844 1957 1956 21538

Socioeconômico 94 75 106 81 112 104 104 89 94 98 109 102 1168

Bacia Paraopeba 180 183 225 194 240 221 242 209 218 238 243 235 2628

Alto Paraopeba 17 24 23 36 30 24 35 31 26 28 30 43 347

Médio Paraopeba 150 146 173 141 183 184 180 165 174 190 191 187 2064

Baixo Paraopeba 13 13 29 17 27 13 27 13 18 20 22 5 217

Caso 29 26 44 25 32 28 28 21 23 23 27 18 324

Controle 21 13 15 17 23 27 24 19 15 31 27 23 255

Belo Horizonte 203 232 191 202 198 185 208 183 226 238 291 271 2628

Betim 37 35 41 30 49 55 47 47 46 51 40 53 531

Brumadinho 4 1 7 4 4 6 1 4 2 2 2 4 41

Cachoeira da Prata 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 4

Caetanópolis 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Curvelo 4 7 19 8 20 9 15 9 12 12 13 5 133

Esmeraldas 6 4 6 5 7 5 6 7 7 5 13 11 82

Felixlândia 3 3 1 3 4 3 1 1 2 2 2 0 25

Florestal 3 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 9

Fortuna de Minas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Igarapé 7 2 3 5 3 2 7 5 3 4 8 5 54

Inhaúma 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 4
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Localidade 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2007-2018

Juatuba 2 2 0 1 2 2 1 3 4 2 8 2 29

Maravilhas 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 5

Mário Campos 0 1 0 1 3 6 1 1 3 1 3 4 24

Mateus Leme 1 1 4 3 5 2 5 4 2 2 3 7 39

Papagaios 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3

Pará de Minas 16 14 15 10 6 10 6 3 4 3 4 7 98

Paraopeba 3 2 3 2 0 1 5 2 1 4 0 0 23

Pequi 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4

Pompéu 2 1 5 3 3 0 4 1 2 2 7 0 30

São Joaquim de Bicas 3 1 0 1 3 0 3 1 1 6 4 4 27

São José da Varginha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fonte: Sinasc/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 01/07/2020. Dados extraídos 
em 31/07/2020.

1.3.12.8.B.b.3.3. Aids em adultos

Aids é a síndrome da imunodeficiência adquirida, provocada pela infecção do vírus HIV (vírus 
da imunodeficiência humana) em sua fase avançada. As pessoas infectadas pelo HIV, sem 
tratamento, evoluem para uma grave disfunção do sistema imunológico, levando ao óbito prin-
cipalmente por causas coexistentes, sendo a principal, a tuberculose (TB). A terapia antirretro-
viral, iniciada no Brasil em 1996, tem possibilitado o aumento da sobrevida das pessoas, me-
diante reconstituição das funções do sistema imunológico e redução de doenças secundárias. 
O vírus do HIV é sexualmente transmissível, podendo ser transmitido ainda pelo sangue e por 
transmissão vertical (gestação, parto ou aleitamento materno).

Na primeira metade da década de 1980, a epidemia de HIV/Aids manteve-se basicamente restrita 
às regiões metropolitanas do Sudeste e Sul do país, com elevadas velocidades de crescimento da 
incidência e das taxas de mortalidade. A estrutura assistencial para pessoa com HIV/Aids encon-
trava-se em fase de implantação e implementação, tendo sido priorizadas medidas dirigidas à me-
lhoria da qualidade e controle do sangue e seus derivados. Como consequência imediata dessas 
medidas, observou-se uma diminuição drástica de casos de Aids entre hemofílicos e transfundidos.

Ainda hoje, a Aids é um dos grandes problemas de saúde pública devido a seu caráter pandê-
mico e sua possibilidade de se fixar em populações e transcender gerações. De acordo com 
parâmetros estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a epidemia de HIV/Aids 
no país é concentrada em alguns segmentos populacionais. A taxa de prevalência da infecção 
é menor que 1% entre parturientes residentes em áreas urbanas e maior que 5% em subgrupos 
populacionais sob maior risco para infecção pelo HIV. A taxa de prevalência da infecção pelo 
HIV, no país, na população de 15 a 49 anos, mantém-se estável em aproximadamente 0,4% 
desde 2006, sendo 0,31% entre as mulheres e 0,52% entre os homens.

A incidência de Aids no Brasil e no Sudeste apresentou aumento (6,2 para 15,1 e 11,3 para 19,1/100 
mil hab., respectivamente) entre 1990 e 2005 (OPAS, 2008). A recomendação do “tratamento para 
todos”, implementada em dezembro de 2013, tem resultado numa diminuição na taxa de detecção 
de Aids no Brasil, que registrou queda de 16,8% desde 2012, passando de 21,4/100.000 habitan-
tes em 2012 para 17,8/100.000 habitantes em 2018 (BRASIL, 2019d). Observou-se também, a 
partir de 2010, uma redução gradual dos casos de Aids em mulheres e um aumento nos casos em 
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homens – para cada dez casos em mulheres, havia 23 casos de Aids em homens em 2017, razão 
que se manteve em 2018. Em 2018, a detecção de Aids entre homens foi de 25,2 casos a cada 
100.000 habitantes, e, entre as mulheres, de 10,5 casos por 100.000 habitantes.

A notificação compulsória da infecção pelo HIV permite caracterizar e monitorar tendências, 
perfil epidemiológico, riscos e vulnerabilidades da população infectada, com vistas a se apri-
morar a política pública de enfrentamento da epidemia. 

São diversos indicadores para aids: Número de casos de aids em adultos; Taxa de incidência 
de casos de aids em adultos/100 mil hab.; Taxa de mortalidade específica por aids; Número 
de casos novos de aids em menores de 5 anos. Esses indicadores podem ser segmentados, 
conforme caso, segundo faixa etária, raça, sexo, ocupação, via de transmissão, coinfecções, 
evolução, óbito e conformação.

Este estudo analisou o número de novos casos detectados de infecção por HIV/aids, entre 
2007 e 2018, por município de residência, por ano do diagnóstico. Não calculamos a incidência 
porque não há dados atuais e precisos da população por faixas etárias (somente dados do 
IBGE de 2010) e não segmentamos para municípios porque, numa análise preliminar, detec-
tamos baixo volume de dados.

Os dados para análise da “Aids em adulto” foram extraídos no seguinte caminho: Portal 
de Vigilância em Saúde da SESMG > Informações em saúde > TABNET – MG > Doenças/
Agravos de notificação compulsória > Aids adulto > Local de residência > Linha: Município de 
Residência > Coluna: Ano do Diagnóstico > Conteúdo: Notificações > Períodos disponíveis: 
2007 a 2020. Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Notas: Períodos Disponíveis ou 
período – Correspondem aos anos de notificação dos casos. Dados considerados em 01 de 
julho de 2020, portanto sujeitos a alterações. Acesso: 15/07/2020.

A análise deste indicador pode mostrar a existência de condições favoráveis à transmissão da 
doença, contribuir para a orientação e avaliação das ações de controle da aids e subsidiar pro-
cessos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações de saúde direcionadas para 
o controle da transmissão do HIV/aids em áreas e populações específicas. 

No entanto, o indicador está sujeito às condições técnico-operacionais do sistema de saúde 
em cada área geográfica para a detecção, notificação, investigação e confirmação laboratorial 
de casos de Aids. Devem ser consideradas, na análise de séries históricas, a capacidade diag-
nóstica do serviço de saúde e a agilidade da vigilância epidemiológica em captar e notificar os 
casos diagnosticados. A redução na incidência observada nos últimos anos resulta, em parte, 
do atraso na notificação dos casos, devendo-se ter cautela na análise de dados mais recentes.

O banco de dados se refere a ano do diagnóstico e, por isso, não reflete a situação atual de 
infecção pelo HIV no período de referência, e sim a da doença, cujos sinais e sintomas surgem, 
em geral, após longo período de infecção assintomática (em média 8 anos), no qual o indivíduo 
permanece infectante. Portanto, quando falamos em tendência de aumento ou redução, esta-
remos referindo à detecção de casos, e não à transmissão.

Detecção de casos de aids em adultos

De 2007 a 2018, foram detectados em Minas Gerais 46.378 casos de aids em adultos, sendo 
aproximadamente 13% na bacia do Paraopeba e 5% nos municípios do meio socioeconômico. 
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Minas Gerais, a bacia do Paraopeba e os municípios da área de estudo apresentaram, em ge-
ral, tendência de aumento nas detecções de casos de aids em adultos. Os dados das regiões 
e alguns municípios são mostrados na Figura 1.3.12-223 e os de toda a área de estudo são 
mostrados na Tabela 1.3.12-184.

Em valores aproximados, Minas Gerais saiu de aproximadamente 2,6 mil casos detectados 
entre 2007 e 2010, aumentou progressivamente para 5 mil casos em 2015, atingindo recorde 
de 5.361 casos em 2018 (Figura 1.3.12-223).

O médio Paraopeba saiu de 300 detecções em 2007 para 600 em 2016 em diante, os municí-
pios do socioeconômico, de 100 em 2007 para 300 casos em 2018, o alto e baixo Paraopeba 
oscilam na faixa de 10 a 60 casos detectados (Figura 1.3.12-223). Betim saiu de 70 para 140 
casos de 2007 para 2018.

Figura 1.3.12-223 – Número de casos detectados de aids em adultos, por ano de diagnóstico, 
por município de residência, em Minas Gerais, macrorregiões de saúde, regiões e municípios da 
bacia do Paraopeba e da área de estudo.

 
Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 01/07/2020. Dados extraídos 
em 15/07/2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

São Joaquim de Bicas detectou, de 2007 a 2018, um total de 98 casos de aids em adultos, 
variando de cinco a nove casos anuais de 2007 a 2015, aumentando para 14 casos em 2016 e 
reduzindo para 11 em 2018 (Figura 1.3.12-223). Mário Campos detectou, de 2007 a 2018, um 
total de 27 casos de aids em adultos, variando de nenhum a três casos anuais de 2007 a 2016, 
e aumentando para cinco casos em 2018.

Brumadinho detectou, de 2007 a 2018, um total de 37 casos de aids em adultos, variando de 
um a cinco casos anuais de 2007 a 2017, e aumentando para nove casos em 2018 (Figura 
1.3.12-223). Esse aumento nas detecções sugere que outros fatores, além da tendência geral 
de aumento de casos dos últimos anos e além do rompimento, podem estar relacionados ao 
fenômeno do aumento em 2018. No entanto, por se tratar de um baixo número de casos, e 
apesar de apontar para uma situação de risco, ,o aumento pode ser consequência de uma 
eventualidade pontual, como uma campanha de teste rápido de aids. Esse fenômeno pode 
influenciar muito em municípios de porte populacional similares.

Apesar de referir à detecção de casos, e não à transmissão, as tendências de aumento de 
detecção de casos de aids em adultos em localidades com boa cobertura de detecção podem 
indicar também tendência de aumento de transmissibilidade.
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Os resultados deste estudo revelam a continuidade do aumento em Minas Gerais e nas regiões 
do Paraopeba, acompanhando a evolução do país, sugerindo melhora nos processos de pla-
nejamento, gestão e avaliação de políticas e ações de saúde direcionadas para o controle da 
transmissão do HIV/aids em áreas e populações específicas, indicadas com elevada incidência 
ou sujeitas ao aumento de fluxo populacional.

Tabela 1.3.12-184 – Número de casos de aids em adultos, por ano de diagnóstico, por município 
de residência, em Minas Gerais, macrorregiões de saúde, regiões e municípios da bacia do 
Paraopeba e da área de estudo.

Localidade 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2007-2018

Minas Gerais 2716 2686 2693 2797 3152 3307 3665 4442 5105 5139 5315 5361 46378

Centro 1132 1122 1151 1201 1349 1450 1502 1910 2243 2274 2404 2309 20047

Centro Sul 82 63 51 70 58 48 68 92 109 94 110 117 962

Jequitinhonha 10 17 13 15 20 21 24 29 27 41 43 37 297

Leste 119 152 141 143 194 171 213 217 238 293 282 322 2485

Leste do Sul 57 43 55 53 52 54 58 88 122 117 100 112 911

Nordeste 73 73 75 92 77 99 98 142 111 112 132 112 1196

Noroeste 30 24 41 51 44 66 92 106 114 111 135 132 946

Norte 80 70 49 99 105 81 88 92 122 126 142 128 1182

Oeste 115 125 110 139 180 181 186 200 254 272 333 360 2455

Sudeste 387 347 340 300 337 338 370 491 517 398 356 482 4663

Sul 220 231 229 241 250 272 292 367 395 409 422 403 3731

Triângulo do Norte 210 249 282 237 294 354 484 497 608 580 563 588 4946

Triângulo do Sul 201 170 156 156 192 172 190 211 245 312 293 259 2557

Socioeconômico 150 139 135 142 158 163 175 229 219 259 266 292 2327

Bacia Paraopeba 394 352 374 379 418 410 435 563 601 685 658 715 5984

Alto Paraopeba 52 41 28 42 36 20 42 40 54 45 47 58 505

Médio Paraopeba 329 297 331 320 355 365 361 491 514 607 572 617 5159

Baixo Paraopeba 13 14 15 17 27 25 32 32 33 33 39 40 320

Caso 25 30 17 26 48 40 54 47 59 57 77 67 547

Controle 41 36 42 33 32 30 29 34 65 66 66 57 531

Betim 81 71 77 78 80 92 94 137 113 126 123 146 1218

Brumadinho 1 5 2 3 1 3 3 1 3 4 2 9 37

Cachoeira da Prata 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6

Caetanópolis 1 0 2 0 2 1 0 0 0 5 0 0 11

Curvelo 7 6 4 10 10 13 11 19 16 12 10 16 134

Esmeraldas 12 6 8 13 7 10 6 16 12 17 15 27 149

Felixlândia 1 1 1 1 1 0 2 1 0 1 7 5 21

Florestal 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3

Fortuna de Minas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 9

Igarapé 10 5 3 6 7 6 4 8 9 11 12 9 90

Inhaúma 3 0 3 0 1 0 0 3 1 2 4 1 18

Itabirito 7 8 8 9 4 7 3 6 13 7 15 8 95

Juatuba 4 10 4 4 6 1 4 5 6 7 14 6 71

Lagoa Santa 9 10 10 11 7 4 8 13 14 10 17 18 131

Maravilhas 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 5

Mariana 2 1 12 3 5 3 7 4 14 16 13 6 86
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Localidade 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2007-2018

Mário Campos 1 3 2 2 0 2 2 1 2 3 4 5 27

Mateus Leme 5 9 5 4 1 1 1 2 6 13 3 4 54

Matozinhos 14 7 6 6 10 8 7 1 7 13 9 16 104

Papagaios 0 1 2 1 3 1 1 0 0 0 3 3 15

Pará de Minas 11 6 5 7 22 16 23 15 27 26 33 27 218

Paraopeba 2 3 2 2 9 7 13 7 7 8 18 9 87

Pedro Leopoldo 9 10 6 4 6 8 4 10 17 20 12 9 115

Pequi 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2

Pompéu 2 3 4 3 2 3 5 5 10 7 1 7 52

São Joaquim de Bicas 9 8 9 5 6 6 6 7 7 14 12 9 98

São José da Varginha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 01/07/2020. Dados extraídos 
em 15/07/2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

1.3.12.8.B.b.3.4. Violências: doméstica, sexual e/ou outras violências

A OMS, em 2002, definiu a violência como: “Uso da força física ou do poder real ou em ameaça, 
contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte 
ou tenha qualquer possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de 
desenvolvimento ou privação”.

O fenômeno da violência possui causas múltiplas, complexas e correlacionadas com determi-
nantes sociais e econômicos (desemprego, baixa escolaridade, concentração de renda, exclu-
são social, entre outros), além de aspectos relacionados aos comportamentos e à cultura. A 
violência é responsável por transformações nos hábitos e comportamentos sociais, na organi-
zação e na arquitetura das cidades.

A violência interpessoal/autoprovocada é de notificação compulsória no Sinan desde 2011. São 
classificadas em três tipologias: violência autoprovocada, violência interpessoal (intrafamiliar/
doméstica e extrafamiliar/comunitária) e violência coletiva. São também classificadas em for-
mas e naturezas: física, sexual, psicológica, negligência/abandono, trabalho infantil, tortura, 
tráfico de pessoas, violência financeira/econômica e intervenção legal.

Segundo o Plano de Saúde de Minas Gerais 2016-2019, o trabalho de enfrentamento às vio-
lências contempla a notificação, acolhimento, o atendimento, os cuidados profiláticos, o trata-
mento, o seguimento na rede de cuidado e a proteção social, além das ações de vigilância, 
prevenção das violências e promoção da saúde e da cultura da paz. 

São diversas fontes de indicadores de violência: Sinan (Violência doméstica, sexual e/ou ou-
tras violências; autoagressão, suicídio / intoxicação exógena, circunstância da exposição/con-
taminação: tentativa de suicídio; gênero, faixa etária, unidade regional de saúde, ano de ocor-
rência, grupo de agente tóxico e local de ocorrência), Registro das Ações Ambulatoriais de 
Saúde (RAAS), SIM (Sistema de Informação sobre Mortalidade), SIH (Sistema de Informações 
Hospitalares do SUS – SIH/SUS; CID X60-X84 Lesões autoprovocadas intencionalmente e 
X85-Y09 Agressões; por municípios de residência, por ano de internação e óbito, sexo e local).

Este estudo analisou o número de novos casos de violência doméstica, sexual e/ou outras 
violências e seus coeficientes de incidência por 100 mil habitantes, entre 2011 e 2018, por mês 
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de ocorrência, para os municípios deste estudo. Para o principal foco do estudo, o município 
de Brumadinho, este estudo identificou e determinou a frequência e as características dos tipos 
e natureza/forma das violências, bem como as pessoas em situação de violência, prováveis 
autores (as), populações em situação de vulnerabilidade e locais de ocorrência.

Os dados para análise da “Violência doméstica, sexual e/ou outras violências” foram extraí-
dos no seguinte caminho: Portal de Vigilância em Saúde da SESMG > Informações em saú-
de > TABNET – MG > Doenças/Agravos de notificação compulsória > Violência interpesso-
al / Autoprovocada > Local de residência > Linha: (1) Município de Residência; (2) Ano da 
Ocorrência > Coluna: (1) Mês da Ocorrência; (2) Tipos e dados das violências > Conteúdo: 
Notificações > Períodos disponíveis: 2011 a 2020, ano a ano > Seleções disponíveis: (1) sem 
seleções; (2) Município Residência: Brumadinho. Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/
SESMG. Notas: Dados considerados em 01 de junho de 2020, portanto sujeitos a alterações. 
Elaboração: Diretoria de Informações Epidemiológicas/SVE. Extração: 13/07/2020.

Ressaltamos que são registros de violência doméstica, sexual e/ou outras violências do SUS, 
e não registros de ocorrência da segurança pública, como dados de violência doméstica prove-
nientes de Delegacias da Mulher.

Número e coeficiente de casos de violência doméstica, sexual e/ou outras violências

Entre janeiro de 2011 e dezembro de 2018, foram registrados em Minas Gerais 290.299 ca-
sos de violência doméstica, sexual e/ou outras violências (Figura 1.3.12-224, Tabela 1.3.12-
185). A bacia do Paraopeba acumulou, até o rompimento, aproximadamente 11,8% destes 
casos. Os registros em 2011 e 2012 foram muito baixos em diversas localidades, provavel-
mente em razão do início da notificação compulsória ter ocorrido apenas em 2011. Por isso, 
considerando o período a partir de 2013, em praticamente todas as localidades analisadas, 
foi observada uma tendência de aumento das notificações de violência (Figura 1.3.12-224), 
com exceções.

Na bacia do Paraopeba, após crescimento de aproximadamente 1,5 mil registros em 2011 para 
quase 6 mil registros em 2017, registrou-se queda, até atingir 5,7 mil casos em 2018. As regi-
ões da bacia também apresentaram aumento até 2017, porém, o médio Paraopeba apresen-
tou manutenção de aproximadamente 3,6 mil casos nos últimos três anos. O socioeconômico 
apresentou redução de 2017 para 2018, o alto Paraopeba manteve-se de 2017 para 2018, e 
Betim e baixo Paraopeba oscilaram na faixa de 1100 e de 450 casos, respectivamente. Mário 
Campos apresentou quedas sucessivas desde 2015, quando atingiu 35 casos de violência, re-
duzindo para 20 em 2018. São Joaquim de Bicas apresentou crescimento desde 2015, saindo 
de 20 casos em 2015 até 58 casos em 2018.

Brumadinho registrou novo recorde de casos de violência em 2018, com aumento pelo segundo 
ano consecutivo (Figura 1.3.12-224). Entre 2013 e 2016, Brumadinho oscilou entre 124 e 145 
casos de violência anuais e aumentou para 149 em 2017 e 158 em 2018. No entanto, de acor-
do com o Ministério da Saúde, considerando dados de janeiro de 2020, foram notificados 349 
casos de violência em Brumadinho em 2018. Não está clara a metodologia de análise desse 
dado no referido documento e os dados podem estar desatualizados, apesar da discrepância.

Analisando o número de casos mês a mês, observamos, apesar das oscilações mensais, o aumento 
progressivo das violências visualizadas em acumulados anuais. Nos municípios do socioeconômico, 
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os picos atingem até 300 casos mensais no final de 2018, sendo que, após o rompimento, observa-
mos manutenção em torno de 200 casos mensais, com dois picos de 250 casos.

Brumadinho, desde 2013, registrou seis picos entre 20 e 26 casos mensais, São Joaquim de 
Bicas registrou maior pico de casos em 2018 e Mário Campos registrou pico máximo de 6 a 8 
casos mensais.

Figura 1.3.12-224 – Número de casos de violência doméstica, sexual e/ou outras violências, por 
100 mil habitantes, por mês e por ano da ocorrência (2011 a 2018), por município de residência, 
em Minas Gerais, regiões e alguns municípios da bacia do Paraopeba e da área de estudo.

 

 
Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 01/06/2010; Dados extraídos 
em 13/07/2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Minas Gerais aumentou de aproximadamente 75 para 250 casos de violência/100 mil hab. de 
2007 para 2018. Das regiões da bacia, o alto Paraopeba registrou as maiores incidências, de 
407 a 459 casos/100 mil hab. entre 2014 e 2018. O baixo Paraopeba e os municípios do meio 
socioeconômico registraram quase 300 casos/100 mil hab. em 2017 e mantiveram-se entre 
250 casos/100 mil hab. em 2018. O médio Paraopeba manteve-se em torno de 170 casos/100 
mil hab. de 2017 a 2018 (Figura 1.3.12-225).

Brumadinho aumentou de 328 para mais de 430 casos/100 mil hab. entre 2016 e 2018. Betim 
reduziu de 321 para menos de 300 casos/100 mil hab. de 2017 para 2018, Mário Campos 
reduziu de 239 para menos de 150 casos/100 mil hab. de 2015 para 2018, e São Joaquim de 
Bicas aumentou de 68 para quase 200 casos/100 mil hab. de 2015 para 2018 (Figura 1.142).

Fortuna de Minas registrou em torno de 1200 casos/100 mil hab. desde 2015. Pequi, após os-
cilar entre 600 e 800 casos/100 mil hab. entre 2013 e 2016, atingiu quase 1200 casos/100 mil 
hab. em 2017, reduzindo para aproximadamente 750 em 2018 (Figura 1.3.12-225).
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Outros municípios, com incidências muito altas de violência, apresentaram queda nos últimos 
dois ou três anos, como Caetanópolis, Maravilhas, Cachoeira da Prata, Papagaios, Inhaúma. 
Porém, Felixlândia manteve crescimento nesse período (Tabela 1.3.12-185).

Oscilações muito grandes nos meses podem ser atrubuídas a causas específicas e pontuais. 
Porém, há momentos em que os picos coincidem, o que pode ser consequência de coincidên-
cias ou de causas comuns entre os municípios.

Figura 1.3.12-225 – Coeficiente de incidência de casos de violência doméstica, sexual e/ou outras 
violências, por 100 mil habitantes, por ano da ocorrência (2011 a 2018), por município de residência, 
em Minas Gerais, regiões e alguns municípios da bacia do Paraopeba e da área de estudo. 

Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 01/06/2010; Dados extraídos 
em 13/07/2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Tipos de violências em Brumadinho

No Brasil, em 2017 foram registradas 307.367 notificações de violência interpessoal/autoprovo-
cada. As vítimas eram mulheres (71,8%), adolescentes (10-19 anos) ou jovens adultos (20-29 
anos) (46,5%), negros (45,5%) e brancos (40,4%). Do total de notificações, 22,2% foram refe-
rentes a lesões autoprovocadas. Entre os casos de violência interpessoal, houve predomínio 
das agressões físicas (67,7%), seguidas pelas psicológicas (28,8%), negligência/abandono 
(16,4%) e sexuais (15,4%). Parceiros íntimos (28,5%) e familiares (27,3%) foram os agressores 
mais frequentes.

Em Minas Gerais, em 2015, as notificações mostraram a predominância do sexo feminino, faixa 
etária para ambos os sexos entre 20 a 49 anos de idade, de cor/raça pardos e pretos. Em 2015, 
foram predominantes a violência física (62,8%), seguida de psicológica (24,5%), sexual (5,6%; 
85,5% sobre o sexo feminino), ocorridas na residência (74,4%), seguida de via pública (20,0%).

O perfil das vítimas da violência em Brumadinho (Figura 1.3.12-226; Tabela 1.3.12-186) segue 
os padrões nacional e estadual. As vítimas foram do sexo feminino (67%), de cor parda (42%), 
nas faixas entre 15 a 44 anos (70%), com baixa e média escolaridade (5ª série ao ensino 
médio) (30%; ignorado/branco 52%). A violência ocorreu predominantemente em residências 
(74%), evidenciando a violência doméstica, e, secundariamente, em vias públicas (20%).

Em Brumadinho, predominou a violência física, que geralmente foi de repetição, seguida das 
violências autoprovocadas. As violências físicas foram geralmente por força corporal/espan-
camento, seguidas de envenenamento e objeto perfurocortante, sendo a última com aumento 
constante desde 2015. As violências sexuais foram caracterizadas por aumento abrupto nos 
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casos de estupro desde 2015, e pela ocorrência frequente de assédio sexual e outras violên-
cias sexuais. Destacaram-se a redução da violência física a partir de 2017 e o aumento da 
violência sexual a partir de 2015. Destacou-se, ainda, a categoria “outros tipos de violência”, 
não caracterizadas pelas outras tipologias, com aumento abrupto pós rompimento. Até 2018, 
observamos aumento progressivo em diversas categorias de violência em Brumadinho. 

Figura 1.3.12-226 – Número de casos por tipos de violência, em Brumadinho, por ano da 
ocorrência (2013 a 2018), por município de residência.

 

 
Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados em 05/05/2010 e extraídos em 14/05/2020. 
Elaboração: Arcadis, 2020.

Segundo o boletim de vigilância das violências da SESMG, há queda do número de internações 
e óbitos em ambos sexos, de 2015 para 2017, em Minas Gerais, por lesões autoprovocadas 
e por agressões, corroborando, no último, as notificações em Brumadinho. Porém, na contra-
mão, há o aumento das notificações de violência autoprovocada em Brumadinho. Segundo o 
Ministério da Saúde, em Brumadinho, a autoagressão correspondia a  33,2% e as tentativas de 
suicídio, a 11,2% das notificações em 2018.

Muitos municípios apresentaram picos expressivos de violência que podem estar relacionados às 
campanhas educativas, ao aumento da conscientização do crime e da denúncia pelas vítimas, 
desativação de estruturas de segurança pública, ao aumento de fluxo populacional em virtude de 
implantação ou expansão de empreendimentos minerários, industriais ou civis específicos.

O crescimento da violência doméstica, sexual e/ou outras violências em Minas Gerais e nas 
regiões do Paraopeba e as explosões de violência em municípios específicos, identificados 
por este diagnóstico, permitiram avaliar a magnitude do problema, sugerindo haver demanda 
de reforço das políticas de saúde para grupos populacionais específicos, como também de de-
mandas específicas em função das intervenções em saúde, como a violência sexual, tentativas 
de suicídio e outras formas de violência.
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Tabela 1.3.12-185 – Número de casos de violência doméstica, sexual e/ou outras violências, por 100 
mil habitantes, por ano da ocorrência (2011 a 2018), por município de residência, em Minas Gerais, 
macrorregiões de saúde, regiões e alguns municípios da bacia do Paraopeba e da área de estudo.
Localidade 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2011-2018
Minas Gerais 15277 22193 31120 38796 44224 41965 46549 50175 290299
Centro 3084 5199 7152 9056 10406 9708 12066 12978 69649
Centro Sul 293 817 1701 2171 2597 3006 3099 2915 16599
Jequitinhonha 90 146 320 561 1035 964 955 1347 5418
Leste 364 659 1290 2134 3006 2837 3153 4050 17493
Leste do Sul 1575 1469 1923 1787 2511 2210 2166 2179 15820
Nordeste 241 808 1561 2025 2128 1649 1562 1684 11658
Noroeste 504 1188 1495 1547 1582 1675 1711 1843 11545
Norte 1267 1776 2536 3354 3555 3428 3926 3837 23679
Oeste 1384 1640 2110 2735 3043 2469 3034 3071 19486
Sudeste 983 1530 2542 3182 3077 2769 2823 2952 19858
Sul 3463 4220 5605 6721 7381 7374 7555 7896 50215
Triângulo do Norte 837 1403 1439 1703 1747 2072 2246 2121 13568
Triângulo do Sul 1192 1336 1446 1819 2155 1803 2248 3298 15297
Socioeconômico 1048 1322 1567 1883 1940 2176 2902 2532 15370
Bacia Paraopeba 1505 2237 3405 4926 5430 5103 5965 5758 34329
Alto Paraopeba 28 371 1005 1535 1594 1664 1726 1758 9681
Médio Paraopeba 1399 1748 2134 2985 3374 3025 3706 3569 21940
Baixo Paraopeba 78 118 266 406 462 414 533 431 2708
Caso 270 298 348 438 553 501 707 541 3656
Controle 87 101 293 666 731 785 969 1008 4640
Betim 655 732 697 685 541 910 1373 1236 6829
Brumadinho 0 5 124 145 141 126 149 158 848
Cachoeira da Prata 3 4 17 9 10 23 22 11 99
Caetanópolis 0 15 54 90 78 91 72 69 469
Curvelo 11 10 44 31 43 71 109 73 392
Esmeraldas 33 52 100 101 108 88 54 86 622
Felixlândia 0 1 58 45 61 64 91 63 383
Florestal 1 1 1 4 3 9 11 13 43
Fortuna de Minas 0 4 28 18 34 34 37 32 187
Igarapé 19 29 37 82 65 73 54 78 437
Inhaúma 1 6 11 29 28 21 39 21 156
Itabirito 2 6 56 166 255 228 277 239 1229
Juatuba 14 46 32 36 29 35 21 20 233
Lagoa Santa 3 11 43 193 101 93 145 139 728
Maravilhas 3 8 11 24 36 22 33 23 160
Mariana 25 20 13 71 127 255 244 343 1098
Mário Campos 8 12 19 32 35 22 25 20 173
Mateus Leme 19 71 47 83 111 83 112 91 617
Matozinhos 54 58 155 200 173 184 205 169 1198
Papagaios 6 7 36 74 87 63 37 25 335
Pará de Minas 185 170 101 171 272 235 341 218 1693
Paraopeba 60 67 47 55 68 34 87 72 490
Pedro Leopoldo 3 6 26 36 75 25 98 118 387
Pequi 2 8 37 24 38 29 48 33 219
Pompéu 1 18 27 111 125 91 137 129 639
São Joaquim de Bicas 22 55 34 34 20 44 45 58 312
São José da Varginha 5 1 5 0 7 8 5 3 34
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Tabela 1.3.12-186 – Coeficiente de incidência de casos de violência doméstica, sexual e/ou 
outras violências, por 100 mil habitantes, por ano da ocorrência (2011 a 2018), por município de 
residência, em Minas Gerais, macrorregiões de saúde, regiões e alguns municípios da bacia do 
Paraopeba e da área de estudo.
Localidade 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Minas Gerais 77,44 111,77 151,12 187,11 211,91 199,86 220,41 238,47
Centro 50,18 83,97 111,24 139,75 159,39 147,65 182,30 196,30
Centro Sul 40,27 111,70 224,48 284,84 338,85 390,15 400,23 378,82
Jequitinhonha 24,05 38,94 82,68 144,57 266,04 247,19 244,33 349,62
Leste 24,95 44,98 85,10 140,11 196,47 184,63 204,36 264,87
Leste do Sul 235,79 219,25 277,73 257,14 360,04 315,83 308,56 314,06
Nordeste 29,68 99,37 186,08 240,85 252,57 195,32 184,66 202,20
Noroeste 76,67 179,54 217,82 223,85 227,42 239,29 243,01 262,68
Norte 79,89 111,39 153,55 201,91 212,84 204,17 232,69 228,88
Oeste 115,14 135,23 167,30 214,88 237,02 190,74 232,59 234,94
Sudeste 62,39 96,57 154,85 192,68 185,27 165,83 168,21 176,93
Sul 131,89 159,78 204,73 243,95 266,29 264,53 269,57 283,14
Triângulo do Norte 70,33 116,84 115,22 135,12 137,40 161,62 173,84 163,81
Triângulo do Sul 168,81 187,09 194,23 241,58 283,16 234,53 289,65 421,85
Socioeconômico 117,68 146,62 166,44 197,51 201,08 223,02 294,31 254,13
Bacia Paraopeba 63,39 93,27 136,32 195,19 213,05 198,38 229,88 220,80
Alto Paraopeba 7,82 102,90 268,67 407,47 420,29 435,97 449,51 459,27
Médio Paraopeba 75,60 93,41 109,40 151,32 169,23 150,22 182,31 174,34
Baixo Paraopeba 47,08 70,79 153,69 232,77 262,93 233,98 299,26 242,33
Caso 112,63 123,15 138,09 172,04 215,08 193,06 270,07 205,62
Controle 35,08 40,24 111,90 251,33 272,75 289,80 354,16 365,16
Betim 170,76 188,24 171,47 166,26 129,64 215,46 321,44 285,73
Brumadinho 0,00 14,25 337,43 388,59 372,45 328,36 383,40 399,80
Cachoeira da Prata 82,30 110,04 455,28 241,48 268,74 618,95 592,99 304,20
Caetanópolis 0,00 143,31 494,60 814,77 698,30 806,24 631,63 600,26
Curvelo 14,72 13,33 56,54 39,55 54,50 89,42 136,46 91,68
Esmeraldas 53,85 83,52 153,32 152,48 160,70 129,16 78,25 122,51
Felixlândia 0,00 6,98 390,20 300,54 404,56 421,66 595,82 413,52
Florestal 14,98 14,83 14,23 56,05 41,61 123,66 149,80 176,01
Fortuna de Minas 0,00 145,67 982,46 626,74 1175,25 1167,18 1261,94 1093,27
Igarapé 53,34 79,75 96,64 210,01 163,42 180,39 131,30 184,63
Inhaúma 17,23 102,63 181,28 474,32 454,69 338,71 625,00 337,19
Itabirito 4,35 12,88 115,19 337,38 512,38 453,24 545,10 466,06
Juatuba 61,81 199,31 131,93 145,97 115,60 137,31 81,16 75,52
Lagoa Santa 5,59 20,10 74,67 328,78 168,98 152,99 234,81 219,38
Maravilhas 41,47 109,53 144,74 312,74 464,88 281,62 418,99 290,99
Mariana 45,62 36,13 22,55 121,92 215,98 429,71 407,64 570,32
Mário Campos 59,72 88,27 133,60 221,81 239,33 148,54 166,80 131,52
Mateus Leme 67,52 249,85 158,90 277,84 368,10 272,82 365,08 295,47
Matozinhos 157,46 167,51 430,19 549,72 471,15 496,76 548,95 450,99
Papagaios 41,94 48,50 239,89 488,64 569,60 409,14 238,46 160,84
Pará de Minas 217,45 197,89 112,95 189,36 298,38 255,52 367,70 234,15
Paraopeba 263,96 292,67 197,79 229,74 282,04 140,07 356,16 295,38
Pedro Leopoldo 5,07 10,06 41,95 57,62 119,14 39,43 153,52 184,98
Pequi 48,73 193,66 863,68 556,33 875,17 663,77 1092,15 753,60
Pompéu 3,41 60,89 87,95 358,72 400,92 289,80 433,38 408,45
São Joaquim de Bicas 84,28 206,36 121,15 118,78 68,58 148,28 149,20 187,16
São José da Varginha 117,01 23,01 109,75 0,00 148,87 167,71 103,43 60,89
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Tabela 1.3.12-187 – Número de casos por tipos de violência, em Brumadinho, por ano da 
ocorrência (2011 a 2018), por município de residência.
Ano da ocorrência 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2011-2018
Menor que 1 ano 1 0 4 5 4 5 7 1 27
1 a 4 anos 0 0 3 0 1 1 2 2 9
5 a 14 0 0 5 13 6 8 7 10 49
15 a 24 anos 0 0 36 39 42 41 46 35 239
25 a 34 anos 0 2 29 31 40 31 34 38 205
35 a 44 anos 0 3 21 29 23 22 27 40 165
45 a 54 anos 0 0 16 9 14 11 16 23 89
55 a 64 anos 0 0 10 9 4 3 7 7 40
Mais de 65 anos 0 0 1 7 6 3 3 4 24
Masculino 1 1 39 57 65 37 47 49 296
Feminino 0 4 86 85 75 88 102 111 551
Branca 0 2 34 30 33 47 38 53 237
Preta 0 0 15 19 17 15 31 15 112
Amarela 0 0 2 4 3 1 0 2 12
Parda 0 1 54 47 43 37 70 85 337
Indígena 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Ign/Branco 1 2 20 42 43 25 10 5 148
Analfabeto 0 0 1 0 0 0 1 3 5
1ª a 4ª série incompleta do EF 0 2 1 4 6 8 9 7 37
4ª série completa do EF 0 0 2 2 3 3 7 11 28
5ª a 8ª série incompleta do EF 0 0 5 4 5 5 14 13 46
Ensino fundamental completo 0 0 2 9 6 4 4 15 40
Ensino médio incompleto 0 0 3 2 7 14 14 15 55
Ensino médio completo 0 0 1 1 13 21 22 19 77
Educação superior incompleta 0 0 0 1 1 3 8 4 17
Educação superior completa 0 0 0 1 1 2 5 4 13
Não se aplica 1 0 7 5 5 7 11 5 41
Ign/Branco 0 3 103 113 93 58 54 64 488
Residência 1 4 85 88 96 77 88 111 550
Habitação coletiva 0 0 0 1 3 3 3 1 11
Escola 0 0 0 0 1 3 3 2 9
Local de prática esportiva 0 0 0 4 1 1 0 0 6
Bar ou similar 0 0 5 2 3 1 4 6 21
Via pública 0 0 19 32 20 27 38 24 160
Comércio/Serviços 0 0 1 3 1 1 0 1 7
Indústrias/construção 0 0 0 1 0 1 0 0 2
Outros locais 0 1 3 3 5 6 7 12 37
Violência de repetição (Ign/Branco) 0 1 39 35 32 27 29 28 191
Violência de repetição 0 1 41 45 43 35 47 53 265
Lesão autoprovocada (Ign/Branco) 0 0 10 9 3 1 9 6 38
Lesão autoprovocada 0 2 43 30 48 38 42 66 269
Violência física (Ign/Branco) 0 1 1 0 0 1 0 1 4
Violência física 1 4 89 126 98 101 133 129 681
Violência psicológica/moral (Ign/Branco) 0 2 2 2 0 0 3 2 11
Violência psicológica/moral 0 1 40 25 11 15 14 16 122
Violência/tortura (Ign/Branco) 0 2 4 2 0 0 3 2 13
Violência/tortura 0 0 7 1 5 1 4 2 20
Violência sexual (Ign/Branco) 0 1 3 2 0 0 4 3 13
Violência sexual 0 1 6 4 3 4 7 10 35
Tráfico de seres humanos (Ign/Branco) 0 2 3 2 0 0 4 3 14
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Ano da ocorrência 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2011-2018
Tráfico de seres humanos 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Violência financeira/econômica (Ign/Branco) 0 2 3 2 0 0 4 3 14
Violência financeira/econômica 0 0 0 0 0 3 0 2 5
Violência negligência/abandono (Ign/Branco) 0 2 3 2 0 0 4 3 14
Violência negligência/abandono 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Violência trabalho infantil (Ign/Branco) 0 2 6 2 0 0 4 3 17
Violência trabalho infantil 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Violência intervenção legal (Ign/Branco) 0 2 3 2 1 0 4 3 15
Violência intervenção legal 0 0 1 0 0 2 1 0 4
Outra violência (Ign/Branco) 0 1 15 3 1 4 7 9 40
Outra violência 0 1 7 9 43 33 35 40 168
Força corporal/espancamento (Ign/Branco) 0 1 3 1 3 4 3 3 18
Força corporal/espancamento 1 3 60 81 71 52 70 79 417
Enforcamento (Ign/Branco) 0 2 4 2 1 1 4 3 17
Enforcamento 0 0 2 6 11 8 6 9 42
Objeto contundente (Ign/Branco) 0 2 6 2 1 1 5 3 20
Objeto contundente 0 0 1 7 14 15 9 5 51
Objeto perfurocortante (Ign/Branco) 0 2 4 2 2 1 3 1 15
Objeto perfurocortante 0 0 12 19 18 15 20 19 103
Substância objeto quente (Ign/Branco) 0 2 4 2 2 1 3 2 16
Substância objeto quente 0 0 1 1 3 1 0 1 7
Envenenamento (Ign/Branco) 0 1 3 3 1 1 4 2 15
Envenenamento 0 2 38 25 42 24 38 49 218
Arma de fogo (Ign/Branco) 0 2 4 2 1 2 5 4 20
Arma de fogo 0 0 1 7 5 4 6 3 26
Ameaça (Ign/Branco) 0 2 6 2 1 3 5 3 22
Ameaça 0 0 7 3 6 4 5 7 32
Outra agressão (Ign/Branco) 0 1 12 8 1 4 8 10 44
Outra agressão 0 2 4 5 6 9 4 8 38
Assédio sexual (Ign/Branco) 0 2 3 3 0 0 1 0 9
Assédio sexual 0 0 1 0 2 2 1 0 6
Estupro (Ign/Branco) 0 1 3 2 0 0 1 0 7
Estupro 0 1 4 3 2 3 5 8 26
Pornografia infantil (Ign/Branco) 0 2 3 3 0 1 1 0 10
Pornografia infantil 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Exploração sexual (Ign/Branco) 0 2 3 3 0 1 1 0 10
Exploração sexual 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outras violências sexuais (Ign/Branco) 0 2 3 3 1 1 1 0 11
Outras violências sexuais 0 0 1 1 0 1 1 0 4
Sexo autor agressão (Ign/Branco) 0 1 15 12 9 7 10 8 62
Sexo autor agressão masculino 1 1 64 95 85 66 75 91 478
Sexo autor agressão feminino 0 2 43 30 43 47 59 57 281
Sexo autor agressão ambos 0 0 3 5 3 5 5 4 25
Suspeita uso de álcool (Ign/Branco) 0 4 58 57 45 24 46 47 281
Suspeita uso de álcool 0 0 26 48 45 42 37 42 240
Própria pessoa (Ign/Branco) 0 2 10 5 3 2 9 1 32
Própria pessoa 0 1 43 33 47 36 43 58 261
Violência relacionada a trabalho (Ign/Branco) 0 1 3 1 4 1 3 2 15
Violência relacionada a trabalho 0 0 1 0 2 1 6 2 12
Orientação sexual (Ign/Branco) 0 5 124 126 61 30 29 58 433
Orientação sexual heterossexual 0 0 1 12 69 77 98 83 340
Orientação sexual homossexual (gay/lésbica) 0 0 0 2 0 1 2 0 5
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Ano da ocorrência 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2011-2018
Orientação sexual bissexual 0 0 0 0 0 1 1 2 4
Identidade de gênero (Ign/Branco) 0 5 117 120 26 33 37 76 414
Identidade de gênero travesti 0 0 0 1 0 1 1 0 3
Identidade de gênero transexual mulher 0 0 0 0 3 1 3 1 8
Identidade de gênero transexual homem 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados em 05/05/2010 e extraídos em 14/05/2020. 
Elaboração: Arcadis, 2020.

1.3.12.8.B.b.3.5. Intoxicação exógena

Os dados para análise da Intoxicação exógena foram extraídos no seguinte caminho: Portal 
de Vigilância em Saúde da SESMG > Informações em saúde > TABNET – MG > Doenças/
Agravos de notificação compulsória > Intoxicação Exógena > Local de residência > Linha: (1) 
Município de Residência; (2) Agente Tóxico; (3) Circunstâncias > Coluna: Mês dos 1º(s) sin-
tomas > Conteúdo: Notificações > Períodos disponíveis: 2007 a 2020, ano a ano > Seleções 
disponíveis: (1) Circunstância: Tentativa de suicídio; (2) Município Residência: Brumadinho; 
(3) Município Residência: Brumadinho. Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Notas: 
Dados considerados em 1º jun. 2020, portanto sujeitos a alterações. Elaboração: Diretoria de 
Informações Epidemiológicas/SVE. Extração: 13/07/2020.

Tentativa de suicídio por intoxicação exógena

As tentativas de suicídio por intoxicação exógena variavam em torno de 7 mil casos em Minas 
Gerais de 2013 para 2016 e praticamente dobraram em 2018, aumentoando sequencialmente 
até atingir aproximadamente 14 mil casos. Destacaram-se a macrorregiões Centro e Sul.

As regiões da bacia do Paraopeba acompanharam as tendências de aumento de tentativas de 
suicídio por intoxicação, atingindo quase 1400 casos no médio, 300 casos no alto e 152 casos 
no baixo Paraopeba. Nos municípios do meio socioeconômico, os números saíram de 400 ca-
sos em 2016 para quase 600 casos em 2018.

Seguindo a tendência, Brumadinho variou de 30 a 40 casos de tentativa de suicídio entre 2013 
e 2017, aumentando para 46 casos em 2018. Desde 2013, Brumadinho totaliza 218 casos. São 
Joaquim de Bicas registrou entre um e cinco casos desde 2013, sendo um em 2018. Mário Campos 
registrou em torno de 5 casos anuais desde 2013, exceto em 2015, quando registrou 13 casos.

Destacaram-se na bacia com elevado número de tentativa de suicídio por intoxicação exógena 
os municípios Pará de Minas, Curvelo (aumentando) e Mateus Leme, com mais de 35 casos 
anuais desde 2013.

Em Minas Gerais, os registros mensais até 2017 eram de aproximadamente 600 casos por 
mês, aumentando para quase 1200 casos por mês. O médio Paraopeba registrava abaixo de 
100 casos mensais, e após 2017, passou a registrar acima de 100 casos mensais com mais 
frequência. Os municípios do socioeconômico registravam abaixo de 50 casos mensais, e após 
2017, passaram a registrar acima de 50 casos mensais, com picos de 71 a 89 casos. Os mu-
nicípios do alto e baixo Paraopeba e Betim registraram casos mensais constantemente abaixo 
de 50 (Figura 1.3.12-227).
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Desde 2013, São Joaquim de Bicas registrou até dois casos e Mário Campos registrou até 
quatro casos mensais, como em 2015. Seguindo a tendência de aumento, Brumadinho variou 
de um a oito casos de tentativa de suicídio entre 2013 e 2017.

Figura 1.3.12-227 – Número de casos de intoxicação exógena na circunstância de tentativa 
de suicídio, por município de residência, de 2013 a 2018, em Minas Gerais, nas regiões e 
municípios da bacia do Paraopeba e da área de estudo.

 

 
Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 1º jun. 2010. Dados extraídos 
em 13 jul. 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Agente tóxico usado em tentativa de suicídio por intoxicação exógena em Brumadinho

Quando segmentamos os 218 casos de tentativa de suicídio por intoxicação em Brumadinho 
por tipo de agente tóxico, observamos que 75% do registro foram relativos a medicamentos, 
12% a raticidas, 6% ignorado ou branco e o restante por outros tipos (agrotóxico agrícola, 
agrotóxico doméstico, produto veterinário, produto uso domiciliar, cosmético, produto químico, 
drogas de abuso, alimento e bebida). Até 2018, não havia registro de tentativa de suicídio por 
intoxicação com agrotóxico, metal ou planta tóxica ou outro.

O uso de medicamentos na tentativa de suicídio já registrava crescimento desde 2013, 
quando saiu de 16 casos, atingindo 34 casos em 2017 e 33 casos em 2018. Em tendên-
cia contrária, o uso de raticidas foi reduzido de oito em 2013 para três casos em 2018 
(Figura 1.3.12-228).

O aumento do uso de medicamentos como agente tóxicos sempre foi frequente em Brumadinho, 
com raros meses sem registros e atingindo, uma vez por ano, de cinco a sete casos em um 
único mês. Os outros agentes tóxicos registram o máximo de um caso por mês, exceto raticida 
(até quatro casos de 2013 a 2015) (Tabela 1.3.12-188 e Tabela 1.3.12-189).
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Figura 1.3.12-228 – Número de casos de intoxicação exógena na circunstância de tentativa de 
suicídio, por agente tóxico, por município de residência, de 2013 a 2018, em Brumadinho.

 
Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 01/06/2010. Dados extraídos 
em 13/07/2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Outras circunstâncias de intoxicação exógena em Brumadinho

Brumadinho registrou, entre 2013 e 2018, um total de 465 casos de intoxicação exógena. Das 
circunstâncias de intoxicação exógena em Brumadinho, as tentativas de suicídio foram respon-
sáveis por 47% dos casos, seguido da acidental (20%), abuso (9%), uso habitual e ingestão de 
alimento (7%). Brumadinho registrou quatro casos, entre 2010 e 2013, de intoxicação exógena 
em circunstância ambiental (Figura 1.3.12-229 e Tabela 1.3.12-190).

Figura 1.3.12-229 – Número de casos de intoxicação exógena, por tipos de circunstâncias, por 
município de residência, de 2013 a 2018, em Brumadinho.

Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 01/06/2010. Dados extraídos 
em 13/07/2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Tabela 1.3.12-188 – Número de casos de intoxicação exógena na circunstância de tentativa de 
suicídio, por município de residência, de 2013 a 2018, em Minas Gerais, nas macrorregiões de 
saúde, e nas regiões e municípios da bacia do Paraopeba e da área de estudo.
Localidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013-2018
Minas Gerais 7291 7685 7713 7161 9081 10901 49832

Centro 2049 2210 2512 2210 3011 3692 15684

Centro Sul 503 443 474 568 629 577 3194

Jequitinhonha 46 36 34 44 92 111 363
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Localidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013-2018
Leste 444 509 507 450 516 473 2899

Leste do Sul 320 311 302 253 308 421 1915

Nordeste 168 148 152 103 115 134 820

Noroeste 384 431 339 376 369 484 2383

Norte 139 151 164 127 237 241 1059

Oeste 770 842 870 708 823 985 4998

Sudeste 377 477 355 336 411 373 2329

Sul 1356 1287 1262 1267 1550 1972 8694

Triângulo do Norte 569 507 399 420 547 578 3020

Triângulo do Sul 166 333 342 299 471 860 2471

Socioeconômico 470 467 504 405 531 650 3027

Bacia Paraopeba 1052 1242 1441 1099 1416 1620 7870

Alto Paraopeba 168 212 222 216 254 218 1290

Médio Paraopeba 842 953 1154 842 1060 1253 6104

Baixo Paraopeba 42 77 65 41 102 149 476

Caso 84 98 155 157 195 177 866

Controle 44 94 122 146 147 222 775

Betim 304 264 232 169 215 324 1508

Brumadinho 29 30 40 32 41 46 218

Cachoeira da Prata 1 2 1 0 1 0 5

Caetanópolis 1 3 2 3 7 21 37

Curvelo 6 21 11 14 48 65 165

Esmeraldas 25 14 13 11 17 18 98

Felixlândia 0 0 0 0 6 23 29

Florestal 0 0 1 0 0 1 2

Fortuna de Minas 2 2 2 6 2 4 18

Igarapé 6 10 18 6 1 4 45

Inhaúma 1 8 8 2 19 6 44

Itabirito 6 28 52 51 59 78 274

Juatuba 5 17 6 2 12 3 45

Lagoa Santa 0 4 5 4 14 20 47

Maravilhas 0 1 1 0 3 2 7

Mariana 20 14 46 71 59 76 286

Mário Campos 2 1 13 5 2 0 23

Mateus Leme 4 8 7 20 25 37 101

Matozinhos 18 47 17 15 13 28 138

Papagaios 17 21 19 7 1 8 73

Pará de Minas 39 24 84 100 81 47 375

Paraopeba 5 6 14 9 13 16 63

Pedro Leopoldo 0 1 2 5 2 20 30

Pequi 4 7 9 3 4 5 32

Pompéu 13 26 19 8 27 16 109

São Joaquim de Bicas 5 1 2 2 2 1 13

São José da Varginha 1 1 2 6 4 3 17

Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 01/06/2010. Dados extraídos 
em 13/07/2020. Elaboração: Arcadis, 2020.
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Tabela 1.3.12-189 – Número de casos de intoxicação exógena na circunstância de tentativa de 
suicídio, por agente tóxico, por município de residência, de 2013 a 2018, em Brumadinho.

Agente tóxico 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013-2018

Ign/Branco 2 2 2 1 3 3 13

Medicamento 16 21 32 27 34 33 163

Agrotóxico agrícola 0 0 1 0 0 2 3

Agrotóxico doméstico 0 1 0 0 0 0 1

Agrotóxico saúde pública 0 0 0 0 0 0 0

Raticida 8 3 5 3 4 3 26

Produto veterinário 0 0 0 0 0 1 1

Produto de uso domiciliar 2 0 0 1 0 2 5

Cosmético 0 1 0 0 0 1 2

Produto químico 1 1 0 0 0 0 2

Metal 0 0 0 0 0 0 0

Drogas de abuso 0 0 0 0 0 1 1

Planta tóxica 0 0 0 0 0 0 0

Alimento e bebida 0 1 0 0 0 0 1

Outro 0 0 0 0 0 0 0

Total 29 30 40 32 41 46 218

Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 01/06/2010. Dados extraídos 
em 13/07/2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Tabela 1.3.12-190 – Número de casos de intoxicação exógena, por tipos de circunstâncias, por 
município de residência, de 2013 a 2018, em Brumadinho.

Circunstância 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013-2018

Ign/Branco 2 2 4 3 6 3 20

Uso habitual 1 5 8 6 11 2 33

Acidental 9 13 28 19 14 9 92

Ambiental 1      1

Uso terapêutico    1 1  2

Prescrição médica       0

Erro de administração 2  4  1  7

Automedicação 1   2 1 2 6

Abuso  1 10 10 11 12 44

Ingestão de alimento  3 4 1 5 19 32

Tentativa de suicídio 30 29 40 33 40 45 217

Tentativa de aborto    1   1

Violência/homicídio 5  1   2 8

Outra     2  2

Total 51 53 99 76 92 94 465

Fonte: Sinan/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 01/06/2010. Dados extraídos 
em 13/07/2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

1.3.12.8.B.b.3.6. Atenção psicossocial

Segundo a Organização Mundial da Saúde, existem atualmente cerca de 700 milhões de pessoas 
que sofrem de transtornos mentais ou neurobiológicos. Este número vem crescendo constantemente 
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nas últimas décadas e, contudo, estas perturbações mentais ou problemas psicossociais ainda não 
recebem a mesma atenção dada a outros problemas de saúde (OMS, 2013). 

Neste contexto, a atenção psicossocial é um campo de estudo e prática abarcando diversas 
áreas conhecimento, como as ciências, as artes, a filosofia e a política, assim como a experi-
ência cotidiana no cuidado com a saúde mental, incluindo transtornos psicossociais e a depen-
dência de álcool e outras drogas, pautado por premissas éticas, epistemológicas e políticas, 
dentre as quais podemos citar: a desinstitucionalização da loucura, o resgate da autonomia e 
da cidadania, o combate ao estigma e preconceitos e a efetivação de um cuidado em saúde 
alinhado à defesa dos direitos humanos (AMARANTE, 2011).

O termo “Atenção psicossocial” representa, em si, uma série de revisões de conceitos na psi-
cologia e psiquiatria. “Psicossocial” é um termo que questiona a separação de corpo e mente e 
a consequente priorização que se dava aos processos puramente biológicos (DUARTE, 1994).

A atual política de saúde mental do Brasil está pautada na chamada Reforma Psiquiátrica – 
conjunto de mudanças de parâmetros sobre a abordagem e o tratamento de transtornos psi-
cossociais, iniciada nos anos 1980 pelo movimento antimanicomial. Ainda naquela década , 
iniciou-se uma desinstitucionalização dos manicômios e das pessoas com transtornos psicos-
sociais, criando serviços de atenção psicossocial para realizar a (re)inserção de usuários em 
seus territórios existenciais. Por sua vez, a atenção aos portadores de transtornos mentais 
passa a ter como objetivo o pleno exercício de sua cidadania, e não apenas o tratamento de 
problemas fisiológicos. O objeto de trato da atenção psicossocial também é revisado, deixando 
de ser o transtorno mental para o próprio ser em sua “existência-sofrimento” (DUARTE, 1994). 
Ou seja, passam a fazer parte da atenção psicossocial não apenas a medicação, mas, tam-
bém, dispositivos terapêuticos e ações que viabilizam o acesso e exercício da cidadania, como 
organizar serviços abertos com a participação ativa dos usuários, formando redes com outras 
políticas públicas (educação, moradia, trabalho, cultura etc.).

A aplicação da atenção psicossocial exige práticas como: mediar as trocas sociais, viabilizando 
os “contratos sociais”; favorecer um maior “grau de gerenciamento de si próprio” em busca de 
maior autonomia; e “tornar-se referência” para garantir um vínculo de confiança e uma conti-
nuidade no atendimento (GOLDBERG, 1996; SILVA, 2005).

Nos anos 2000, a Rede de Atenção Psicossocial (Raps) foi ampliada, passando a fazer parte 
do conjunto das redes indispensáveis na constituição das regiões de saúde. O modelo mani-
comial foi, então, substituído por uma série de equipamentos públicos, que passaram a fazer 
parte da Atenção Psicossocial no país, como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), os 
Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), os Centros de Convivência (Cecos), as Enfermarias 
de Saúde Mental em hospitais gerais, as oficinas de geração de renda e, até mesmo, as 
Unidades Básicas de Saúde, por meio da Atenção Básica.

A Atenção Básica é a porta de entrada do SUS, onde se desenvolvem ações visando à promo-
ção e à proteção da saúde, à prevenção de agravos, ao diagnóstico, ao tratamento, à reabi-
litação, à redução de danos e à manutenção da saúde, no âmbito individual e coletivo, orien-
tando-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do 
cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e 
da participação social. A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade e inserção 
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sociocultural, buscando produzir a atenção integral. A Atenção Básica ocorre de forma descen-
tralizada e com alto grau de capilarização, tendo na Saúde da Família sua estratégia prioritária. 

Por ser a porta de entrada, boa parte dos casos de transtornos psicossociais chega primeiro à 
Atenção Básica, na qual  também é desenvolvida a atenção psicossocial, por meio de equipes 
especializadas ou dos NASF (Núcleos de Apoio à Saúde da Família), resultando em tratamento 
de casos leves e moderados (nos quais se encaixa grande parte dos casos de tristeza, depressão 
e ansiedade) e/ou em possível encaminhamento para a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e 
seus dispositivos, como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Segundo a portaria que o 
regulamenta, os CAPS são responsáveis pela condução dos casos severos e persistentes. Mesmo 
nessas situações agudas, de crise, a equipe da Atenção Básica deve manter o acompanhamento 
e a corresponsabilização pelo caso. São considerados sintomas graves: destrutividade persistente 
e/ou deliberada, autoagressividade importante, desinibição social excessiva, isolamento e retração 
importantes e persistentes, alucinações, tentativas de suicídio, uso abusivo agudo de droga.

Segundo o Ministério da Saúde, a Rede de Atenção Psicossocial, ou RAPS, “tem como objetivos 
gerais a ampliação do acesso à atenção psicossocial da população em geral, a promoção de víncu-
los das pessoas com transtornos mentais e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool 
e outras drogas e suas famílias aos pontos de atenção e a garantia da articulação e integração dos 
pontos de atenção das redes de saúde no território qualificando o cuidado por meio do acolhimento, 
do acompanhamento contínuo e da atenção às urgências”1, contando com dispositivos de interven-
ção social, como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), que, nas suas diferentes modalida-
des são pontos de atenção estratégicos da RAPS. Dentre as modalidades de CAPS, temos: 

• CAPS I: atendimento a todas as faixas etárias para transtornos mentais graves e persisten-
tes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas; atende cidades e ou regiões com, pelo 
menos, 15 mil habitantes.

• CAPS II: atendimento a todas as faixas etárias para transtornos mentais graves e persis-
tentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas; atende cidades e ou regiões com,, 
pelo menos 70 mil habitantes.

• CAPS i: atendimento a crianças e adolescentes para transtornos mentais graves e persis-
tentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas; atende cidades e ou regiões com, 
pelo menos, 70.000  habitantes.

• CAPS ad Álcool e Drogas: atendimento a todas faixas etárias especializado em transtornos pelo 
uso de álcool e outras drogas; atende cidades e ou regiões com, pelo menos, 70 mil habitantes.

• CAPS III: atendimento com até cinco vagas de acolhimento noturno e observação; todas 
faixas etárias; transtornos mentais graves e persistentes inclusive pelo uso de substâncias 
psicoativas; atende cidades e ou regiões com, pelo menos, 150 mil habitantes.

• CAPS ad III Álcool e Drogas: atendimento de oito  a 12 vagas de acolhimento noturno e 
observação; funcionamento 24h; todas faixas etárias; transtornos pelo uso de álcool e ou-
tras drogas; atende cidades e ou regiões com, pelo menos, 150 mil habitantes.

O CID (Código Internacional de Doenças) é a um código desenvolvido pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS) para servir como base para a identificação de tendências e estatísticas de 

1 Ministério da Saúde. Disponível em: https://www.saude.gov.br/sismob/instrutivo-e-legislacao-dos-programas/
saude-mental. Acesso em: 7 jul. 2020.

https://www.saude.gov.br/sismob/instrutivo-e-legislacao-dos-programas/saude-mental
https://www.saude.gov.br/sismob/instrutivo-e-legislacao-dos-programas/saude-mental
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saúde globalmente, tornando possível a comparação e compartilhamento de informações so-
bre saúde em escala global. O CID define o universo de doenças, distúrbios, lesões e outras 
condições de saúde relacionadas. Apresentando várias versões atualizadas, o CID atual em 
uso é o CID 10 (2019), embora o CID 11 esteja em processo de desenvolvimento.2

No presente estudo foram levantados CID de interesse (Quadro 1.3.12-32) para investigar 
possíveis impactos psicossociais do rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em 
Brumadinho. As fontes de pesquisa utilizadas foram:

• Indicadores básicos para a saúde no Brasil: conceitos e aplicações (RIPSA, 2008).
• O impacto na saúde mental dos afetados após o rompimento da barragem da Vale (NOAL 

et al., 2019).
• Boletim Epidemiológico: Um ano de desastre da Vale – Organização e resposta do Ministério 

da Saúde (BRASIL, 2020a).
• Avaliação preliminar dos impactos sobre a saúde do desastre da mineração da Vale 

(Brumadinho, MG) (FIOCRUZ, 2019).
• Nota técnica de Avaliação dos impactos sobre a saúde do desastre da mineração da Vale 

(Brumadinho, MG) (FIOCRUZ, 2019).
• Guia de Vigilância em Saúde (BRASIL, 2019a).
• Indicadores psicossociais na Atenção Básica (Moraes, 2017).
• Código Internacional de Doenças CID 10 (OMS, 2019).
• Revista Manuelzão. UFMG. Ed. 84, março/2019 (UFMG, 2019).

Quadro 1.3.12-32 – Relação de transtornos de interesse levantados para o período de estudo.
 Tipo de transtorno CID 10

Transtornos de humor: depressão F32-F33

Transtornos de ansiedade F40-F48

Transtorno misto ansioso e depressivo F41.2

Transtornos de personalidade F60

Transtornos comportamentais: outros transtornos de 
personalidade e comportamentais de adultos

F68

Transtornos globais de desenvolvimento F84

Transtorno de desenvolvimento psicológico NE F89

Transtornos hipercinéticos F90

Distúrbios de Conduta F91

Transtornos mistos de conduta e das emoções F92

Transtornos emocionais com início específico na infância F93

Outros transtornos comportamentais emocionais com início 
na infância e adolescência

F98

Tentativas de suicídio por autointoxicação X60-X69

Tentativas de suicídio por lesão autoprovocada X70-X84

Uso de substâncias psicoativas (álcool e drogas)
F10-F19 e X42, X62, Y12, Y90-Y91, X45, X65, Y15 (intoxicação 

por uso de álcool ou outras substâncias psicoativas

Elaboração: Arcadis, 2020.

Os dados para avaliação da atenção psicossocial foram obtidos no TABSIA do Registro das 
Ações Ambulatoriais de Saúde (RAAS), especificamente no Registro das Ações de Saúde 2 Organização Mundial de Saúde. Disponível em: https://www.who.int/classifications/icd/factsheet/en/. Acesso em: 

julho de 2020.

https://www.who.int/classifications/icd/factsheet/en/
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Psicossocial (arquivos PSMG*.bdc). Os arquivos foram descompactados, convertidos em for-
mato de valores separados por vírgulas e consolidados numa tabela dinâmica por meio do 
Power Query. Todas as análises foram feitas com base no município de residência e na data do 
atendimento. Os dados foram apresentados por CID geral, sendo que os dados dos subtipos 
descritos podem ser encontrados no Anexo 52.

Os dados referem-se ao número de “procedimentos” registrados, e não ao número de “pacien-
tes atendidos (ou casos)”, porque um paciente pode ser atendido (e ter realizado procedimen-
to) mais de uma vez em um único dia, mês ou ano. Os dados foram comparados com os dados 
publicados no Boletim Especial do SUS para Brumadinho, com resultados bastante similares, 
podendo apresentar algumas diferenças importantes, discutidas a seguir.

Não é clara a metodologia de análise dos dados e a definição de caso no Boletim do SUS, po-
dendo tais diferenças serem em função de atualização do banco, contagem de casos ou procedi-
mentos, ou em função do CID utilizado. O SUS cita que se trata de “casos”, mas os dados foram 
muito similares às totalizações de “procedimentos”. Ainda, o SUS considera apenas o CID princi-
pal (F32), sem considerar as subcategorias de um CID (F32, F320, F321 etc.). Neste estudo, con-
sideramos a totalização do CID, incluindo suas subcategorias, o que pode resultar em aumento 
do número de registros. Municípios com CAPS possuem quantidade significativa de registros e 
municípios sem CAPS geralmente apresentaram poucos registros (como Mário Campos).

Número de registros no RAAS

A partir de 2013 observamos aumento no registro de procedimentos do RAAS em Minas Gerais 
e em muitos municípios da bacia do Paraopeba. O médio Paraopeba registrava em torno de 60 
mil atendimentos em 2013, aumentando continuamente e atingindo mais de 153 mil em 2018 
(Figura 1.3.12-230, Tabela 1.3.12-191). Os municípios da área de estudo do meio socioeconô-
mico aumentaram continuamente de mais de 40 mil registros em 2013 para 109 mil em 2018. 
Os municípios do alto Paraopeba saíram de 20 mil registros em 2013 para 80 mil em 2018. Os 
municípios do baixo Paraopeba saíram de 15 mil em 2013 para 29 mil em 2018.

Conforme diagnóstico de recursos e coberturas em saúde (Cap1 Vol1), apresentaram alguma 
cobertura por CAPS os seguintes municípios do meio socioeconômico: Betim, Brumadinho, 
Curvelo, Esmeraldas, Felixlândia, Igarapé, Mateus Leme, Pará de Minas, Paraopeba, Pompéu 
e São Joaquim de Bicas.

Observamos dentre os municípios do meio socioeconômico com CAPS o aumento do núme-
ro de registros de 2013 a 2018, sendo um aumento muito grande em 2018 em Felixândia, 
Igarapé, Pará de Minas, Pompéu e São Joaquim de Bicas, muito provavelmente em razão da 
implantação de novos CAPS (Tabela 1.3.12-191). Esmeraldas é o único que registrou redução 
de 2017 para 2018.

Cachoeira da Prata, Caetanópolis, Florestal, Fortuna de Minas, Inhaúma, Juatuba, Maravilhas, 
Mário Campos, Mateus Leme, Papagaios, Paraopeba, Pequi e São José da Varginha não 
possuem nenhuma cobertura por CAPS público, e apresentaram registros mínimos, referen-
tes a atendimentos em outros municípios e a atendimentos em CAPS sem fins lucrativos. 
Geralmente, estas populações precisam ser atendidas nos municípios vizinhos ou por serviços 
fora do SUS, como aqueles sem fins lucrativos e privados.
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Brumadinho registrou 7,5 mil procedimentos em 2013, reduziu para 5,4 mil em 2014 e aumentou 
continuamente para 15,3 mil em 2018. Neste período, observamos um aumento em 2016 (14,8 
mil registros), que pode estar relacionado a algum evento pontual (Figura 1.3.12-230, Tabela 
1.3.12-191). Betim saiu de 11 mil em 2013 para 40 mil em 2017, mantendo em torno disso em 
2018. Mário Campos, que não possui CAPS cadastrado em 2018, registrou 173 procedimentos 
em 2014, reduzindo para em torno de 20 em 2018, apesar de os dados serem por município de 
residência do paciente, e não município do estabelecimento. São Joaquim de Bicas registrava 
em torno de 1,5 mil procedimentos até 2017, quando aumentou para 6,8 mil em 2018.

Figura 1.3.12-230 – Número de procedimentos no RAAS (Registro das Ações Ambulatoriais de 
Saúde), registrados entre 2013 e 2018, considerando município de residência, sem distinção de CID.

 
Fonte: RAAS/SIA. Dados extraídos em 15 jul. 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Tabela 1.3.12-191 – Número de procedimentos no RAAS (Registro das Ações Ambulatoriais de 
Saúde), registrados entre 2013 e 2018, considerando município de residência, sem distinção de CID.

Localidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013-2018

Minas Gerais 598889 647904 795070 949054 1092195 1378286 5461398

Socioeconômico 41654 45291 47650 65663 87653 109887 397798

Bacia Paraopeba 96960 130767 131810 164946 207372 264160 996015

Alto Paraopeba 21797 39864 33274 45956 60846 80565 282302

Médio Paraopeba 59454 74267 79949 99159 123047 153790 589666

Baixo Paraopeba 15709 16636 18587 19831 23479 29805 124047

Caso 15492 15105 18179 26981 33232 46518 155507

Controle 7556 11295 14419 16136 8508 19461 77375

Betim 11849 17215 15570 25177 39765 37182 146758

Brumadinho 7515 5488 8424 14854 12607 15396 64284

Cachoeira da Prata 6 2 2 0 0 0 10

Caetanópolis 83 16 34 0 0 0 133

Curvelo 6855 8254 7307 9384 11575 12413 55788

Esmeraldas 2820 2145 225 456 616 458 6720

Felixlândia 9 1443 1648 1664 3967 6072 14803

Florestal 3 0 0 0 0 0 3

Fortuna de Minas 2 2 5 0 0 0 9

Igarapé 18 779 784 919 403 1513 4416
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Localidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013-2018

Inhaúma 44 12 17 4 0 0 77

Juatuba 0 3 38 1 0 0 42

Maravilhas 0 0 0 0 0 3 3

Mário Campos 91 173 125 87 49 20 545

Mateus Leme 8 1 36 7 7 2 61

Papagaios 0 0 0 7 1 0 8

Pará de Minas 1026 1346 2368 2741 9046 18707 35234

Paraopeba 96 14 42 1 4 2 159

Pequi 0 0 0 0 0 0 0

Pompéu 8666 6909 9556 8775 7932 11318 53156

São Joaquim de Bicas 2540 1458 1448 1586 1677 6800 15509

São José da Varginha 23 31 21 0 4 1 80

Fonte: RAAS/SIA. Dados extraídos em 15/07/2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Número de registros no RAAS por CID avaliado

Os episódios depressivos (CID F32) podem ser classificados em outros seis subtipos: epi-
sódio depressivo leve, moderado, grave sem sintomas psicóticos, grave com sintomas psi-
cóticos, outros episódios depressivos e episódio depressivo não especificado. Observamos 
tendência de aumento de registros de episódios depressivos em todas as regiões da bacia 
e municípios prioritários, sendo o aumento mais fraco de 2014 para 2017, médio de 2017 
para 2018 e mais forte de 2018 para 2019. Observamos que esta tendência de aumento mais 
forte ocorreu mais cedo no alto Paraopeba e em São Joaquim de Bicas, em meados de 2017 
(Figura 1.3.12-231).

Brumadinho registrava em torno de 140 procedimentos relacionados a episódios depressivos 
em 2013, aumentando para 386 em 2018. Em São Joaquim de Bicas, os registros foram simi-
lares a Brumadinho. No entanto, o número de registros envolvendo episódios depressivos já 
atingia 866 em 2018, superando Brumadinho. Betim registrou aumento progressivo entre 2013 
e 2018. Mário Campos registrou cinco episódios depressivos em 2017.

O transtorno depressivo recorrente (CID F33) pode ser classificado em outros sete subtipos: 
episódio atual leve, episódio atual moderado, episódio atual grave sem sintomas psicóticos, 
episódio atual grave com sintomas psicóticos, atualmente em remissão, outros transtornos 
depressivos recorrentes, e sem especificação. Observamos tendência de aumento nos regis-
tros destes transtornos nos municípios do médio e alto Paraopeba e área de estudo do meio 
socioeconômico e Betim.

No médio Paraopeba, observamos aumento em 2015 e 2016, redução até 2018 
(Figura 1.3.12-231). O aumento é maior na área de estudo do meio socioeconômico, médio 
Paraopeba e São Joaquim de Bicas; porém, neste último, inicia em 2018. Brumadinho regis-
trava em torno de 435 registros de episódios depressivos, aumentando progressivamente para 
532 em 2017, aumentando significativamente para 711 em 2018.
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Figura 1.3.12-231 – Número de procedimentos no RAAS (Registro das Ações Ambulatoriais 
de Saúde), considerando município de residência, para episódios depressivos (CID F32) e 
transtorno depressivo recorrente (CID F33).

Episódios depressivos (CID F32)

 
Transtorno depressivo recorrente (CID F33)

 
Fonte: RAAS/SIA. Dados extraídos em 15/07/2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Outros transtornos ansiosos (CID F41) podem ser classificados em outros seis subtipos: trans-
torno de pânico (ansiedade paroxística episódica); ansiedade generalizada; transtorno misto 
ansioso e depressivo; outros transtornos ansiosos mistos; outros transtornos ansiosos especi-
ficados; transtorno ansioso não especificado. Observamos tendência de aumento nos registros 
de outros transtornos ansiosos em todas as regiões do Paraopeba, sendo tendência mais fraca 
de 2013 a 2017, média de 2017 para 2018 (Figura 1.3.12-232).

Destacamos o aumento abrupto de registro de procedimentos envolvendo outros transtornos ansio-
sos nos municípios do baixo Paraopeba e nos da área de estudo do meio socioeconômico, como 
São Joaquim de Bicas. No entanto, Brumadinho apresentou comportamento diferente em relação 
aos municípios da bacia: aumentou de aproximadamente 100 registros em 2013 e 2014 para 844 re-
gistros em 2016, reduziu para 478 registros em 2017 (quase metade), aumentou para 664 em 2018.

Dentre diversos outros transtornos ansiosos, destacamos o aumento abrupto no registro 
de procedimentos envolvendo transtorno misto ansioso e depressivo (CID F41.2) no médio 
Paraopeba (influenciado no aumento da área de estudo do meio socioeconômico), em São 
Joaquim de Bicas (2018, reduzindo, mas mantendo elevado em 2019) e em Brumadinho, que 
registrou o máximo de 20 procedimentos em 2018 (Figura 1.3.12-232).

As reações ao estresse grave e transtornos de adaptação (CID F43) podem ser classifica-
das em outros cinco subtipos: reação aguda ao estresse, estado de estresse pós-traumático, 
transtornos de adaptação, outras reações ao estresse grave e reação não especificada a um 
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estresse grave. Observamos aumento nos registros de procedimentos envolvendo reações ao 
estresse grave e transtornos de adaptação no alto e baixo Paraopeba e em Betim, mais linear 
na primeira localidade, mais oscilante na segunda e mais fraca na terceira.

Em Brumadinho, estas reações e transtornos saíram de poucas dezenas de registros, em 2013 
e 2014, para 332 registros em 2016, reduzindo-se para 154 em 2017, e 68, em 2018 (Figura 
1.3.12-232). O mesmo comportamento é observado no médio Paraopeba e nos municípios da 
área de estudo do meio socioeconômico, na qual  Brumadinho é responsável por aproximada-
mente 50% dos registros em 2016.

Figura 1.3.12-232 – Número de procedimentos no RAAS (Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde), 
considerando município de residência, para outros transtornos ansiosos (CID F41), transtorno misto 
ansioso e depressivo (CID F41.2) e reações ao estresse grave e transtornos de adaptação (CID F43).

Outros transtornos ansiosos (CID F41)

 
Transtorno misto ansioso e depressivo (CID F41.2)

 
Reações ao estresse grave e transtornos de adaptação (CID F43)

 

Fonte: RAAS/SIA. Dados extraídos em 15/07/2020. Elaboração: Arcadis, 2020.



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba 
Capítulo 1 – Diagnóstico pretérito 

Socioeconomia

 505

Os transtornos específicos da personalidade (F60) podem ser classificadas em outros cinco 
subtipos: personalidade paranóica; personalidade esquizóide; personalidade dissocial; trans-
torno de personalidade com instabilidade emocional; personalidade histriônica; personalidade 
anancástica; personalidade ansiosa (esquiva); personalidade dependente; outros transtornos 
específicos da personalidade; transtorno não especificado da personalidade. 

Entre 2013 e 2018, observamos aumento nos registros de procedimentos envolvendo transtor-
nos específicos da personalidade em todas as regiões do Paraopeba. Brumadinho registrava 
em torno de 100 procedimentos, aumentando para 268 em 2015, 315 em 2016, reduzindo para 
206 em 2017 e 100 em 2018 (Figura 1.3.12-233). Betim registrou aumento progressivo destes 
registros, atingindo 356 registros em 2018. São Joaquim de Bicas aumentou somente em 2018 
de uma dezena anual no histórico para 84 registros em 2018 e Mário Campos não registrou 
este CID.

Existem ainda outros transtornos da personalidade e do comportamento do adulto (F68), que 
podem ser classificadas em outros quatro subtipos: sintomas físicos aumentados por fatores 
psicológicos; produção deliberada ou simulação de sintomas ou de incapacidades, físicas ou 
psicológicas (transtorno fictício); outros transtornos especificados da personalidade e do com-
portamento do adulto.

Entre 2013 e 2018 observamos aumento no registro de outros transtornos da personalidade 
e do comportamento do adulto na região do baixo Paraopeba, saindo de zero e atingindo 
73 registros em 2017 e 73 em 2018, sendo responsável por quase 100% dos registros de 
toda a bacia. As demais regiões registraram abaixo de 10 procedimentos entre 2014 e 2017 
(Figura 1.3.12-233). Em 2018, observamos o registro de 18 procedimentos deste transtorno em 
Brumadinho e manutenção abaixo de 10 registros nas demais regiões e localidades.



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba 
Capítulo 1 – Diagnóstico pretérito 

Socioeconomia

 506

Figura 1.3.12-233 – Número de procedimentos no RAAS (Registro das Ações Ambulatoriais de 
Saúde), considerando município de residência, para transtornos específicos da personalidade 
(CID F60) e outros transtornos da personalidade e do comportamento do adulto (CID F68).

Transtornos específicos da personalidade (CID F60)

 

Outros transtornos da personalidade e do comportamento do adulto (CID F68)

 
Fonte: RAAS/SIA. Dados extraídos em 15/07/2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Os transtornos globais do desenvolvimento (F84) podem ser classificados em oito outros sub-
tipos: autismo infantil; autismo atípico; síndrome de Rett; outro transtorno desintegrativo da in-
fância; transtorno com hipercinesia associada a retardo mental e a movimentos estereotipados; 
síndrome de Asperger; outros transtornos globais do desenvolvimento; transtornos globais não 
especificados do desenvolvimento. Observamos uma tendência de aumento deste transtorno 
em Betim, saindo de menos de mil registros de 2013 a 2016, atingindo 1500 em 2018, sendo o 
município responsável pela maior parte dos registros na bacia até 2017. Observamos também 
o aumento destes registros em São Joaquim de Bicas, que oscilava abaixo de 30 registros 
anuais, atingindo 186 em 2018 (Figura 1.3.12-234).

Existe ainda o transtorno do desenvolvimento psicológico não especificado (CID F89), cujos 
registros no médio Paraopeba aumentaram de menos de 76 entre 2013 e 2015 para 369 em 
2016, 801 em 2017 e 1.980 em 2018, com contribuição praticamente nula dos municípios 
prioritários ou os da área de estudo do meio socioeconômico. Brumadinho não registrou este 
transtorno (Figura 1.3.12-234).
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Figura 1.3.12-234 – Número de procedimentos no RAAS (Registro das Ações Ambulatoriais de 
Saúde), considerando município de residência, para transtornos globais do desenvolvimento 
(CID F84) e transtorno do desenvolvimento psicológico não especificado (CID F89).

Transtornos globais do desenvolvimento (CID F84)

 

Transtorno do desenvolvimento psicológico não especificado (CID F89)

 
Fonte: RAAS/SIA. Dados extraídos em 15/07/2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Os transtornos hipercinéticos (CID F90) podem ser classificados em outros quatro subtipos: distúr-
bios da atividade e da atenção; transtorno hipercinético de conduta; outros transtornos hipercinéti-
cos; transtorno hipercinético não especificado. Entre 2013 e 2018, observamos o aumento progres-
sivo deste transtorno em todas as regiões do Paraopeba, exceto o aumento fora do esperado em 
2015 no médio Paraopeba. Em 2018, os municípios da área de estudo do meio socioeconômico 
atingiram 1.292 registros, do baixo Paraopeba atingiram 64, Betim atingiu 549, São Joaquim de 
Bicas atingiu 100 registros. Brumadinho não registrou este transtorno (Figura 1.3.12-235).

Os distúrbios de conduta (CID F91) podem ser classificados em outros seis subtipos: distúr-
bio de conduta restrito ao contexto familiar; distúrbio de conduta não socializado; distúrbio de 
conduta do tipo socializado; distúrbio desafiador e de oposição; outros transtornos de conduta; 
transtorno de conduta não especificado. Observamos o aumento de distúrbios de conduta nas 
regiões da área de estudo do meio socioeconômico e baixo Paraopeba, atingindo em 2018 um 
total de 616 e 419 registros respectivamente (Figura 1.3.12-235).

Os municípios do médio Paraopeba registram variação nestes registros ente 695 e 895 pro-
cedimentos anuais, exceto em 2015, quando registrou quase 1.400 procedimentos. Betim re-
gistrou aumento para 175 registros em 2017 e redução para 161 em 2018 (Figura 1.3.12-235). 
Brumadinho registrou aumento de menos de uma dezena anuais de 2013 a 2015 para 25 em 
2016 e 52 em 2017, reduzindo para nove em 2018. São Joaquim de Bicas registrou o máximo 
em 2017 (12 registros), reduzindo para nove em 2018.
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Figura 1.3.12-235 – Número de procedimentos no RAAS (Registro das Ações Ambulatoriais 
de Saúde), considerando município de residência, para transtornos hipercinéticos (CID F90) e 
distúrbios de conduta (CID F91).

Transtornos hipercinéticos (CID F90)

 

Distúrbios de conduta (CID F91)

 
Fonte: RAAS/SIA. Dados extraídos em 15/07/2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Os transtornos mistos de conduta e das emoções (CID F92) podem ser classificados em ou-
tros três subtipos: distúrbio depressivo de conduta; outros transtornos mistos da conduta e das 
emoções; transtorno misto da conduta e das emoções não especificado. Entre 2013 e 2017, 
observamos diferentes variações nos registros transtornos mistos de conduta e das emoções. 

Até 2018, os municípios do médio Paraopeba oscilavam entre 250 e 500 registros, os da área 
de estudo do meio socioeconômico entre 75 e 250 registros e Betim entre 50 e 170, com picos 
em momentos diferentes, porém todos com tendência de aumento de 2017 para 2018. São 
Joaquim de Bicas oscilava entre 20 e 45, com um pico de 192 registros em 2016 e de 101 em 
2018 (Figura 1.3.12-236). O alto e baixo Paraopeba registraram aumento para em torno de 30 
registros em 2017 e 2018. Brumadinho não registrou este procedimento.

Os transtornos emocionais com início especificamente na infância (CID F93) podem ser classifi-
cados em outros três subtipos: transtorno ligado à angústia de separação, transtorno fóbico an-
sioso da infância; distúrbio de ansiedade social da infância; transtorno de rivalidade entre irmãos; 
outros transtornos emocionais da infância; transtorno emocional da infância não especificado.

Observamos que os municípios do médio Paraopeba oscilaram entre 535 e 300 registros até 
2018 e os do alto Paraopeba registraram aumento em 2016 para 300, mantendo este valor 
em 2017 e aumentando para quase 800 em 2018 (Figura 1.3.12-236). Betim foi responsável 
pelos registros destes transtornos na região da área de estudo do meio socioeconômico, 
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atingindo acima de 100 registros pela primeira vez em 2017 e 2018. São Joaquim de Bicas, 
que registrava até 14 procedimentos anuais, atingiu 54 registros em 2018. Brumadinho não 
registrou estes transtornos.

Figura 1.3.12-236 – Número de procedimentos no RAAS (Registro das Ações Ambulatoriais 
de Saúde), considerando município de residência, para transtornos mistos de conduta e das 
emoções (CID F92) e transtornos emocionais com início especificamente na infância (CID F93).

Transtornos mistos de conduta e das emoções (CID F92)

 

Transtornos emocionais com início especificamente na infância (CID F93)

 
Fonte: RAAS/SIA. Dados extraídos em 15/07/2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Outros transtornos comportamentais e emocionais com início habitualmente durante a infân-
cia ou a adolescência (CID F98) podem ser classificados em nove outros subtipos: enurese 
de origem não orgânica; encoprese de origem não orgânica; transtorno de alimentação na 
infância; pica do lactente ou da criança; estereotipias motoras; gagueira (tartamudez); lingua-
gem precipitada; outros transtornos comportamentais e emocionais especificados com início 
habitualmente na infância ou adolescência; transtornos comportamentais e emocionais não 
especificados com início habitualmente na infância ou adolescência.

Até 2018, os registros destes transtornos eram restritos ao alto Paraopeba, que, de nenhum 
registrou, passou para 628 em 2016, 3.717 em 2017 e 8.736 em 2018 (Figura 1.3.12-237). 
Betim registrou tendência de aumento desde 2013, atingindo 122 registros em 2018, sendo 
responsável pela maior parte dos registros daquela região da bacia. Observamos ainda um 
aumento destes transtornos no médio Paraopeba em 2015 e redução em 2016 em diversas 
localidades. O baixo Paraopeba registrou tendência de aumento, atingindo 24 registros em 
2018, São Joaquim de Bicas registrou o máximo de 12 procedimentos anuais e Brumadinho 
não registrou este tipo de transtorno.
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Os transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool (CID F10) podem ser 
classificados em dez outros subtipos: intoxicação aguda; uso nocivo para a saúde; síndrome 
de dependência; síndrome (estado) de abstinência; síndrome de abstinência com delirium; 
transtorno psicótico; síndrome amnésica; transtorno psicótico residual ou de instalação tar-
dia; outros transtornos mentais ou comportamentais; transtorno mental ou comportamental 
não especificado.

Observamos o aumento progressivo destes transtornos desde 2013 as regiões do 
Paraopeba, sendo em 2018 mais forte no médio Paraopeba, menos forte no alto Paraopeba 
(Figura 1.3.12-237). Betim aumentou até 2017, atingindo 6,9 mil registros, reduzindo para 5 
mil em 2018. Brumadinho registrou grandes oscilações desde 2013, atingindo mais de 1,4 
mil em 2016 e em 2018.

Figura 1.3.12-237 – Número de procedimentos no RAAS (Registro das Ações Ambulatoriais 
de Saúde), considerando município de residência, para outros transtornos comportamentais 
e emocionais com início habitualmente durante a infância ou a adolescência (CID F98) e 
transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool (CID F10).

Outros transtornos comportamentais e emocionais com início habitualmente durante a infância 
ou a adolescência (CID F98)

 

Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool (CID F10)

 
Fonte: RAAS/SIA. Dados extraídos em 15/07/2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Em relação à autointoxicação por e exposição, intencional, a drogas anticonvulsivantes (antie-
pilépticos) sedativos, hipnóticos, antiparkinsonianos e psicotrópicos não classificados em outra 
parte (X61), apenas Felixlândia registrou este tipo de procedimento (16 registros em 2018). Em 
relação à autointoxicação por exposição, intencional, a outras substâncias farmacológicas de 
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ação sobre o sistema nervoso autônomo (X63), o único registro em Minas Gerais é em 2018 
em Itabirito (município controle).

Até o rompimento, não há registros na bacia do Paraopeba em relação ao envenenamento 
(intoxicação) acidental por exposição a narcóticos e psicodislépticos (alucinógenos) não clas-
sificados em outra parte (CID X42), ao envenenamento (intoxicação) acidental por exposição 
ao álcool (CID X45), à autointoxicação por exposição, intencional, a analgésicos, antipiréticos 
e antirreumáticos, não opiáceos (CID X60), à autointoxicação por exposição, intencional, a 
narcóticos e psicodislépticos (alucinógenos) não classificados em outra parte (CID X62), à 
autointoxicação por exposição, intencional, a outras drogas, medicamentos e substâncias bio-
lógicas e às não especificadas (CID X64), à autointoxicação voluntária por álcool (CID X65), 
à autointoxicação intencional por solventes orgânicos, hidrocarbonetos halogenados e seus 
vapores (CID X66), à autointoxicação por exposição, intencional, a pesticidas (CID X68), à 
lesão autoprovocada intencionalmente por enforcamento, estrangulamento e sufocação (CID 
X70), à lesão autoprovocada intencionalmente por objeto cortante ou penetrante (CID X78), 
à lesão autoprovocada intencionalmente por precipitação de um lugar elevado (CID X80), ao 
envenenamento (intoxicação) por exposição a narcóticos e a psicodislépticos (alucinógenos) 
não classificados em outra parte, intenção não determinada (CID Y12), ao envenenamento 
(intoxicação) por exposição ao álcool, intenção não determinada (CID Y15), à evidência de 
alcoolismo determinada por taxas de alcoolemia (CID Y90), e à evidência de alcoolismo deter-
minada pelo nível da intoxicação (CID Y91).

As tendências gerais de aumento no número de registros pode estar ligada ao aumento da 
cobertura da atenção básica, à implantação de CAPS em diversos municípios do estado ao 
longo deste período, aos registros múltiplos para um único usuário, ao aumento das atividades 
e registros internos do CAPS local, às campanhas educativas que aumentam a demanda es-
pontânea, às buscas ativas e a outros fatores.

Alguns destes fatores, como campanhas educativas, resultam em aumento pontual em um 
determinado período. Porém, estes aumentos também podem ter relação com outros fatores 
pontuais, como transtornos psicossociais mais locais num determinado momento, como desas-
tres naturais (enchentes) e tecnológicos (rompimento de barragens).

Reduções em registros de um ano para outro podem ser em decorrência de reclassificação do 
CID de pacientes em tratamento contínuo. Por exemplo, pacientes de um ano eram classifi-
cados como transtornos leves e, no ano seguinte, poderiam ter sido reclassificados para, por 
exemplo, transtornos graves, o que explicaria redução em alguns CID e aumento e surgimento 
de outros. Ainda, a formação contínua dos profissionais de saúde da área da atenção psicos-
social melhora a qualidade do diagnóstico, podendo resultar em alterações de CID e avanços 
nos tratamentos.

De forma geral, observamos diferentes perfis de registros ligados à atenção psicossocial nas 
diferentes regiões da bacia do Paraopeba, que precisam ser mais bem examinados. Apesar 
de a implantação de CAPS favorecer o aumento dos registros, observamos que não houve 
implantação deste serviço em alguns municípios, sendo que o aumento de registros neste 
período segue as tendências de aumento dos anos anteriores, podendo tornar-se um fator de 
confusão em relação ao aumento da demanda em razão do rompimento, que também preci-
sam ser mais bem examinados.
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1.3.12.8.B.c. Mortalidade

1.3.12.8.B.c.1. Causas gerais de óbito

Os dados para análise da mortalidade geral foram extraídos no seguinte caminho: Portal de 
Vigilância em Saúde da SESMG > Informações em saúde > TABNET – MG > Mortalidade > 
Geral (Não Fetal) > Município de Residência > Linha: (1) Capítulo CID-10; (2) Grupo CID-10 > 
Coluna: Ano do Óbito > Conteúdo: Frequência > Períodos disponíveis: 2007 a 2020 > Seleções 
Disponíveis: Município: Brumadinho. Fonte: SIM/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Nota: Dados 
de 2017 a 2020 atualizados em 17 de julho de 2020, portanto sujeitos a alterações. Elaboração: 
Diretoria de Informações Epidemiológicas/SVE. Extração: 30/07/2020.

Considerando o Capítulo CID-10, que agrupa conjuntos de CID, foram identificadas 20 causas 
gerais de mortalidade nos 22 municípios da área de estudo, totalizando 59.913 óbitos entre 
2007 e 2018. Foram cinco as principais causas de morte: doenças do aparelho circulatório 
(23%), causas externas de morbidade e mortalidade ou acidentes e violências (16%), neopla-
sias ou tumores (15%), doenças do aparelho respiratório (11%), sintomas, sinais e achados 
anormais de exames clínicos e de laboratório (10%). As demais causas de morte representam 
25% do restante das causas e são menores que 5% cada uma delas.

Doenças do aparelho circulatório foram as principais causas de morte nestes municípios, 
exceto em São Joaquim de Bicas, onde as principais causas são as chamadas “externas 
de morbidade e mortalidade”. Como segunda principal causa de morte nestes municípios 
estão: causas externas de morbidade e mortalidade, neoplasias, sintomas, sinais e achados 
anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte, e doenças 
do aparelho respiratório.

Dentre os 206 grupos de causas identificadas nestes municípios, as dez primeiras foram res-
ponsáveis por 54% do total de mortes: causas mal definidas e desconhecidas (9%), doenças 
cerebrovasculares (7%), agressões (7%), influenza [gripe] e pneumonia (5%), doenças isquê-
micas do coração (5%), outras formas de doença do coração (5%), neoplasias malignas dos 
órgãos digestivos (5%), doenças hipertensivas (4%), doenças crônicas das vias aéreas inferio-
res (4%) e diabetes mellitus (3%).

Dentre as 922 categorias de causas de morte identificadas nestes municípios, as 10 primeiras 
causas registraram no mínimo mil óbitos e foram responsáveis por 37% do total: outras cau-
sas mal definidas e NE mortalidade (8%), agressão disparo outra arma de fogo ou NE (6%), 
pneumonia por microrganismos NE (4%), infarto agudo do miocárdio (4%), outras doenças 
pulmonares obstrutivas crônicas (3%), acidente vascular cerebral NE como hemorrágico ou 
isquêmico (3%), diabetes mellitus NE (3%), insuficiência cardíaca (2%), hipertensão essencial 
(2%) e outras septicemias (2%).

Óbitos por algumas doenças infecciosas e parasitárias ocupam entre a 6ª e a 10ª posição das 
causas de óbito mais frequentes nos municípios da área de estudo. Das doenças sinantrópi-
cas, foram registrados 27 óbitos por dengue, 29 por leishmanioses, dois por febre maculosa, 
43 por esquistossomose, 86 por diarreia e gastroenterite de origem infecciosa presumível, 
cinco por febre amarela, cinco por acidentes ofídicos e dois óbitos por acidentes escorpiônicos 
(Figura 1.3.12-238).
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Observou-se o aumento contínuo do número de óbitos anuais nos municípios da área de estu-
do. O número de óbitos por doenças do aparelho circulatório oscilou entre 1 e 1,2 mil de 2007 
a 2015, quando atingiu mais de 1,2 mil em 2016, e 1,3 mil óbitos em 2017 e 2018.

As neoplasias, que ocupavam a terceira causa de morte até 2015, passaram para segunda 
causa a partir de 2016, saindo de aproximadamente 600 óbitos em 2007 e atingindo quase 
1 mil em 2018. Causas externas de morbidade e mortalidade, que ocupavam a segunda causa 
de morte até 2015, passaram para terceira causa a partir de 2016, saindo de aproximadamente 
700 óbitos em 2007 e atingindo mais de 900 em 2015, porém, reduzindo para aproximadamen-
te 750 em 2018.

Doenças do aparelho respiratório e sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e 
de laboratório, oscilaram como terceira e quarta causa de morte até 2015, saindo de aproxima-
damente 460 óbitos em 2007 e atingindo aproximadamente 600 óbitos em 2016.

A partir de então, doenças do aparelho respiratório mantiveram crescimento, passaram a 
ocupar a segunda causa, registrando aproximadamente 681 e 634 óbitos em 2017 e 2018 
respectivamente. Já sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não 
classificados em outra parte passaram a ocupar a quarta causa de morte, reduzindo para 
426 óbitos em 2018. 

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, doenças do aparelho digestivo e algumas 
doenças infecciosas e parasitárias registravam aproximadamente 180 óbitos cada em 2007, 
aumentando para aproximadamente  200 óbitos cada, em 2016. A partir de então, observou-se 
continuidade do aumento nas duas primeiras causas e redução na terceira.

O número de óbitos de algumas afecções originais no período perinatal oscilou entre 70 e 100 
óbitos, de 2007 a 2018, porém, com aumento em 2017 e 2018. Doenças do aparelho genitu-
rinário e doenças do sistema nervoso registraram aumento do número de óbitos, saindo de 
aproximadamente 70 óbitos em 2007, para 180 óbitos em 2018. O número de óbitos por trans-
tornos mentais e comportamentais oscilou entre 50 e 80 registros de 2007 a 2016, passando 
para mais de 110 óbitos em 2017 e em 2018.

O número de óbitos por malformação congênita, deformidades e anomalias cromossômicas  
foi de aproximadamente 50 registros de 2007 a 2018. Doenças do sistema osteomuscular 
e tecido conjuntivo, doenças do sangue e dos órgãos hematopoiéticos e alguns transtornos 
imunitários e doenças da pele e do tecido subcutâneo registravam perto de 15 casos em 2007, 
oscilando e aumentando para 30 óbitos em 2018. Óbitos por gravidez, parto e puerpério au-
mentaram de dois em 2008, para sete em 2016, mantendo sete em 2017 e reduzindo para 
cinco em 2018. As outras causas principais de óbitos registraram entre zero e quatro óbitos 
anuais (Tabela 1.3.12-192).
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Figura 1.3.12-238 – Número de óbitos por principais causas (Capítulo CID-10) entre 2007 e 2018, 
nos 22 municípios do meio socioeconômico e em Brumadinho.

BrumadinhoMeio socioeconômico

Fonte: SIM/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 17/07/2020. Dados extraídos 
em 31/07/2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Em Brumadinho, dos 2.362 óbitos registrados entre 2007 e 2018, destacaram-se como 
principais causas de morte as doenças do aparelho circulatório (24%), as neoplasias 
(16%), as doenças do aparelho respiratório (14%), os sintomas, sinais e achados anor-
mais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte (12%), as cau-
sas externas de morbidade e mortalidade (12%), as doenças do aparelho digestivo (5%), 
as doenças endócrinas nutricionais e metabólicas (4%) e algumas doenças infecciosas e 
parasitárias (3%).

Dentre os grupos de causas, destacaram-se em Brumadinho as causas mal definidas e des-
conhecidas mortalidade (11%), as doenças cerebrovasculares (7%), as doenças isquêmicas 
do coração (6%), as outras formas de doença do coração (6%), a influenza [gripe] e a pneu-
monia (6%), as doenças crônicas das vias aéreas inferiores (5%), as neoplasias malignas 
dos órgãos digestivos (5%) e as agressões (3%). Foram registrados ainda 18 óbitos por 
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lesões autoprovocadas intencionalmente, oito por HIV, cinco por doenças devidas a protozo-
ários e três por febres por arbovírus e febres hemorrágicas virais.

Das 330 categorias de causas de óbito registradas em Brumadinho, dez delas acumula-
ram 40% dos óbitos: outras causas mal definidas e NE mortalidade (11%), outras doenças 
pulmonares obstrutivas crônicas (5%), infarto agudo do miocárdio (5%), pneumonia por 
microrganismos NE (4%), acidente vascular cerebral NE como hemorrágico e isquêmico 
(3%), insuficiência cardíaca (3%), diabetes mellitus NE (3%), agressão com disparo por 
outra arma de fogo ou NE (2%), neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões (2%) e 
hipertensão essencial (2%).

Observamos o aumento contínuo do número de óbitos anuais em Brumadinho, saindo de apro-
ximadamente 169 óbitos em 2007 para aproximadamente 228 em 2018, com recorde de 240 
óbitos em 2016. O número de óbitos por doenças do aparelho circulatório oscilou entre 41 e 53 
óbitos de 2007 a 2018. As neoplasias, sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos 
e de laboratório, causas externas de morbidade e mortalidade e doenças do aparelho respi-
ratório disputaram a segunda posição como causa de morte, registrando aproximadamente 
20 óbitos em 2007, aumentando para 25 a 43 óbitos em 2018, com grandes oscilações neste 
intervalo de tempo (Tabela 1.3.12-193).

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas e doenças do aparelho digestivo oscilaram em 
torno de dez óbitos anuais, e as demais doenças oscilam abaixo de dez óbitos, com exceção 
de algumas doenças infecciosas e parasitárias (11 óbitos em 2015) e doenças do aparelho 
geniturinário (11 óbitos em 2018).
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Tabela 1.3.12-192 – Número de óbitos por principais causas (Capítulo CID-10) entre 2007 e 2018, nos 22 municípios do meio socioeconômico.

Capítulo CID-10 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2007-2018

IX. Doenças do aparelho circulatório 1027 1155 1104 1139 1190 1159 1137 1111 1156 1223 1337 1325 14063

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade 731 759 724 735 823 822 824 894 918 838 808 753 9629

II. Neoplasias (tumores) 590 602 639 669 728 744 803 820 834 862 911 968 9170

X. Doenças do aparelho respiratório 464 438 423 472 498 527 484 534 589 617 681 634 6361

XVIII. Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e laboratoriais 464 490 494 472 523 465 564 535 640 582 453 426 6108

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 176 189 213 212 233 269 237 233 264 247 254 277 2804

XI. Doenças do aparelho digestivo 183 172 196 214 235 244 241 249 257 251 272 283 2797

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 199 189 189 236 181 214 185 197 220 260 249 240 2559

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 70 72 82 79 109 119 115 126 170 201 173 190 1506

VI. Doenças do sistema nervoso 74 77 88 103 94 103 137 146 156 162 165 172 1477

XVI. Algumas afecções originadas no período perinatal 103 98 95 77 97 95 90 92 88 71 79 97 1082

V. Transtornos mentais e comportamentais 58 67 64 48 66 82 66 62 75 80 113 117 898

XVII. Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas 36 47 46 42 35 50 55 43 54 50 51 36 545

XIII. Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo 17 25 17 29 21 28 24 25 27 27 28 32 300

III. Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns transtornos imunitários 14 23 32 21 15 25 28 22 15 36 29 30 290

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 19 15 16 19 17 18 21 19 23 29 22 30 248

XV. Gravidez parto e puerpério 3 2 4 4 3 4 5 5 5 7 7 5 54

VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastoide 1 0 0 1 0 1 1 3 1 1 0 0 9

XIX. Lesões, envenenamento e algumas outras consequências de causas externas 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2

XXII. Códigos para propósitos especiais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capítulo não informado 0 1 0 0 2 0 0 2 0 4 1 1 11

Total geral 4229 4421 4426 4572 4870 4970 5018 5118 5492 5548 5633 5616 59913

Fonte: SIM/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 17/07/2020. Dados extraídos em 31/07/2020. Elaboração: Arcadis, 2020.
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Tabela 1.3.12-193 – Número de óbitos por principais causas (Capítulo CID-10) entre 2007 e 2018 em Brumadinho.

Capítulo CID-10 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2007-2018

IX. Doenças do aparelho circulatório 52 44 43 48 48 45 41 53 43 53 49 45 564

II. Neoplasias (tumores) 21 16 30 27 23 34 29 36 45 37 27 43 368

X. Doenças do aparelho respiratório 24 28 23 23 19 25 23 29 23 40 41 33 331

XVIII. Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e laboratoriais 14 29 20 15 19 25 34 19 32 34 29 25 295

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade 14 20 21 18 23 19 27 26 23 30 22 31 274

XI. Doenças do aparelho digestivo 10 9 9 4 11 12 11 13 6 7 9 11 112

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 7 6 12 11 9 6 6 7 10 13 9 8 104

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 3 5 6 8 7 3 4 5 11 6 9 8 75

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 2 2 2 4 3 4 5 6 5 4 6 11 54

VI. Doenças do sistema nervoso 4 3 5 3 3 5 1 7 3 8 5 2 49

V. Transtornos mentais e comportamentais 5 4 1 5 6 1 5 2 2 4 5 5 45

XVI. Algumas afecções originadas no período perinatal 5 4 3 3 1 3 1 3 3 1 1 2 30

XIII. Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo 2 2 3 0 1 4 1 0 2 1 2 2 20

XVII. Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas 3 1 1 3 1 3 1 2 2 1 1 0 19

III. Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns transtornos imunitários 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 2 1 11

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 1 1 0 0 1 1 1 2 1 0 1 1 10

VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastoide 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

XIX. Lesões, envenenamento e algumas outras consequências de causas externas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

XV. Gravidez parto e puerpério 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

XXII. Códigos para propósitos especiais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capítulo não informado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total geral 169 175 180 173 175 191 190 211 212 240 218 228 2362

Fonte: SIM/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 17/07/2020. Dados extraídos em 31/07/2020. Elaboração: Arcadis, 2020.
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1.3.12.8.B.c.2. Causas externas de óbitos

Os dados para análise da mortalidade externa foram extraídos no seguinte caminho: Portal 
de Vigilância em Saúde da SESMG > Informações em saúde > TABNET – MG > Mortalidade 
> Causas externas > Local de Residência > Linha: Município > Coluna: Grupo CID-10 > 
Conteúdo: Frequência > Períodos disponíveis: 2007 a 2020 > Seleções Disponíveis: Município: 
Brumadinho. Fonte: SIM/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Nota: Dados de 2017 a 2020 atu-
alizados em 17 de julho de 2020, portanto sujeitos a alterações. Elaboração: Diretoria de 
Informações Epidemiológicas/SVE. Extração: 31/07/2020.

Observou-se o aumento das causas externas de mortalidade em Minas Gerais, saindo de 
aproximadamente 12 mil mortes em 2014 para quase 15 mil em 2014. A partir de então, 
observou-se uma redução nos óbitos por causas externas para aproximadamente 14 mil 
em 2017. Considerando a desatualização do banco conforme a fonte dos dados, em 2018, 
os valores já atingiram 12,7 mil óbitos (Tabela 1.3.12-194). No médio Paraopeba, foi obser-
vada a queda de 2007 até 2010, o aumento até 2015 e a redução até 2018. No alto e baixo 
Paraopeba e nos municípios do da área de estudo observou-se o aumento progressivo 
nos óbitos por causas externas, exceto nesta última região, que reduziu a partir de 2015. 
Betim é o município onde esse número este próximo de 400 óbitos anuais e houve redução 
a partir de 2014.

Brumadinho apresentou tendência de aumento, saindo de 14 óbitos em 2007 para 31 óbitos 
em 2018, mesmo com dados desatualizados nos últimos dois anos. São Joaquim de Bicas 
também apresentou grandes oscilações anuais, saindo de 30 óbitos em 2007, reduzindo para 
16 em 2010, aumentando para 44 em 2012, reduzindo para 21 em 2016 e aumentando para 
55 óbitos em 2018. Excluindo 2010 e 2016, São Joaquim de Bicas apresentou tendência de 
aumento. Mário Campos registrou perto de dez óbitos anuais, com máximo de 16 e mínimo de 
cinco (Figura 1.3.12-239).

Agressões foram responsáveis por 31% das causas externas de mortalidade. Observou-se em 
Minas Gerais e no médio Paraopeba a redução dos óbitos por agressões entre 2007 e 2010, 
aumento brusco até 2012 e 2013 e uma redução pequena até 2016 (Anexo 53). 

Nos municípios da área de estudo, também foi observada a tendência de aumento, saindo 
de aproximadamente 320 em 2007 para perto de 400 óbitos por agressões a partir de 2014. 
No baixo e alto Paraopeba, esses óbitos apresentaram aumento de aproximadamente 20 em 
2007, para 50 em 2018. Em Betim, o número de óbitos oscilou entre 200 e 250 anuais até 2014, 
passando a registrar queda até 2018.

Em Brumadinho, os óbitos por agressões ficaram próximos de cinco de 2007 a 2012, quan-
do apresentaram aumento para 13 em 2013 e 12 em 2014, oscilando a partir de então em 
torno de cinco e nove óbitos anuais. São Joaquim de Bicas registrou entre 2007 e 2018 
entre 15 e 25 óbitos anuais, com exceção de 2010, com quatro óbitos por agressões. Mário 
Campos registrou entre um e sete óbitos anuais. A redução brusca nos óbitos por agres-
sões em 2017 e 2018 em algumas localidades provavelmente foram por desatualização 
dos dados.

Observamos o aumento da mortalidade por lesão autoprovocada voluntariamente em Minas 
Gerais, saindo de aproximadamente 1 mil óbitos em 2007 para quase 1,6 mil óbitos em 2018, 
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nos municípios do médio Paraopeba, saindo da faixa dos 80 óbitos por causas externas anuais 
2008 a 2010 para mais de 110 anuais em 2017 e 2018 e, nos municípios do alto Paraopeba, 
saindo de menos de 20 em 2007 para quase 40 em 2018. No mesmo período, o número de 
óbitos por lesão autoprovocada voluntariamente oscilou sem tendência de aumento nos muni-
cípios da área de estudo (entre 32 e 55 óbitos), no médio Paraopeba e em Betim (entre 10 e 
20 óbitos anuais) (Anexo 53).

Em Brumadinho, observou-se 18 óbitos por lesão autoprovocada voluntariamente, sendo três 
em 2007, quatro em 2012 e dois em 2018. Em São Joaquim de Bicas, observamos 10 óbitos, 
sendo dois em 2009, um em 2012, um em 2013 e quatro em 2018. Em Mário Campos obser-
vamos oito óbitos, sendo dois por ano em 2011, 2012 e 2013.

Em relação aos óbitos por exposição às forças da natureza, em Minas Gerais, foram regis-
trados anualmente o mínimo de 13 óbitos. Observou-se dois momentos críticos no estado: 
em 2010 com 30 óbitos e em 2015 com 35 óbitos. Em 2008 ocorreu um óbito em Betim, 
em 2015 dois no mesmo município e um em Papagaios. Em 2015, em Mariana, local do 
rompimento de Fundão, foram registrados oito óbitos exposição às forças da natureza 
(Anexo 53).

Figura 1.3.12-239 – Número de óbitos por causas externas gerais, por agressão, por lesão 
autoprovocada intencionalmente e por exposição às forças da natureza, entre 2007 e 2018, em 
Minas Gerais, nas regiões da bacia do Paraopeba e nos municípios prioritários.

Causa externa geral

 

Agressão
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Lesão autoprovocada intencionalmente

 

Exposição às forças da natureza

Fonte: SIM/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 17/07/2020. Dados extraídos 
em 31/07/2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Tabela 1.3.12-194 – Número de óbitos por causas externas gerais, entre 2007 e 2018, em Minas Gerais, 
nas macrorregiões de saúde, nas regiões e municípios da bacia do Paraopeba e da área de estudo.
Causas 
externas gerais 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2007-2018

Minas Gerais 12405 12237 12627 12971 14210 14286 14256 14966 14048 14084 14288 12764 163142

Centro 4911 4676 4636 4493 4934 4894 4851 5003 4677 4653 4477 4060 56265

Centro Sul 386 391 374 419 444 417 432 520 485 486 479 420 5253

Jequitinhonha 160 130 150 174 164 153 156 212 233 211 206 161 2110

Leste 925 943 987 1102 1147 1188 1194 1240 1177 1119 1137 1064 13223

Leste do Sul 417 411 410 460 549 517 502 538 447 479 585 464 5779

Nordeste 466 471 500 496 551 571 616 609 661 615 649 579 6784

Noroeste 402 407 452 437 464 492 497 587 473 541 541 520 5813

Norte 791 826 837 903 1060 1149 1132 1114 1141 1153 1017 903 12026

Oeste 688 692 742 733 880 906 949 985 886 875 1116 849 10301

Sudeste 837 862 871 952 1061 1024 1104 1148 1070 1046 1102 1004 12081

Sul 1181 1171 1279 1359 1475 1469 1368 1486 1394 1478 1518 1463 16641
Triângulo do 
Norte

711 713 808 876 926 884 881 857 817 812 810 737 9832

Triângulo do Sul 435 435 450 468 461 475 445 550 479 507 573 449 5727

Socioeconômico 731 759 724 735 823 823 825 894 918 838 808 754 9632

Bacia Paraopeba 1854 1820 1805 1786 1951 1975 1947 2104 2112 1982 1887 1731 22954

Alto Paraopeba 179 179 182 192 202 168 184 241 229 218 215 217 2406
Médio 
Paraopeba

1574 1541 1534 1488 1619 1695 1638 1722 1727 1607 1511 1368 19024
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Causas 
externas gerais 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2007-2018

Baixo Paraopeba 101 100 89 106 130 112 125 141 156 157 161 146 1524

Caso 118 135 147 142 174 173 182 192 221 203 197 174 2058

Controle 131 128 139 111 141 167 168 196 208 212 248 184 2033

Betim 409 424 379 373 377 388 378 442 410 371 359 324 4634

Brumadinho 14 20 21 18 23 19 27 26 23 30 22 31 274
Cachoeira da 
Prata

4 3 2 1 2 1 0 3 4 5 1 3 29

Caetanópolis 4 0 3 7 5 8 5 5 8 6 12 11 74

Curvelo 40 47 46 40 55 46 46 60 71 59 58 66 634

Esmeraldas 41 45 38 48 60 44 67 57 63 57 51 45 616

Felixlândia 9 3 6 5 8 7 13 10 10 10 11 9 101

Florestal 5 0 4 3 6 3 2 3 0 9 2 3 40

Fortuna de Minas 4 5 2 1 3 5 1 2 0 5 0 3 31

Igarapé 26 27 38 45 40 40 42 39 56 34 35 41 463

Inhaúma 5 2 4 5 5 2 1 4 2 5 3 5 43

Juatuba 19 22 29 15 22 34 24 24 35 33 26 18 301

Maravilhas 2 2 4 5 5 6 5 2 9 4 1 3 48

Mário Campos 5 14 11 9 13 14 14 16 12 12 5 7 132

Mateus Leme 26 24 22 27 33 37 36 27 29 31 21 18 331

Papagaios 15 16 8 14 19 18 19 10 18 25 27 19 208

Pará de Minas 35 41 48 59 58 62 69 62 77 60 71 46 688

Paraopeba 10 5 3 10 16 12 16 20 15 21 20 13 161

Pequi 5 1 3 2 4 11 2 5 1 4 5 2 45

Pompéu 23 29 23 30 27 21 26 36 34 36 33 28 346
São Joaquim de 
Bicas

30 26 27 16 37 44 31 35 37 21 40 55 399

São José da 
Varginha

0 3 3 2 5 1 1 6 4 0 5 4 34

Fonte: SIM/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados pela SESMG em 17/07/2020. Dados extraídos 
em 31/07/2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

1.3.12.8.B.c.3. Óbitos em menores de cinco anos

Os dados para análise da “mortalidade em crianças menores de cinco anos” foram extraídos 
no seguinte caminho: Portal de Vigilância em Saúde da SESMG > Informações em saúde > 
TABNET – MG > Mortalidade > Geral (Não Fetal) > Local de residência > Linha: Município 
> Coluna: Mês/Ano do Óbito > Conteúdo: Frequência > Períodos disponíveis: 2006 a 2020> 
Seleções Disponíveis: Faixa Etária: Menor de 1 ano, 1 a 4 anos. Fonte: SIM/CPDE/DIE/
SVE/SubVS/SESMG. Nota: Dados de 2017 a 2020 atualizados em 11 de julho de 2020, 
portanto sujeitos a alterações. Elaboração: Diretoria de Informações Epidemiológicas/SVE. 
Extração: 14/07/2020.

Desde 2007, Minas Gerais registrou 45.820 óbitos em crianças menores de cinco anos, com 
tendência de queda consecutiva de 4.536 para 3.369 óbitos de 2007 para 2018. A bacia do 
Paraopeba registrou tendência de queda, reduzindo de 518 em 2007 para menos de 400 óbitos 
em 2018. O médio Paraopeba registrou tendência de queda, reduzindo de 377 em 2007 para 
quase 300 óbitos em 2017 e 2018 (Figura 1.3.12-240).
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O alto Paraopeba e Betim apresentaram números que oscilam entre 50 e 100 óbitos desde 
2007. Porém, o alto Paraopeba apresentou tendência de queda de 2009 até 2016 e aumento 
em 2017, e Betim vinha reduzindo o número de óbitos desde 2013, quando voltou a aumentar 
em 2018. O baixo Paraopeba apresentou entre 20 e 50 óbitos desde 2007, registrando de 20 a 
30 óbitos anuais desde 2012 até 2018. Os municípios da área de estudo registraram neste pe-
ríodo 2.358 óbitos, sendo entre 150 e 200 óbitos anuais, os menores números em 2010, 2016, 
2017 e 2018 e os maiores em 2008 e 2012.

Brumadinho registrou 71 óbitos infantis desde 2007, com tendência de redução de 11 para dois 
óbitos de 2010 para 2018. Mário Campos registrou 40 óbitos infantis no mesmo período, osci-
lando entre um e sete casos e São Joaquim de Bicas registrou o total de 66 óbitos.

Curvelo, Pará de Minas, Esmeraldas, Igarapé e Pompéu registram entre 200 e 100 óbitos, em 
ordem decrescente. Pequi, São José da Varginha, Cachoeira da Prata e Fortuna de Minas regis-
tram entre um e nove óbitos. Os demais municípios registram entre 10 e 100 óbitos desde 2007. 
Após o rompimento, apenas Pequi e São José da Varginha não registraram óbitos infantis.

Figura 1.3.12-240 – Número de óbitos em menores de cinco anos, entre 2007 e 2018, por ano 
do óbito, por município de residência, em Minas Gerais, em regiões da bacia do Paraopeba e 
municípios prioritários.

 
Fonte: SIM/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG Dados considerados pela SESMG em 11/07/2020. Dados extraídos em 
14/07/2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

1.3.12.8.B.c.4. Óbitos por doenças diarreicas agudas em menores de cinco anos

Doenças Diarreicas Agudas (DDA), é um grupo de doenças infecciosas gastrointestinais ca-
racterizadas por uma síndrome, com duração de até 14 dias, na qual ocorre a diminuição da 
consistência das fezes, aumento do número de evacuações e, em alguns casos, há a presença 
de muco e sangue (disenteria). As doenças podem evoluir para desidratação leve e grave, com 
possibilidade de ocorrer óbito, principalmente quando associadas à desnutrição.

As DDA são provocadas por bactérias e suas toxinas, vírus, parasitos e toxinas naturais, e po-
dem ser transmitidas por alimentos, água, animais domésticos, pessoa a pessoa, nosocomial, 
fecal-oral, de forma direta (pessoa a pessoa) ou indireta (outros meios/objetos/alimentos). Os 
reservatórios podem ser ambientais, alimentos, humanos, roedores, aves, bovinos, suínos, ou-
tros mamíferos domésticos e animais silvestres, como primatas e répteis, encontrados em gran-
de diversidade da bacia do Paraopeba (Cap1 Vol1 Fauna). Casos de DDA são provocados prin-
cipalmente por Escherichia coli enteropatogênica, Salmonella spp. (não tifoide), Shigella spp.,  
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astrovírus, adenovírus entérico, rotavírus grupo A, Cryptosporidium e Giardia lamblia, sendo 
que as crianças compõem o principal grupo etário acometido (BRASIL 2019a). 

Segundo a OMS, as DDA representam a segunda causa de mortes em crianças menores de 
5 anos em todo o mundo: 20% das mortes de crianças se devem à diarreia. A DDA mata mais 
crianças anualmente do que outras doenças como a Aids, a malária e o sarampo juntos. Em 
2013, a OMS (2013) apresentou um plano de ação global intitulado “Acabar com as mortes 
evitáveis de crianças por pneumonia e diarreia até 2025”.

No Brasil, as DDA são tidas como uma importante causa de morbimortalidade, mantendo re-
lação direta com as precárias condições de vida e saúde dos indivíduos, em consequência da 
falta de saneamento básico, de desastres naturais (estiagem, seca e inundação) e da desnutri-
ção crônica, entre outros fatores ambientais e antropogênicos.

No SUS, um dos objetivos da vigilância das DDA é reduzir essa morbimortalidade. Casos isolados 
de diarreia devem ser notificados apenas quando atendidos em unidades sentinelas para DDA. A 
notificação de surto de DDA é de notificação compulsória e imediata. Deve ser feita no Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (Sinan) com indicação de síndrome diarreica (CID A08).

Este estudo analisou o número de óbitos em crianças menores de cinco anos por diarreia e a 
mortalidade proporcional por doença diarreica aguda em menores de 5 anos de idade (número 
de óbitos de residentes menores de cinco anos por DDA, sobre o número total de óbitos de 
residentes menores de cinco anos por causas definidas (x 100)), por município por ano.

Segundo a OPAS (2008), este indicador mede a participação relativa dos óbitos atribuídos à 
DDA na mortalidade de menores de cinco anos de idade, refletindo as condições socioeconô-
micas e de saneamento, bem como as ações de atenção à saúde da criança, principalmente 
a utilização de procedimentos básicos como a terapia de reidratação. O indicador analisa va-
riações populacionais, geográficas e temporais da mortalidade de menores de cinco anos por 
DDA, identificando situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos 
específicos, contribui na avaliação dos níveis de saúde e de desenvolvimento socioeconômico 
da população e subsidia processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações 
voltadas para a atenção básica à saúde na infância.

Ainda segundo a OPAS (2008), a análise do indicador: requer correção da subenumeração 
de óbitos captados pelo sistema de informação sobre mortalidade, especialmente nas regiões 
Norte e Nordeste; apresenta restrição de uso sempre que ocorra elevada proporção de óbitos 
sem assistência médica ou por causas mal definidas; requer informações adicionais sobre o 
risco de morte por DDA, pois o aumento (ou redução) proporcional de óbitos por essa causa 
pode ser devido a variações da frequência de outras causas no mesmo grupo etário.

Os dados para análise da “mortalidade em crianças menores de cinco anos por diarreia” foram 
extraídos no seguinte caminho: Portal de Vigilância em Saúde da SESMG > Informações em saú-
de > TABNET – MG > Mortalidade > Geral (Não Fetal) > Local de residência > Linha: Município 
> Coluna: Mês/Ano do Óbito > Conteúdo: Frequência > Períodos disponíveis: 2006 a 2020> 
Seleções Disponíveis: Causa – CID-BR-10: (1) sem seleções; (2) ... 003 Diarreia e gastroenterite 
orig infec pres > Faixa Etária: Menor de 1 ano, 1 a 4 anos. Fonte: SIM/CPDE/DIE/SVE/SubVS/
SESMG. Nota: Dados de 2017 a 2020 atualizados em 11 de julho de 2020, portanto sujeitos a 
alterações. Elaboração: Diretoria de Informações Epidemiológicas/SVE. Extração: 14/07/2020.
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Número de óbitos em menores de cinco anos por DDA

Desde 2007, foram registrados em Minas Gerais 383 óbitos por DDA em menores de cinco 
anos de idade. Até 2009, o número de óbitos oscilava entre 40 e 58, e a partir de 2010, ocorreu 
uma redução, oscilando entre 20 e 35 óbitos anuais. A bacia do Paraopeba foi responsável 
por aproximadamente 9% dos óbitos totais no estado, variando de zero até seis óbitos anuais 
(Figura 1.3.12-241, Tabela 1.3.12-195).

Dos óbitos registrados na bacia, a maioria se concentrou no médio Paraopeba, e o restante 
no alto e baixo Paraopeba. Desde 2012, foram registrados pelo menos um e até quatro óbitos 
anuais nos municípios do médio Paraopeba. Nos 22 municípios da área de estudo ocorreram 
sete óbitos neste período, com tendência de aumento na frequência de casos a partir de 2016.

Desde 2007, Mateus Leme registrou dois óbitos e Betim, Brumadinho, Esmeraldas, Juatuba, 
Pompéu e São Joaquim de Bicas registraram um óbito por DDA em menores de cinco anos. O óbito 
em Brumadinho ocorreu em 2009, em Betim ocorreu em 2016 e em São Joaquim de Bicas em 2017. 
Os demais municípios não registraram óbitos por DDA em menores de cinco anos desde 2007.

Figura 1.3.12-241 – Número de óbitos em menores de cinco anos por DDA e mortalidade 
proporcional por DDA na mesma faixa etária, entre 2007 e 2018, por ano do óbito, por município 
de residência, em Minas Gerais e em regiões e municípios prioritários da bacia do Paraopeba.

 
Fonte: SIM/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG Dados considerados pela SESMG em 11/07/2020. Dados extraídos em 
14/07/2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Mortalidade proporcional por DDA em menores de cinco anos 

Entre 2007 e 2018, a mortalidade proporcional de DDA em menores de cinco anos de idade 
em Minas Gerais foi de 0,81%, variando de 0,57% a 1,29%, com tendência de queda de 2008 
a 2011, oscilando em torno de 0,7% até 2018. A mortalidade proporcional foi de 0,57% e 0,80% 
em 2017 e 2018, respectivamente. Dentre as macrorregiões de saúde, a Nordeste apresentou 
a maior mortalidade proporcional (2,13%). A mortalidade proporcional acumulada desde 2007 é 
de 0,59% na bacia do Paraopeba, 0,93% no alto, 0,56% no médio, 0,22% no baixo Paraopeba 
e 0,34% nos municípios da área de estudo (Tabela 1.3.12-196).

As maiores mortalidades proporcionais acumuladas desde 2007 foram registradas em Mateus 
Leme (2,9%), Juatuba (1,69%), São Joaquim de Bicas (1,49%), e Brumadinho (1,20%). 
Apresentaram mortalidades proporcionais acumuladas abaixo de 1% Betim, Esmeraldas e 
Pompéu. As maiores mortalidades proporcionais em um único ano foram registradas em Juatuba 
(25%), São Joaquim de Bicas (20%), Brumadinho, Mateus Leme e Pompéu (10% a 20%)  
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e Betim e Esmeraldas (0% a 10%). De 2017 para 2018, observou-se o aumento na mortalidade 
proporcional em todas as regiões da bacia (Tabela 1.3.12-197).

Não é possível identificar tendência de queda na mortalidade proporcional nas regiões da bacia 
em função da própria oscilação dos dados anuais. Dificulta mais ainda a visualização dos dados 
em localidades onde o número de óbitos por DDA em menores de cinco anos é muito pequeno. É 
importante observar que os picos de elevada mortalidade proporcional ocorreram em momentos 
distintos nas regiões de estudo e nos municípios, e que há momentos redução ou aumento simul-
tâneos da mortalidade proporcional na bacia, como redução em 2011, aumento em 2014 e redução 
em 2015, sugerindo que políticas públicas implementadas naqueles períodos podem ter reduzido 
os valores ou eventos de grande extensão podem ter aumentado os valores em toda a bacia.

Apesar da redução da proporção de óbitos de crianças por diarreia no Brasil (BRASIL 2019a; 
OPAS, 2008) e em Minas Gerais desde 2008, e apesar dos avanços econômicos e de saneamento 
(item 1.1.6; item 1.1.12), algumas localidades na bacia do Paraopeba ainda refletem as precárias 
condições socioeconômicas e de saneamento, exigindo ações de atenção à saúde da criança, 
principalmente por meio da utilização de procedimentos básicos como a terapia de reidratação.

Tabela 1.3.12-195 – Número de óbitos em menores de cinco anos, entre 2007 e 2018, por ano do 
óbito, por município de residência, em Minas Gerais e em regiões e municípios prioritários da 
bacia do Paraopeba.

Localidade 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2007-2018

Minas Gerais 4536 4479 4132 3923 3918 3839 3629 3554 3532 3418 3491 3369 45820

Centro 1250 1245 1171 1161 1097 1134 1080 1077 1066 1003 1014 979 13277

Centro Sul 192 174 184 148 148 130 127 117 119 104 154 105 1702

Jequitinhonha 125 108 111 88 107 84 85 73 74 66 65 61 1047

Leste 390 370 335 316 318 302 278 271 270 269 257 272 3648

Leste do Sul 186 202 157 148 146 148 112 126 105 112 120 116 1678

Nordeste 357 319 335 251 267 241 213 214 202 197 188 188 2972

Noroeste 137 136 114 131 118 141 134 120 136 109 140 153 1569

Norte 399 421 391 383 363 337 392 345 353 354 340 313 4391

Oeste 238 220 175 216 236 206 180 171 188 187 175 194 2386

Sudeste 383 369 329 338 307 344 276 299 252 270 237 255 3659

Sul 499 557 476 429 475 446 438 430 442 405 453 385 5435

Triângulo do Norte 234 212 234 200 186 200 179 178 200 219 221 206 2469

Triângulo do Sul 143 144 119 108 148 125 134 133 124 121 127 142 1568

Socioeconômico 185 195 185 157 169 182 200 177 175 151 157 164 2097

Bacia Paraopeba 518 501 498 458 456 457 474 422 444 415 426 397 5466

Alto Paraopeba 90 79 98 75 76 69 68 58 64 50 86 66 879

Médio Paraopeba 377 378 365 357 339 351 373 336 349 337 307 311 4180

Baixo Paraopeba 51 44 35 26 41 37 33 28 31 28 33 20 407

Caso 57 47 41 45 42 50 53 40 42 31 37 31 516

Controle 52 47 47 46 47 45 31 53 41 53 46 32 540
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Localidade 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2007-2018

Betim 60 90 95 56 74 68 97 78 86 74 64 79 921

Brumadinho 10 6 8 11 3 8 6 4 6 4 3 2 71

Cachoeira da Prata 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 5

Caetanópolis 2 5 0 0 0 4 0 2 1 3 1 2 20

Curvelo 23 18 13 16 20 12 13 12 17 11 17 10 182

Esmeraldas 15 8 8 9 12 10 12 14 8 12 16 17 141

Felixlândia 1 5 5 2 4 4 4 3 1 2 4 3 38

Florestal 0 1 0 2 2 0 0 2 2 0 1 1 11

Fortuna de Minas 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 5

Igarapé 7 4 10 11 3 7 12 6 9 8 9 13 99

Inhaúma 2 1 1 1 2 2 1 2 0 1 0 4 17

Itabirito 7 14 10 12 8 9 5 9 4 8 6 5 97

Juatuba 3 5 4 2 3 5 6 5 5 2 6 4 50

Lagoa Santa 9 11 4 3 15 10 10 10 9 12 13 10 116

Maravilhas 0 1 3 2 1 1 0 0 6 0 1 0 15

Mariana 13 11 7 10 13 10 3 13 10 14 11 9 124

Mário Campos 3 3 1 5 2 7 4 3 5 2 3 2 40

Mateus Leme 8 7 5 6 7 4 0 9 2 2 5 5 60

Matozinhos 6 5 9 5 7 3 4 12 8 8 8 4 79

Papagaios 7 3 2 1 4 3 1 2 3 1 3 1 31

Pará de Minas 16 16 12 15 10 23 22 16 10 10 10 14 174

Paraopeba 5 2 4 1 6 2 6 3 4 4 1 1 39

Pedro Leopoldo 17 6 17 16 4 13 9 9 10 11 8 4 124

Pequi 2 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 1 8

Pompéu 13 11 11 6 7 12 9 6 5 7 7 3 97

São Joaquim de Bicas 6 7 1 8 4 9 6 8 4 7 5 1 66

São José da Varginha 1 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 7

Fonte: SIM/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG Dados considerados pela SESMG em 11/07/2020. Dados extraídos em 
14/07/2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Tabela 1.3.12-196 – Número de óbitos em menores de cinco anos por DDA, entre 2007 e 2018, 
por ano do óbito, por município de residência, em Minas Gerais e em regiões e municípios 
prioritários da bacia do Paraopeba.

Localidade 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2007-2018

Minas Gerais 40 58 48 35 25 23 23 29 24 31 20 27 383

Centro 5 7 9 8 4 5 5 5 0 7 2 6 63

Centro Sul 1 6 1 2 0 1 1 1 0 0 1 0 14

Jequitinhonha 2 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 10

Leste 2 7 6 1 4 3 3 3 3 0 1 2 35

Leste do Sul 2 3 3 0 2 1 2 2 2 3 0 0 20
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Localidade 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2007-2018

Nordeste 8 10 7 4 3 3 2 6 6 2 5 4 60

Noroeste 1 1 0 5 0 1 1 2 1 2 2 0 16

Norte 7 10 5 3 2 3 3 2 3 4 7 6 55

Oeste 1 0 2 5 1 1 1 0 1 3 0 1 16

Sudeste 7 2 3 1 5 2 2 1 3 5 1 0 32

Sul 1 5 5 1 4 1 2 1 2 1 1 4 28

Triângulo do Norte 1 1 2 2 0 1 1 1 1 4 0 2 16

Triângulo do Sul 2 3 2 2 0 0 0 5 2 0 0 2 18

Socioeconômico 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2 7

Bacia Paraopeba 4 2 6 3 0 2 3 5 1 4 1 2 33

Alto Paraopeba 1 2 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 8

Médio Paraopeba 3 0 5 1 0 2 2 3 1 4 1 2 24

Baixo Paraopeba 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Caso 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

Controle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Betim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Brumadinho 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Cachoeira da Prata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Caetanópolis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Curvelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Esmeraldas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Felixlândia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Florestal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fortuna de Minas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Igarapé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inhaúma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Itabirito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Juatuba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Lagoa Santa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maravilhas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mariana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Mário Campos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mateus Leme 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Matozinhos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Papagaios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pará de Minas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paraopeba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pedro Leopoldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pequi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pompéu 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

São Joaquim de Bicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

São José da Varginha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fonte: SIM/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG Dados considerados pela SESMG em 11/07/2020. Dados extraídos em 
14/07/2020. Elaboração: Arcadis, 2020.
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Tabela 1.3.12-197 – Mortalidade proporcional (%) por DDA em menores de cinco anos, entre 
2007 e 2018, por ano do óbito, por município de residência, em Minas Gerais e em regiões e 
municípios prioritários da bacia do Paraopeba.

Localidade 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Minas Gerais 0,88 1,29 1,16 0,89 0,64 0,60 0,63 0,82 0,68 0,91 0,57 0,80
Centro 0,40 0,56 0,77 0,69 0,36 0,44 0,46 0,46 0,00 0,70 0,20 0,61

Centro Sul 0,52 3,45 0,54 1,35 0,00 0,77 0,79 0,85 0,00 0,00 0,65 0,00

Jequitinhonha 1,60 2,78 2,70 1,14 0,00 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Leste 0,51 1,89 1,79 0,32 1,26 0,99 1,08 1,11 1,11 0,00 0,39 0,74

Leste do Sul 1,08 1,49 1,91 0,00 1,37 0,68 1,79 1,59 1,90 2,68 0,00 0,00

Nordeste 2,24 3,13 2,09 1,59 1,12 1,24 0,94 2,80 2,97 1,02 2,66 2,13

Noroeste 0,73 0,74 0,00 3,82 0,00 0,71 0,75 1,67 0,74 1,83 1,43 0,00

Norte 1,75 2,38 1,28 0,78 0,55 0,89 0,77 0,58 0,85 1,13 2,06 1,92

Oeste 0,42 0,00 1,14 2,31 0,42 0,49 0,56 0,00 0,53 1,60 0,00 0,52

Sudeste 1,83 0,54 0,91 0,30 1,63 0,58 0,72 0,33 1,19 1,85 0,42 0,00

Sul 0,20 0,90 1,05 0,23 0,84 0,22 0,46 0,23 0,45 0,25 0,22 1,04

Triângulo do Norte 0,43 0,47 0,85 1,00 0,00 0,50 0,56 0,56 0,50 1,83 0,00 0,97

Triângulo do Sul 1,40 2,08 1,68 1,85 0,00 0,00 0,00 3,76 1,61 0,00 0,00 1,41

Socioeconômico 0,54 0,00 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 0,66 0,64 1,22

Bacia Paraopeba 0,77 0,40 1,20 0,66 0,00 0,44 0,63 1,18 0,23 0,96 0,23 0,50

Alto Paraopeba 1,11 2,53 1,02 2,67 0,00 0,00 1,47 1,72 0,00 0,00 0,00 0,00

Médio Paraopeba 0,80 0,00 1,37 0,28 0,00 0,57 0,54 0,89 0,29 1,19 0,33 0,64

Baixo Paraopeba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,57 0,00 0,00 0,00 0,00

Caso 0,00 0,00 2,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,23

Controle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,89 0,00 0,00

Betim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,35 0,00 0,00

Brumadinho 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cachoeira da Prata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Caetanópolis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Curvelo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Esmeraldas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,88

Felixlândia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Florestal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fortuna de Minas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Igarapé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inhaúma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Itabirito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Juatuba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00

Lagoa Santa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Maravilhas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mariana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,14 0,00 0,00

Mário Campos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mateus Leme 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Matozinhos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Localidade 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Papagaios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pará de Minas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Paraopeba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pedro Leopoldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pequi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pompéu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00

São Joaquim de Bicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00

São José da Varginha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% = Ausência de 
óbito

1 a 5%

5 a 20%

20 a 50%

50 a 100%

Fonte: SIM/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG Dados considerados pela SESMG em 11/07/2020. Dados extraídos em 
14/07/2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

1.3.12.8.C. Considerações finais sobre saúde
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 incidências de 
casos a cada três anos. O risco de nova epidemia destas doenças transmitidas pelo Aedes 
em 2019 é grande, em função do ciclo trienal da doença (última epidemia foi em 2015-2016). 
Além das três arboviroses, causam preocupação os municípios com coberturas vacinais não 
satisfatórias para febre amarela, que estão sob risco de elevada incidência da doença, caso o 
vírus atinja novamente a região em seu próximo ciclo. 

Apesar das quedas desde 2009, houve aumento de casos de leishmaniose visceral recentemen-
te (2017) e importantes áreas apresentaram elevadas médias de transmissão, tanto esporádicas 
quanto intensas. A leishmaniose tegumentar, também cíclica e sazonal, apresentou pico em 2010-
2011, com tendência de aumento desde 2013, tanto no número de casos quanto na área atingida.

A esquistossomose, apesar dos poucos registros na região e dos avanços no saneamento, 
pode apresentar ameaça devido à explosão de casos localizados e manutenção do ciclo da do-
ença identificados por meio de presença recente de casos autóctones. Apesar da redução da 
proporção de óbitos de crianças por diarreia, algumas localidades na bacia do rio Paraopeba 
ainda refletem as precárias condições socioeconômicas e de saneamento. 

Embora sejam  poucos os registros de raiva humana, vem ocorrendo o aumento do número de 
atendimentos antirrábicos nos últimos anos. Os acidentes por animais peçonhentos também 
cresceram nos últimos anos e podem estar associados a grandes intervenções ambientais e ao 
aumento da cobertura pelos serviços de saúde e, portanto, de registros.

Tendências de aumento de casos de gravidez na adolescência em alguns municípios (contra-
riando as tendências gerais de diminuição), de aumento generalizado de casos de HIV e vio-
lências sugerem falhas nas políticas públicas destes setores e atenção a eventos pontuais, que 
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podem estar relacionados às infraestruturas públicas e/ou ao aumento de fluxo populacional 
esporádico, principalmente em localidades mais vulneráveis.

O aumento generalizado de registros da atenção psicossocial pode estar relacionado ao au-
mento das coberturas, da quantidade de procedimentos e da qualidade dos serviços. Porém, 
parece haver grande subnotificação em municípios sem cobertura por CAPS, impedindo uma 
análise mais detalhada dos municípios.

Nos últimos anos observou-se aumento dos recursos para melhoria das condições de saúde 
da população. Recursos foram aplicados em infraestrutura física, na qualificação dos profissio-
nais, em vigilância e na baixa, média e altas complexidades em saúde. No entanto, algumas 
morbidades e fatores de risco continuam registrando elevação em incidências e prevalências, 
sugerindo maior atenção aos fatores de risco, às vigilâncias e à atenção básica para preven-
ção, detecção e recuperação da saúde da população.

Apesar da redução de mortalidade por algumas causas, dos avanços tecnológicos em saúde 
e do sucesso de políticas públicas, como por exemplo, redução da DDA infantil em razão de 
avanços no saneamento básico, o aumento na mortalidade geral também revela falhas em 
políticas públicas na contenção das mortes, principalmente quando são por causas evitáveis.

Algumas morbimortalidades parecem ter sido controladas inclusive mundialmente, porém, mu-
danças no comportamento da população, como opção por não vacinação, já têm mostrado 
indícios de risco a estas doenças e  a doenças ainda emergentes.

Os indicadores analisados apresentaram um cenário de tendência generalizada de aumento 
da incidência de causas de morbidades e mortalidades da população. Como muitas localida-
des ainda apresentam poucos recursos e baixas coberturas por serviços e equipes de saúde, 
é estimado um aumento de pressão sobre os serviços de saúde em situações de emergência 
públicas, como desastres naturais, tecnológicos e epidemias, que podem levar a curto e médio 
prazos, ao colapso do sistema de saúde locais e regionais.

1.3.12.9. Educação

1.3.12.9.A. Considerações metodológicas
Para se traçar um panorama da educação na área de estudo considerou-se os dados do Pnud 
(2013), Inep (2018) e IBGE (2018), referentes à taxa de analfabetismo, à escolaridade, ao nú-
mero de estruturas físicas (estabelecimentos) e ao número de matrículas no ensino básico, que 
engloba educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação profissional e demais 
indicadores educacionais como: média de alunos por turma; Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb) e taxa de evasão escolar. Os dados foram organizados nos subitens: 
analfabetismo e escolaridade; rede de ensino; Ideb e evasão escolar.

1.3.12.9.A. Diagnóstico
A Constituição Federal de 1988 prevê, em seu Art. 205 que a educação, direito de todos e 
dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho.
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E educação é importante fator para o desenvolvimento de uma sociedade, está profundamente 
ligada à qualidade de vida da população e, à medida que proporciona acesso ao conhecimento, 
agrega habilidades e capital cultural, contribui para a construção da cidadania e diminuição da 
vulnerabilidade social. Indicadores que medem as condições de vida de uma população, como 
o IDHM e o IVS, citados anteriormente, têm a educação como uma das dimensões de análise. 

Além da interface com as condições de qualidade de vida da população, a educação relaciona-
-se com outros aspectos socioeconômicos, como a estrutura demográfica. Alterações na estru-
tura, como a transição ora verificada no país, podem demandar mudanças na oferta do sistema 
público de educação e provocar direcionamento de investimentos na escolaridade das faixas 
etárias predominantes. A dinâmica territorial, influenciada por fenômenos como a migração, 
pode transformar a estrutura populacional local gerando sobrecarga ao sistema, demandando 
maior estrutura física e recursos humanos/profissionais ou ociosidade das vagas anteriormente 
criadas, dependendo da direção do fluxo. 

As informações sobre educação auxiliam, também, a compreensão sobre o potencial dos 
municípios para a realização de parcerias com instituições diversas para a oferta de cursos 
ou outras atividades em benefício da população, que podem, no caso deste Plano, contri-
buir para a implantação de programas e medidas de mitigação, reparação ou compensação 
dos impactos. 

1.3.12.9.A.a. Analfabetismo e escolaridade
Taxa de analfabetismo e de escolaridade são importantes indicadores referentes à educação, 
uma vez que refletem o acesso ao conhecimento, à média de anos de estudo e à expectativa de 
se alcançar níveis de educacionais mais elevados. Nesse sentido, as tabelas a seguir, Tabelas 
1.3.12-198 e 1.3.12-199, sobre a taxa de analfabetismo por grupo etário e a escolaridade da 
população adulta (acima de 25 anos), visam compreender a trajetória no sistema educacional 
da população na área de estudo.

Na Tabela 1.3.12-198, a série histórica demostra queda na taxa de analfabetismo da população 
entre jovens e adultos, ao longo do período entre 1991 e 2010, em quase toda a área de estu-
do. A exceção fica por conta de Caetanópolis, Florestal, Igarapé e Inhaúma, em que os núme-
ros apresentaram oscilações para o período de análise, e Fortuna de Minas, que apresentou 
oscilação nos dados para faixa etária entre 15 e 17 anos, idade de escolarização obrigatória. 
De forma geral, a área de estudo acompanha o padrão do estado de Minas Gerais e do Brasil, 
de diminuição na taxa de analfabetismo ao longo do período. 

Tal avanço na diminuição da taxa de analfabetismo, segundo dados do Ministério da Educação/
MEC3, resultam de uma política sistêmica de enfrentamento do analfabetismo, como o Programa 
Brasil Alfabetizado, implantado em 2003 pelo governo federal, envolvendo as instâncias esta-
duais e municipais, para garantir recursos em relação à formação de alfabetizadores, aquisição 
e produção de material pedagógico, alimentação escolar, transporte de alunos e concessão de 
bolsas de estudos.

3 Ministério da Educação: Informações disponíveis em: < http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/34167>. 
Acesso em: 30 de agosto de 2019.

http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/34167
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Tabela 1.3.12-198 – Taxa de analfabetismo por grupo etário nos municípios da área de estudo e 
estado de Minas Gerais.

Unidade territorial
15 a 17 anos 18 a 24 anos 25 anos ou mais

1991 2000 2010 1991 2000 2010 1991 2000 2010

Betim 4,29 1,51 0,95 5,13 2,02 0,90 19,82 11,56 6,82

Brumadinho 4,10 2,09 0,86 4,67 2,77 0,74 19,67 12,70 7,95

Cachoeira da Prata 3,56 1,38 1,16 3,62 1,51 0,25 11,63 7,18 4,71

Caetanópolis 3,32 1,58 0,92 4,49 3,17 0,70 12,19 10,22 6,46

Curvelo 5,57 2,63 1,17 5,82 3,90 1,48 20,63 14,59 9,79

Esmeraldas 5,27 2,25 1,23 7,69 3,64 1,18 22,60 15,32 11,02

Felixlândia 7,27 2,04 1,33 8,19 4,63 1,04 28,63 19,76 12,91

Florestal 3,50 2,29 0,77 7,86 2,47 0,25 22,17 11,33 8,28

Fortuna de Minas 5,19 1,18 2,22 6,40 4,43 1,69 21,01 15,75 10,66

Igarapé 5,64 2,52 0,83 4,71 3,90 1,37 21,40 15,51 9,22

Inhaúma 9,03 1,52 2,25 10,05 2,65 1,38 21,86 15,54 10,81

Juatuba 7,45 1,74 1,27 6,21 3,11 0,69 25,31 15,37 11,00

Maravilhas 5,26 3,70 1,62 4,81 3,30 2,11 21,92 14,64 9,89

Mário Campos 5,50 1,27 0,38 5,92 3,18 1,32 24,89 16,19 10,52

Mateus Leme 5,87 1,96 1,15 7,17 3,35 1,02 23,66 15,24 9,83

Papagaios 12,04 3,79 1,59 14,25 9,10 1,55 26,55 17,97 11,88

Pará de Minas 4,05 1,23 0,56 3,83 2,02 0,84 13,75 8,78 4,81

Paraopeba 5,50 1,65 1,23 5,16 3,05 1,07 17,44 12,05 7,74

Pequi 8,43 4,28 0,43 7,22 4,15 1,67 17,77 13,84 10,32

Pompéu 10,48 3,87 1,34 12,08 6,14 1,48 26,26 18,09 12,31

São Joaquim de Bicas 9,57 2,62 1,33 7,09 3,72 1,69 28,15 18,88 10,99

São José da Varginha 5,52 3,66 -- 5,45 5,33 1,02 16,56 15,30 9,07

Minas Gerais 7,55 2,39 1,23 7,63 3,61 1,42 22,59 15,31 10,36

Nota: *As células verdes referem-se aos municípios prioritários. Fonte: PNUD, 2013. Elaboração: 
Arcadis, 2019.

A diminuição da taxa de analfabetismo reflete o resultado das políticas educacionais com 
o objetivo de assegurar o acesso à educação de crianças e adolescentes, para que eles 
cumpram o ciclo de escolarização básica na idade correta. A meta 9 do Plano Nacional de 
Educação (PNE – 2014/2024), aprovado pelo Congresso em 2014, estabelece: “Elevar a 
taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 93,5% (noventa e 
três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradi-
car o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo 
funcional” (PNE,2014). 

Os dados acima evidenciam a relação direta entre idade, taxa de analfabetismo e acesso às 
políticas públicas. Observa-se que as taxas de analfabetismo no grupo etário acima de 25 
anos, embora tenha apresentado diminuição no período pesquisado, demonstra o passivo re-
presentado pelo acesso ao sistema de ensino nas décadas passadas. 

Levando em consideração as referências oficiais que alicerçam a Educação Básica, como a 
Constituição Federal; o Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA (Lei nº 8.069/1990); a Lei de 
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Diretrizes e Bases da Educação Nacional/LDB (Lei nº 9.394/1996); as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para Educação Básica (Resolução nº 04/2010), bem como o acordo estabelecido no 
Plano Nacional de Educação (PNE), referente ao período de 2014 a 2024, a meta principal é a 
universalização da educação nos três principais níveis de ensino no Brasil: na educação infantil 
(0 a 3 anos) e na pré-escola (4 a 5 anos); no ensino fundamental (6 a 14 anos) e no ensino 
médio (15 a 17 anos).

Existe, também, a expectativa de se ampliar a oferta de creches (educação infantil). O Plano 
Nacional de Educação (PNE – 2014/2024), prevê a ampliação de vagas em creches para 
atender, pelo menos, a metade das crianças de zero a três anos4. Soma-se ao PNE a Lei 
nº 13.306/2016, que altera o ECA e prevê que a educação infantil vai de 0 a 5 anos, no art. 
54. Anteriormente, pela Lei nº 8.069/1990, constava no art. 54 que crianças na idade entre 0 a 
6 anos deviam ter direito a atendimento em creche e pré-escola5.

Nesse contexto, a redução do analfabetismo, conforme apontam os resultados das polí-
ticas de governo, poderá influenciar, consequentemente, os percentuais de escolaridade 
da população, considerando que, se houver maior frequência entre os grupos etários do 
ensino fundamental e médio, aumenta a possiblidade de acesso ao ensino superior. O que 
se observa na Tabela 1.3.12-199 corrobora as expectativas das políticas educacionais para 
a educação básica, visto que todos os municípios da área de estudo tiveram significativo 
aumento de escolaridade nos  ensinos fundamental e médio. No entanto, em relação ao 
ensino superior houve aumento, mas pouco expressivo, demonstrando que o acesso à 
universidade no Brasil ainda é restrito a uma minoria dos estudantes. Vale destacar que o 
referencial utilizado para análise da Tabela 1.3.12-199 é o percentual de escolaridade da 
população adulta (25 anos ou mais), pois pressupõe-se que aos 25 anos tenha sido cum-
prida boa parte da trajetória de ensino e aprendizagem de um estudante. O percentual de 
escolaridade diminui de 46,4% do ensino fundamental completo para 32,25% do ensino 
médio. Registra-se aqui a preocupação com este dado, tendo sido estabelecida como meta 
do Plano Nacional de Educação (2014 a 2024) a elevação da escolaridade média da popu-
lação de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) 
anos de estudo no último ano de vigência do plano.

Tabela 1.3.12-199 – Escolaridade da população adulta (25 anos ou mais), em percentual, nos 
municípios da área de estudo e estado de Minas Gerais.

Unidade territorial
Fundamental completo Médio completo Superior completo

1991 2000 2010 1991 2000 2010 1991 2000 2010

Betim 19,94 31,58 53,01 10,36 16,1 34,95 2,27 2,69 6,53

Brumadinho 20,18 30,12 45,75 12,86 21,02 31,98 3,55 4,63 12,06

Cachoeira da Prata 20,55 33,26 49,49 12,93 21,25 34,42 0,93 3,51 7,91

Caetanópolis 16,19 26,52 38,88 10,14 15,98 22,76 2,11 3,21 5,79

Curvelo 21,23 27,71 42,72 13,01 18,35 27,89 3,25 4,87 7,37

4 Portal da Câmara dos Deputados. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/488083-comissao-apro-
va-projeto-que-cria-o-programa-creche-para-todos/> Acesso em: 30 de agosto de 2019.

5 Portal da Câmara dos Deputados: Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1990/lei-8069-13-ju-
lho-1990-372211-publicacaooriginal-1-pl.html> Acesso em 06 de maio de 2020.

https://www.camara.leg.br/noticias/488083-comissao-aprova-projeto-que-cria-o-programa-creche-para-todos/
https://www.camara.leg.br/noticias/488083-comissao-aprova-projeto-que-cria-o-programa-creche-para-todos/
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1990/lei-8069-13-julho-1990-372211-publicacaooriginal-1-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1990/lei-8069-13-julho-1990-372211-publicacaooriginal-1-pl.html
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Unidade territorial
Fundamental completo Médio completo Superior completo

1991 2000 2010 1991 2000 2010 1991 2000 2010

Esmeraldas 10,82 17,47 33,96 5,22 8,3 18,19 1,03 1,27 3,49

Felixlândia 13,59 19,32 28,9 8,39 12,19 16,9 2,08 3,1 5,17

Florestal 17,15 27,92 43,2 11,19 17,49 31,03 3,51 3,57 10,39

Fortuna de Minas 5,26 15,14 37,51 4,46 9,68 23,1 1,29 2,44 5,61

Igarapé 13,76 19,6 40,97 7,56 12,2 26,3 2,26 1,72 5,42

Inhaúma 13,49 20,91 41,53 7,04 14,28 25,16 0,8 1,96 3,67

Juatuba 11,9 27,4 45,27 6,14 13,95 29,8 0,59 2,84 6,18

Maravilhas 15,17 19,62 32,4 8,83 13,92 22,76 1,34 3,21 6,1

Mário Campos 7 20,45 36,89 2,1 9,16 22,68 0,35 0,76 3,19

Mateus Leme 19,32 26,82 43,5 13,14 16,85 27,02 2,89 3,79 7,15

Papagaios 17,62 22,58 36,94 11,4 14,53 21,82 3,97 3,53 6,65

Pará de Minas 21,32 29,14 45,77 14,5 18,82 30,33 4,88 5,51 9,2

Paraopeba 15,26 26,49 41,45 10,13 15,91 26,08 2,13 2,96 7,06

Pequi 20,74 27,43 36,01 14,4 17,71 24,74 4,16 6,26 7,62

Pompéu 13,76 16,52 37,38 9,92 11,46 22,58 1,74 1,75 6,48

São Joaquim de Bicas 12,56 20,48 38,06 5,1 9,2 22,32 1,68 1,28 3,33

São José da Varginha 8,78 19,65 34,37 4,02 10,83 18,58 0,76 2,82 5,7

Minas Gerais 23,99 31,83 46,4 15,76 20,87 32,25 4,92 6,1 10,57

Nota: *As células verdes referem-se aos municípios prioritários. Fonte: Pnud, 2013. Elaboração: Arcadis, 2019.

1.3.12.9.A.b. Rede de ensino
Em relação às questões de estrutura, estabelecimentos de ensino na educação básica, e nú-
mero de matrículas na área de estudo, observa-se o predomínio dos estabelecimentos/es-
colas na área urbana e sob responsabilidade do poder público, sobretudo na rede municipal, 
principal responsável pela oferta dos anos iniciais do ensino fundamental. Os municípios com 
escolas na área rural têm seus estabelecimentos sob a responsabilidade do poder público 
municipal e estadual; destaque para os municípios de Brumadinho e Esmeraldas. Brumadinho 
conta com 11 escolas municipais na área rural (educação infantil e ensino fundamental) e uma 
escola estadual de ensino médio; Esmeraldas tem 14 escolas municipais na área rural (edu-
cação infantil e ensino fundamental) e duas escolas estaduais (ensino fundamental e ensino 
médio) – Tabela 1.3.12-200.
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Tabela 1.3.12-200 – Estabelecimentos de ensino na educação básica, nos municípios da área de estudo, 2018.

Município
Urbana Rural

Total
Federal Estadual Municipal Privada Total Federal Estadual Municipal Privada Total

Betim 1 31 94 107 233 0 0 5 0 5 238

Brumadinho 0 2 10 4 16 0 1 11 0 12 28

Cachoeira da Prata 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 3

Caetanópolis 0 2 3 2 7 0 0 1 0 1 8

Curvelo 1 14 17 23 55 0 1 4 0 5 60

Esmeraldas 0 9 13 5 27 0 2 14 0 16 43

Felixlândia 0 3 8 3 14 0 0 3 0 3 17

Florestal 0 1 3 2 6 1 0 1 0 2 8

Fortuna de Minas 0 1 3 0 4 0 0 0 0 0 4

Igarapé 0 7 17 4 28 0 0 0 0 0 28

Inhaúma 0 1 2 0 3 0 0 2 0 2 5

Juatuba 0 2 15 4 21 0 0 0 0 0 21

Maravilhas 0 1 2 1 4 0 0 1 0 1 5

Mário Campos 0 2 4 3 9 0 0 2 0 2 11

Mateus Leme 0 4 8 4 16 0 0 3 0 3 19

Papagaios 0 2 8 3 13 0 1 0 0 1 14

Pará de Minas 0 21 26 8 55 0 0 8 0 8 63

Paraopeba 0 4 5 2 11 0 0 2 1 3 14

Pequi 0 1 2 0 3 0 0 1 0 0 4

Pompéu 0 5 15 4 24 0 0 1 0 1 25

São Joaquim de Bicas 0 5 10 3 18 0 0 1 0 1 19

São José da Varginha 0 1 3 0 4 0 0 4 0 4 8

Total 2 120 270 182 574 1 5 64 1 70 645

Fonte: INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Sinopse Estatística da Educação Básica 2018. Elaboração: Arcadis, 2019.



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba 
Capítulo 1 – Diagnóstico pretérito 

Socioeconomia

 536

Em relação à educação profissional, 13 municípios (59%) da área de estudo possuem estabe-
lecimentos voltados à profissionalização, sendo que em três municípios (Cachoeira da Prata, 
Caetanópolis e Papagaios) o curso existente é voltado ao magistério. 

Do total de estabelecimentos que oferecem essa modalidade de ensino, a maioria se con-
centra em Betim e Curvelo, compondo 38% e 24% respectivamente; a maior oferta de cursos 
refere-se ao curso técnico subsequente, que é oferecido somente a quem já tenha concluído 
o Ensino Médio. Dentre os 26 cursos oferecidos, 14 são privados. Em relação aos municípios 
prioritários esse segmento educacional existe também em Brumadinho, além de Betim, como 
já citado. Em Brumadinho as ofertas são de curso técnico integrado e concomitante e magisté-
rio, majoritariamente públicos.

A Tabela 1.3.12-201 apresenta os dados de estabelecimentos de educação profissional, consi-
derando a etapa de ensino e a dependência administrativa, quando existentes.

Tabela 1.3.12-201 – Número de estabelecimentos da educação profissional, área de estudo, 2018.

Município

Curso técnico 
integrado 

(Ensino Médio 
integrado)

Ensino 
médio 

normal / 
Magistério

Curso técnico 
concomitante

Curso técnico 
subsequente

Curso FICPP 
concomitante Total

Total Fed. Est. Total Est. Total Fed. Est. Priv. Total Fed. Est. Priv. Total Priv.

Betim 3 1 2 4 4 8 - 2 6 11 1 2 8 1 1 27

Brumadinho 1 - 1 1 1 2 - 1 1 2 - 1 1 - - 6
Cachoeira da 
Prata 

- - - 1 1 - - - - - - - - - - 1

Caetanópolis - - - 1 1 - - - - - - - - - - 1

Curvelo 1 1 - 4 4 5 1 2 2 6 1 2 3 1 1 17

Esmeraldas - - - - - 1 - 1 - 1 - 1 - - - 2

Florestal - - - - - 1 1 - - 1 1 - - - - 2

Mateus Leme - - - - - 1 - 1 - 1 - 1 - - - 2

Papagaios - - - 1 1 - - - - - - - - - - 1

Pará de Minas - - - 1 1 3 - 1 2 2 - 1 1 - - 6

Paraopeba - - - 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - - - 3

Pompéu - - - 2 2 1 - - 1 1 - - 1 - - 4

Total 5 2 3 16 16 23 2 9 12 26 3 9 14 2 2 72

Nota: *As células verdes referem-se aos municípios prioritários. ** FIC são os cursos de formação inicial e continuada 
ou de qualificação profissional. Fonte: INEP – Censo Escolar da Educação Básica 2018. Elaboração: Arcadis, 2020. 

Com relação ao número de matrículas, considerou-se o período de 2015 a 2018 para o total 
de matrículas na educação básica, o que corresponde à soma das matrículas em creches e 
pré-escolas, total de matrículas no ensino fundamental (I e II) e total de matrículas no ensino 
médio (Tabela 1.3.12-202). A escolha pelos dados dos últimos quatro anos busca apreender 
as variações decorrentes das políticas governamentais citadas acima, em particular a Lei nº 
13.306/2016 (art. 54, IV). 

O número de matrículas permite conhecer a oferta e a distribuição de vagas na educação 
básica, bem como dar indícios sobre a estrutura etária da população local e capacidade 
de gestão do poder público, no sentido de conseguir administrar possíveis acréscimos na 
demanda de matrículas ou evasões. Em geral, a disponibilidade de vagas na educação 
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básica significa que o poder público está agindo de acordo com as responsabilidades pre-
vistas na Constituição e em outras políticas públicas propiciando, dessa forma, o atendi-
mento ao direito das crianças e adolescentes e, também, dando oportunidade para famílias 
que trabalham terem onde deixar seus filhos, condição essa relacionada à vulnerabilidade 
social nos municípios. 

Com relação à educação infantil, a Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013, que altera a Lei n° 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação na-
cional, prevê educação básica obrigatória e gratuita a partir dos 4 (quatro) anos de idade, 
tornando-se obrigatória a matrícula de crianças a partir desta idade na educação infantil. A 
educação infantil refere-se à primeira etapa da educação básica e visa “o desenvolvimento 
integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e 
social, complementando a ação da família e da comunidade” (artigo nº 29, Lei nº 12.796, de 
4 de abril de 2013). 

Nesse mesmo sentido verifica-se a Lei nº 13.306/2016, que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), fixando a idade máxima de cinco anos 
para o atendimento na educação infantil (no art. 54, IV). Dessa forma, identifica-se de um modo 
geral, aumento nas matrículas desta etapa da educação básica, o que é condizente com o 
observado para o estado de Minas Gerais. Cabe destacar que, entre todos os municípios ana-
lisados, Brumadinho, Cachoeira da Prata, Fortuna de Minas e Pequi apresentaram diminuição 
de matrículas no período pesquisado.

Percebe-se uma diminuição ao longo dos anos nas matrículas do ensino fundamental em al-
guns municípios, conforme verificado no estado de Minas Gerais e, em outros, verifica-se certa 
estagnação nos dados. Há uma tendência de diminuição de alunos ao longo dos anos do ensi-
no fundamental devido a fatores vinculados à transição demográfica anteriormente apontada, 
isto é, ao envelhecimento da população e à diminuição em termos absolutos de crianças e 
adolescentes. Entretanto, a diminuição de matrículas não ocorreu em muitos dos municípios 
com a educação infantil porque essa etapa da educação tornou-se recentemente obrigatória. 
Iniciou-se, então, o processo de atendimento da demanda que se encontrava reprimida e mui-
tas crianças que estavam fora da escola passaram a demandar as vagas.

Por outro lado, é no ensino médio em que se percebe uma queda abrupta no número de matrí-
culas quando comparado ao ensino fundamental. Entende-se que tal fato decorre de diversos 
aspectos relacionados as questões sociais que contribuem para a desistência da continuidade 
dos estudos de jovens e adolescentes, que vão além da falta de interesse deles. Esta situação 
reflete os números sobre a evasão escolar no ensino médio. 

Adicionalmente, pode-se observar a relação direta com a dinâmica demográfica e a variação 
na taxa de natalidade, como abordado anteriormente, por meio das pirâmides demográficas, 
que apontam uma tendência na diminuição da taxa de natalidade e estreitamento da base da 
pirâmide, na maioria dos municípios da área de estudo, sobretudo em Brumadinho, Cachoeira 
da Prata, Fortuna de Minas e Pequi, que tiveram diminuição no número de matrículas nos úl-
timos anos.

A tendência na diminuição do número de matrículas também perpassa o ensino fundamental e 
médio. Este fato pode refletir o mesmo fenômeno percebido para a educação infantil, atrelado 
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às alterações na estrutura demográfica, nos municípios da área de estudo, que afetam as 
demandas e mudanças na oferta do sistema público de educação. No entanto, vale destacar 
que o número de estudantes no ensino médio é bastante inferior ao daqueles que se matri-
cularam no ensino fundamental, representando o que ocorre no cenário brasileiro. Segundo 
dados da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua (PnadC), do IBGE (2018)6,  
no Brasil quase quatro (36,5%) em cada dez brasileiros de 19 anos (idade considerada ideal 
para conclusão do ensino médio) não finalizaram essa etapa em 2018. Segundo o IBGE, em 
62% dos casos deixaram de frequentar a escola em algum momento da escolarização, e 55% 
pararam de estudar durante o ensino médio. A evasão escolar ainda é um grande desafio a 
ser enfrentado pelas políticas públicas de educação, especialmente no ensino médio, sendo 
que ao comparar o número de matrículas do ensino fundamental e médio, pode-se inferir que 
muitos estudantes ao completar o ensino fundamental não se matriculam na sequência para a 
próxima etapa de ensino. 

6 Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua (PnadC), IBGE (2018): Disponível em: < https://g1.globo.
com/educacao/noticia/2018/12/18/quase-4-em-cada-10-jovens-de-19-anos-nao-concluiram-o-ensino-medio-
aponta-levantamento.ghtml> Acesso em: 02 de setembro de 2019. 

https://g1.globo.com/educacao/noticia/2018/12/18/quase-4-em-cada-10-jovens-de-19-anos-nao-concluiram-o-ensino-medio-aponta-levantamento.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2018/12/18/quase-4-em-cada-10-jovens-de-19-anos-nao-concluiram-o-ensino-medio-aponta-levantamento.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2018/12/18/quase-4-em-cada-10-jovens-de-19-anos-nao-concluiram-o-ensino-medio-aponta-levantamento.ghtml
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Tabela 1.3.12-202 – Número de matrículas na Educação Básica, na área de estudo e estado de Minas Gerais.

Unidade Territorial
Educação Infantil Ensino Fundamental Ensino Médio 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

Betim 16.124 17.325 17.418 17.844 55.471 54.448 54.097 53.400 18.558 18.853 18.416 17.389

Brumadinho 1.680 1.614 1.636 1.563 4.742 4.655 4.578 4.545 1.251 1.372 1.472 1.376

Cachoeira da Prata 156 161 168 167 424 423 426 397 137 197 220 166

Caetanópolis 306 326 328 344 1390 1339 1279 1247 365 454 342 350

Curvelo 2.669 2.848 2.884 3.023 10.849 10.272 10.141 9.906 3.188 3.146 3.210 3.224

Esmeraldas 1.379 1.785 1.877 1.974 10.958 10.935 10.590 10.439 2.553 2.977 3.017 2.936

Felixlândia 417 386 371 412 1860 1785 1733 1657 538 510 507 471

Florestal 340 345 347 387 1017 1030 1001 913 750 802 884 875

Fortuna de Minas 163 166 135 197 444 403 387 383 118 149 161 131

Igarapé 1.726 2.004 2.111 2.150 6.351 6.250 6.339 6.323 1.815 1.906 1.938 1.959

Inhaúma 186 212 231 244 965 885 844 804 239 316 323 329

Juatuba 1.173 1.250 1.282 1.328 4.419 4.243 4.208 4.105 1.009 1.045 998 1.048

Maravilhas 286 271 274 278 991 978 973 922 255 323 300 279

Mário Campos 403 471 474 534 2.157 2.117 2.055 1.973 512 647 635 653

Mateus Leme 596 1.203 1.278 1.144 4.872 4.897 4.776 4.920 1.219 1.431 1.306 1.342

Papagaios 537 569 551 558 2.190 2.125 2.068 2.000 508 670 694 633

Pará de Minas 3.930 4.002 3.927 4.325 11.647 11.221 10.987 10.864 3.501 3.720 3.746 3.553

Paraopeba 770 825 812 882 3.327 3.179 3.075 2.971 912 1.077 1.164 1.107

Pequi 151 155 182 174 536 502 485 472 182 161 131 128

Pompéu 1.211 1.299 1.321 1.432 4.329 4.254 4.199 4.090 1.236 1.303 1.269 1.283

São Joaquim de Bicas 1.077 1.166 1.130 1.145 4.076 4.291 4.282 4.268 855 990 1.062 1.091

São José da Varginha 180 187 186 189 553 556 534 527 165 169 173 200

Minas Gerais 72.0421 75.5026 77.3868 80.2462 267.1665 260.3248 254.9399 251.1483 78.7359 83.5089 84.2697 82.1349

Nota: *As células verdes referem-se aos municípios prioritários. Fonte: IBGE, 2018. Elaboração: Arcadis, 2019.
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Posteriormente aos dados de estabelecimentos de ensino e matrículas, apresenta-se a média 
de alunos por turma, indicador que permite avaliar o tamanho médio das turmas em diferentes 
etapas da educação, redes de ensino e territórios.

Sobre a organização das turmas e sua dimensão, estudos acerca da organização escolar, re-
alizados pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), apontam a importância desse indicador 
em relação à qualidade da educação, contudo mencionam as necessidades de medidas edu-
cacionais complementares. 

É reconhecido pela literatura científica o contributo da dimensão das turmas para a melhoria dos 
ambientes escolares, mas não é reconhecido que a redução generalizada possa contribuir para 
a melhoria das aprendizagens se para o efeito não forem tomadas medidas complementares de 
qualificação do ensino (CNE, 2016).

De modo geral, o número de alunos por turma pode indicar uma sobrecarga no sistema educa-
cional, podendo dificultar o trabalho docente e a concentração/aprendizagem dos estudantes, 
dependendo-se também das condições e perfil socioeconômico local. 

No Brasil, em 2018, a média de alunos por turma foi de 30,2 no ensino médio; de 23,1 no en-
sino fundamental; e de 16,3, na educação infantil, sendo que as turmas da rede pública são 
maiores que as das escolas privadas para todas as etapas de escolarização.

No mesmo ano, o estado de Minas Gerais mostrou números ligeiramente acima do visto na-
cionalmente no ensino médio (média 31,3 alunos por turma). Nas demais etapas a média de 
alunos por turma foi um pouco menor, no ensino fundamental 22,6 e na educação infantil 15,19. 

A maioria dos municípios da área de estudo (82%) apresenta, em alguma etapa da educação 
básica, uma média superior ao identificado no estado de Minas Gerais, apontando também 
que os indicadores menos favoráveis estão presentes na rede pública. Cachoeira da Prata, 
Papagaios, São José da Varginha e Pequi apresentaram as menores médias de alunos por 
turma; são municípios que possuem pequeno porte populacional, sendo Papagaios o mais 
populoso, com cerca de 15.500 habitantes (estimativa 2018, IBGE). 

Nota-se uma média de alunos por turma mais elevada e acima do padrão brasileiro e mineiro, 
no ensino médio da rede pública, nos municípios da área de estudo. Nesta etapa de ensino há 
diminuição do número de estabelecimentos e, por conseguinte, do número de matrículas. 

A Tabela 1.3.12-202 apresenta as médias de alunos por turma, destacando-se os municípios 
prioritários. Observa-se em Betim médias mais elevadas na educação infantil e no ensino fun-
damental dentre os municípios prioritários, com similaridade nos dados do ensino médio. No 
município, as médias de alunos por turma encontram-se acima das médias nacionais e estadu-
al em todas as etapas da educação básica. 
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Tabela 1.3.12-202 – Média de alunos por turma, área de estudo, estado de Minas Gerais e Brasil 2018.

Município Localização Dependência 
administrativa

Educação 
Infantil Ens. Fund. Ensino Médio

Total
Betim Total 17,2 25,7 35,2

Total Privada 17,0 17,8 28,7

Urbana Privada 17,0 17,8 28,7

Total Pública 17,7 26,8 35,5

Urbana Pública 17,7 26,9 35,5

Rural Pública 15,0 14,8 --
Brumadinho Total 16,1 23,2 35,3

Total Privada 14,6 23,5 18,8

Urbana Privada 14,6 23,5 18,8

Total Pública 16,2 23,2 38,3

Urbana Pública 16,5 25,7 37,8

Rural Pública 15,9 20,7 40,5
Cachoeira da Prata Total 15,2 22,1 27,7

Total Pública 15,2 22,1 27,7

Urbana Pública 15,2 22,1 27,7
Caetanópolis Total 20,2 21,1 29,2

Total Privada 17,2 11,0 15,7

Urbana Privada 17,2 11,0 15,7

Total Pública 21,5 22,7 33,7

Urbana Pública 22,2 23,7 33,7

Rural Pública 18,0 18,9 --
Curvelo Total 19,6 24,6 29,3

Total Privada 15,9 15,5 21,5

Urbana Privada 15,9 15,5 21,5

Total Pública 22,5 26,2 30,1

Urbana Pública 22,2 26,7 30,6

Rural Pública 27,0 20,7 13,3
Esmeraldas Total 16,3 22,8 35,0

Total Privada 7,0 8,8 12,0

Urbana Privada 7,0 8,8 12,0

Total Pública 17,0 23,4 35,8

Urbana Pública 19,5 25,7 36,7

Rural Pública 10,9 20,5 13,7
Felixlândia Total 13,6 19,3 36,2

Total Privada 7,5 10,9 --

Urbana Privada 7,5 10,9 --

Total Pública 14,0 20,1 36,2

Urbana Pública 14,0 21,3 36,2

Rural Pública -- 10,0 --
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Município Localização Dependência 
administrativa

Educação 
Infantil Ens. Fund. Ensino Médio

Total
Florestal Total 13,3 26,1 36,5

Total Privada 3,8 -- --

Urbana Privada 3,8 -- --

Total Pública 15,3 26,1 36,5

Urbana Pública 15,3 27,2 36,6

Rural Pública -- 8,5 36,0
Fortuna de Minas Total 17,9 21,3 32,8

Total Pública 17,9 21,3 32,8

Urbana Pública 17,9 21,3 32,8
Igarapé Total 13,5 23,8 32,7

Total Privada 12,5 17,7 13,5

Urbana Privada 12,5 17,7 13,5

Total Pública 13,6 24,5 34,8

Urbana Pública 13,6 24,5 34,8
Inhaúma Total 15,3 23,0 36,6

Rural Municipal 10,3 12,9 --

Total Pública 15,3 23,0 36,6

Urbana Pública 16,9 25,5 36,6

Rural Pública 10,3 12,9 --
Juatuba Total 17,7 23,6 33,8

Total Privada 12,0 12,8 --

Urbana Privada 12,0 12,8 --

Total Pública 18,6 24,0 33,8

Urbana Pública 18,6 24,0 33,8
Maravilhas Total 17,4 22,7 34,9

Total Pública 17,4 22,7 34,9

Urbana Pública 18,2 23,8 34,9

Rural Pública 11,5 18,7 --
Mário Campos Total 16,7 24,1 32,7

Total Privada 10,9 4,5 --

Urbana Privada 10,9 4,5 --

Total Pública 20,2 25,1 32,7

Urbana Pública 20,2 25,8 32,7

Rural Pública -- 14,8 --
Mateus Leme Total 19,0 25,2 37,3

Total Privada 13,8 17,2 --

Urbana Privada 13,8 17,2 --

Total Pública 20,4 25,8 37,3

Urbana Pública 20,5 26,7 37,3

Rural Pública 18,7 14,7 --
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Município Localização Dependência 
administrativa

Educação 
Infantil Ens. Fund. Ensino Médio

Total
Papagaios Total 11,9 19,8 24,3

Total Privada 10,2 16,6 11,7

Urbana Privada 10,2 16,6 11,7

Total Pública 12,1 20,2 26,0

Urbana Pública 12,1 21,3 27,3

Rural Pública -- 9,4 17,7
Pará de Minas Total 19,2 23,0 31,2

Total Privada 11,3 18,5 22,8

Urbana Privada 11,3 18,5 22,8

Total Pública 20,6 23,6 32,0

Urbana Pública 20,8 24,7 32,0

Rural Pública 17,2 12,5 --
Paraopeba Total 22,4 24,3 33,5

Total Privada 8,0 15,0 18,0

Urbana Privada 8,0 15,0 18,0

Total Pública 24,0 25,1 35,1

Urbana Pública 24,7 26,8 35,1

Rural Pública 16,3 16,7 --
Pequi Total 15,6 20,6 25,6

Total Pública 15,6 20,6 25,6

Urbana Pública 15,6 21,4 25,6

Rural Pública -- 4,0 --
Pompéu Total 14,4 24,9 33,8

Total Privada 10,1 10,8 17,0

Urbana Privada 10,1 10,8 17,0

Total Pública 15,1 26,5 35,2

Urbana Pública 15,1 27,1 35,2

Rural Pública -- 11,4 --
São Joaquim de Bicas Total 16,6 24,3 36,4

Total Privada 12,5 8,9 4,5

Urbana Privada 12,5 8,9 4,5

Total Pública 17,1 26,0 38,6

Urbana Pública 16,9 26,4 38,6

Rural Pública 20,8 19,9 --
São José da Varginha Total 9,5 18,8 28,6

Total Pública 9,5 18,8 28,6

Urbana Pública 10,3 23,2 28,6

Rural Pública 4,7 5,6 --
Estado de Minas 
Gerais

Total 15,19 22,6 31,3
Privada 13,9 20,1 26,5
Pública 16,8 23,0 31,9

Brasil Total 16,3 23,1 30,2
Privada 13,0 19,8 27,2
Pública 18,1 23,9 30,6

Nota: *As células verdes referem-se aos municípios prioritários. **Os resultados marcados em laranja apresentam 
indicador menor que o Estado de MG. Fonte: Censo da Educação Básica (INEP), 2018. Elaboração: Arcadis, 2020.
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1.3.12.9.A.c. Evasão escolar
A taxa de evasão escolar é um indicador de transição escolar disponibilizado pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) que indica o percen-
tual de alunos que não renovaram a matrícula para o ano seguinte, ou seja, que deixaram 
de frequentar a escola. Há diversos fatores que podem estar associados a não realização 
da matrícula no ano seguinte na mesma escola ou em outra, contudo, é o contexto so-
cial e econômico brasileiro, com suas desigualdades, a principal variável na composição 
deste dado, sendo então necessário a implantação de políticas públicas que enfrentem 
esse desafio. 

Embora os indicadores de fluxo escolar de estudantes da educação básica brasileira, até a 
transição 2016/2017, tenham apresentado melhorias, a evasão escolar ainda integra um cená-
rio preocupante no sistema público de ensino, especialmente no ensino médio, onde a taxa de 
evasão é significativamente maior. 

No Brasil, a taxa de evasão no último segmento do ensino fundamental caiu de 5% para 4,3%, 
na transição dos anos 2015/2016 e 2016/2017 e no ensino médio essa taxa passou de 11,1% 
para 9,1%7, no mesmo período. Destaca-se ainda que no caso do ensino médio, além da alta 
taxa de evasão escolar em comparação com o ensino fundamental, a quantidade de alunos 
matriculados é menor. Desta forma tem-se menor número de jovens com ensino médio com-
pleto o que influencia, dentre outros aspectos educacionais e sociais, a qualificação de profis-
sionais para o mercado de trabalho. 

Avaliando-se a situação recente (2016/2017) para o estado de Minas Gerais e para os mu-
nicípios prioritários (Betim, Brumadinho, Mário Campos e São Joaquim de Bicas), o estado 
mineiro possui taxas de evasão escolar menores do que as apresentadas para o Brasil, sen-
do 2% no ensino fundamental e 7,8% no ensino médio. Brumadinho e Mário Campos apre-
sentam taxas inferiores às do estado, nas duas etapas de ensino, na faixa de 1,4% e 1,6 % 
no ensino fundamental e 6,1 e 6,2% no ensino médio, respectivamente. Já os municípios de 
Betim e São Joaquim de Bicas se aproximam da taxa nacional, no ensino médio, conforme 
dados da Tabela 1.3.12-203.

Tabela 1.3.12-203 – Taxa de evasão escolar, municípios prioritários, estado de Minas Gerais e 
Brasil, transição 2016/2017

Município Localização Dependência 
administrativa

Taxa de evasão

Ensino Fundamental Ensino Médio

Betim Total 1,3 9,0

Total Pública 1,4 9,3

Total Privada 0,8 1,3

Urbana Total 1,3 9,0

Rural Total 0,5 –

7 Disponível: <http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/indicadores-de-fluxo-es-
colar-apontam-queda-na-evasao-para-ensino-fundamental-e-medio/21206> Acesso em: 27 abr. 2020.

http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/indicadores-de-fluxo-escolar-apontam-queda-na-evasao-para-ensino-fundamental-e-medio/21206
http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/indicadores-de-fluxo-escolar-apontam-queda-na-evasao-para-ensino-fundamental-e-medio/21206
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Município Localização Dependência 
administrativa

Taxa de evasão

Ensino Fundamental Ensino Médio

Brumadinho Total 1,4 6,2

Total Pública 1,5 6,8

Urbana Total 1,4 6,6

Rural Total 1,3 3,9

Mário Campos Total 1,6 6,1

Total Pública 1,6 6,1

Urbana Total 1,7 6,1

São Joaquim de 
Bicas

Total 2,2 9,2

Total Pública 2,2 9,4

Total Privada 2,0 0,0

Urbana Total 2,3 9,2

Rural Total 1,0 --

Minas Gerais Total 2,0 7,8

Urbana Total 2,0 7,8

Rural Total 2,1 6,2

Total Privada 1,0 3,5

Total Pública 2,1 8,3

Brasil Total 2,7 9,1

Urbana Total 2,5 9,1

Rural Total 4,1 11,0

Total Federal 1,3 4,4

Total Estadual 3,5 10,1

Total Municipal 2,6 7,2

Total Privada 1,9 3,2

Total Pública 2,9 10,0

Fonte: Censo da Educação Básica/Inep, 2016/2017.

1.3.12.9.A.d. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)
O Ideb, criado em 2007, é um indicador de qualidade educacional e norteador de políticas 
educacionais, que combina informações sobre o rendimento escolar (aprovação) e as mé-
dias de  desempenho em exames padronizados, realizados pelo Sistema de Avaliação da 
Educação Básica (Saeb)8, obtidas pelos estudantes ao final das etapas da educação básica 
(5º e 9º anos do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio). Seu índice varia de 0 a 10 
e reflete a situação do sistema educacional, em âmbito nacional, estadual, municipal e esco-
lar, possuindo periodicidade bianual. É utilizado para o monitoramento das metas do Plano 
Nacional de Educação. 

As metas estabelecidas consideram as especificidades educacionais de cada região, estabe-
lecendo-se metas intermediárias, para que cada sistema educacional evolua de partida distin-
tas, considerando-se maior empenho e investimentos daqueles que estão em situações mais 

8 A Prova Brasil e o Saeb são avaliações para diagnóstico, em larga escala, desenvolvidas pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC).
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desfavoráveis. Segundo o INEP, a proposta é que o Brasil chegue na rede pública de ensino 
à média 6,0 em 2021, nos anos iniciais do ensino fundamental. Em relação às outras etapas 
de ensino, a meta varia entre 5,2 (ensino médio) e 5,5 (anos finais do ensino fundamental)9, 
conforme indica a meta 7 (fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e mo-
dalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes 
médias nacionais para o Ideb) do Plano Nacional de Educação vigente. 

O nível de qualidade educacional desejado considerou os dados e médias dos países desenvol-
vidos (membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE). 
Tal comparativo considerou a distribuição das proficiências observadas no Pisa (Programa 
Internacional de Avaliação de Alunos – Programme for International Student Assessment10) e 
no Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica).

Segundo documento divulgado pelo Inep à época do lançamento do Ideb (FERNANDES,  
s/d, p. 2)11:

A meta nacional norteia todo o cálculo das trajetórias intermediárias individuais do Ideb para o 
Brasil, unidades da federação, municípios e escolas, a partir do compartilhamento do esforço 
necessário, em cada esfera, para que o país atinja a média almejada no período definido. Dessa 
forma, as metas intermediárias do Ideb, com início em 2007, foram calculadas nos âmbitos nacio-
nal, estadual, municipal e para cada escola, a cada dois anos. 

Nos municípios da área de estudo houve progresso nos resultados do Ideb de 2005 até 2017, 
em consonância com os resultados observados tanto no âmbito estadual quanto federal. 

O estado de Minas Gerais, iniciou com o Ideb de 4,8 e, em 2017, atingiu 6,3, tendo sempre 
atingido a meta estabelecida. Inicialmente, em 2005, a maioria dos índices dos municípios da 
área de estudo (64%) se situava abaixo do índice do estado, e esse percentual diminuiu em 
2017 para 36%. 

Outro aspecto positivo refere-se ao atendimento às metas estabelecidas, de melhoria no siste-
ma educacional, em quase todos os municípios da área de estudo, excetuando-se:

• Brumadinho nos anos de 2007 (Ideb 5,0), 2013 (6,0) e 2017 (6,4). Contudo, os índices de 
Brumadinho são superiores ao Ideb de MG (exceto em 2009) e da maioria dos municípios 
da área de estudo;

• Cachoeira da Prata não cumpriu as metas estabelecidas, apesar da trajetória ter sido cres-
cente no período: Ideb inicial, em 2005 foi de 5,8, e em 2017 foi de 6,8, acima do resultado 
estadual;

• Felixlândia nos anos 2007 (Ideb 4,3), 2009 (4,4), 2015 (5,3), 2019 (5,9);

9 Conforme informações do Inep. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-basica/ideb/resul-
tados. Acesso em 24 abr. 2020.

10 O PISA é o Programa de Avaliação Internacional de Estudantes da OCDE. Mede a capacidade de crianças de 
15 anos de usar seus conhecimentos e habilidades de leitura, matemática e ciências. Disponível em: http://www.
oecd.org/pisa/. Acesso em 24 abr. 2020.

11 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb): metas intermediárias para a sua trajetória no Brasil, es-
tados, municípios e escolas (Inep, s/d). Disponível em: http://download.inep.gov.br/educacao_basica/portal_ide-
b/o_que_sao_as_metas/Artigo_projecoes.pdf. Acesso em 24 de abr. 2020.

http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-basica/ideb/resultados
http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-basica/ideb/resultados
http://www.oecd.org/pisa/
http://www.oecd.org/pisa/
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/portal_ideb/o_que_sao_as_metas/Artigo_projecoes.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/portal_ideb/o_que_sao_as_metas/Artigo_projecoes.pdf
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• Florestal, Fortuna de Minas, Maravilhas, Mário Campos, Pequi e São Joaquim de Bicas não 
atingiram a meta em 2007, mas conseguiram atingir as metas projetadas de 2009 até 2017; 

• Felixlândia nos anos 2007 (Ideb 4,4) e 2009 (4,9);
• Papagaios nos anos 2007 (Ideb 4,2) e 2009 (4,6); e
• São José da Varginha nos anos 2007 (4,2), 2009 e 2011 (5,4), 2015 (6) e 2017 (6,4), sendo 

índices próximos ou maiores que o estadual.
A Tabela 1.3.12-204, apresenta os resultados do Ideb observado para os municípios da área 
de estudo e Minas Gerais.

Tabela 1.3.12-204 – Ideb observado nos municípios da área de estudo e estado de Minas Gerais.

Unidade territorial
Ideb 

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Betim 4.5 4.5 5.2 5.4 5.6 6.0 6.1

Brumadinho 5.1 5.0 5.4 5.9 6.0 6.5 6.4

Cachoeira da Prata 5.8 5.6 5.3 5.9 5.5 5.0 6.8

Caetanópolis 4.3 5.1 5.4 5.6 5.9 6.5 7.0

Curvelo 4.1 4.5 5.2 5.9 6.1 6.0 6.4

Esmeraldas 4.2 4.3 4.8 5.1 5.4 5.5 5.8

Felixlândia 4.5 4.3 4.4 5.7 5.9 5.3 5.9

Florestal 4.9 4.1 5.8 5.7 6.6 7.3 7.4

Fortuna de Minas 4.7 4.2 5.6 5.7 7.2 6.9 7.1

Igarapé 4.6 4.8 5.5 5.8 6.2 6.1 6.4

Inhaúma 3.6 4.2 5.1 6.4 6.4 6.2 5.7

Juatuba 4.7 4.4 4.9 5.4 6.1 6.4 6.5

Maravilhas 4.3 4.2 4.7 5.6 5.7 6.2 5.6

Mário Campos 4.5 4.3 5.3 5.5 5.4 5.6 6.3

Mateus Leme 4.5 4.9 5.3 5.8 6.3 6.0 6.2

Papagaios 4.3 4.2 4.6 5.7 6.4 6.2 6.2

Pará de Minas 5.0 5.3 6.2 6.4 6.6 6.6 6.8

Paraopeba 4.0 4.8 5.8 5.9 5.9 6.3 6.5

Pequi 3.8 3.7 6.1 5.7 5.7 5.9 7.1

Pompéu 4.1 4.8 5.8 5.9 6.1 6.5 6.8

São Joaquim de Bicas 4.3 4.1 4.8 5.1 5.8 5.8 6.2

São José da Varginha 5.1 4.2 5.4 5.4 6.3 6.0 6.4

Estado de Minas Gerais 4.6 4.6 5.5 5.8 5.9 6.1 6.3

Brasil 3.8 4.2 4.6 5.0 5.2 5.5 5.8

Notas: *As células verdes referem-se aos Idebs que atingiram a meta. **Os resultados marcados em laranja 
apresentam índices menores que o Estado de MG. Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep). Dados Atualizados em 07/06/2019. Elaboração: Arcadis, 2020.
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1.3.12.10. Segurança pública

1.3.12.10.A. Considerações metodológicas
O presente tema foi estruturado com base em dados secundários disponibilizados pela Pesquisa 
de Informações Básicas Municipais (IBGE) e 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)1 além de pesquisas bibliográficas sobre o tema, contemplando dados 
mais recentes disponíveis relativos à infraestrutura, registros de crimes violentos e alvos de 
roubos consumados.

1.3.12.10.B. Diagnóstico

1.3.12.10.B.a. Região Integrada de Segurança Pública – RISP
Inicialmente apresenta-se a divisão administrativa da Região Integrada de Segurança Pública 
(RISP) do estado de Minas Gerais, que integra o Projeto Áreas Integradas de Segurança 
Pública, cujo objetivo é sistematizar o trabalho policial e de defesa social em regiões geográfi-
cas2. Atualmente o estado possui 19 RISPs.

1 Planilhas de dados disponível em: http://www.seguranca.mg.gov.br/2018-08-22-13-39-06/dados-abertos. Acesso 
em: 28 abr. 2020.

2 Disponível em: http://www.seguranca.mg.gov.br/integracao/unidades-integradas.

http://www.seguranca.mg.gov.br/2018-08-22-13-39-06/dados-abertos
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Na área de estudo, os 22 municípios integram quatro diferentes RISPs, sendo que a maio-
ria pertence à RISP 2, inclusive os quatro municípios prioritários (Betim, Brumadinho, Mário 
Campos e São Joaquim de Bicas), conforme Quadro 1.3.12-33.

Quadro 1.3.12-33 – Relação de RISP por município da área de estudo, 2020.
RISP Municípios

RISP 2 – Contagem
Betim, Juatuba, Mateus Leme, Igarapé, São Joaquim de Bicas, Esmeraldas, Mário Campos, 
Florestal, Brumadinho.

RISP 7 – Divinópolis Maravilhas, Papagaios, Pará de Minas, Pequi, Pompéu e São José da Varginha

RISP 14 – Curvelo Curvelo e Felixlândia

RISP 19 – Sete Lagoas Paraopeba, Caetanópolis, Inhaúma, Cachoeira da Prata e Fortuna de Minas

Nota: *A relação dos municípios e RISPs foi obtida nas planilhas dos dados abertos (Observatório de Segurança 
Pública/Sejusp) do site da SESP/MG. ** Municípios em destaque referem-se aos municípios prioritários. Fonte: 
Secretaria de Estado de Segurança Pública/ SESP/MG e Minas em Números, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

1.3.12.10.B.b. Infraestrutura
Este item apresenta a infraestrutura de segurança pública existente nos 22 municípios da área 
de estudo, conforme dados da Pesquisa de Informações Básicas Municipais, de 2014, do IBGE.

Em relação ao quantitativo de delegacias na área de estudo, identifica-se a existência de 
delegacia da polícia civil na maioria dos municípios. Apenas Maravilhas, Pequi e São José da 
Varginha, municípios de pequeno porte populacional, não dispõem desse serviço. As delegacias 
de homicídios estão presentes em dois municípios, Betim, o mais populoso da área de estudo, e 
Esmeraldas. 

A cobertura de delegacias com atendimentos para públicos específicos é pequena, com 
unida-des basicamente em Betim, destacando-se a presença de delegacia de atendimento à 
mulher no município de Curvelo. Em relação à proteção ambiental, além da infraestrutura em 
Betim, há unidade em Fortuna de Minas. A Tabela 1.3.12-205 apresenta a existência de tipos 
de dele-gacias nos 22 municípios da área de estudo.
Tabela 1.3.12-205 – Existência de delegacias nos municípios da área de estudo, 2014.

Município
Delegacia

Polícia 
civil Homicídios Proteção ao 

idoso
Criança e do 
adolescente 

Proteção ao 
meio ambiente

Especializada no 
atendimento à mulher

Betim Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Brumadinho Sim Não Não Não Não Não
Curvelo Sim Sim Não Não Não Sim
Caetanópolis Sim Não Não Não Não Não
Esmeraldas Sim Não Não Não Não Não
Felixlândia Sim Não Não Não Não Não
Florestal Sim Não Não Não Não Não
Fortuna de Minas Sim Não Não Não Sim Não
Cachoeira da Prata Sim Não Não Não Não Não
Mateus Leme Sim Não Não Não Não Não
Igarapé Sim Não Não Não Não Não
Inhaúma Sim Não Não Não Não Não
Juatuba Sim Não Não Não Não Não
Maravilhas Não Não Não Não Não Não
Mário Campos Sim Não Não Não Não Não
Papagaios Sim Não Não Não Não Não
Pará de Minas Sim Não Não Não Não Sim
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Município
Delegacia

Polícia 
civil Homicídios Proteção ao 

idoso
Criança e do 
adolescente 

Proteção ao 
meio ambiente

Especializada no 
atendimento à mulher

Paraopeba Sim Não Não Não Não Não
Pequi Não Não Não Não Não Não
Pompéu Sim Não Não Não Não Não
São Joaquim de Bicas Sim Não Não Não Não Não
São José da Varginha Não Não Não Não Não Não

Fonte: IBGE – Pesquisa de Informações Básicas Municipais, 2014.

Adicionalmente, foi identificada, na Pesquisa de Informações Básicas Municipais (2014), a 
existência de guardas municipais, cuja função principal é a de proteger os bens, serviços e 
instalações nos municípios de Betim (médio Paraopeba) e Pompéu (baixo Paraopeba). 

Serviços de atendimento emergencial, os corpos de bombeiros militares – corporações voltadas 
à defesa civil, prevenção e combate a incêndio, buscas e salvamento e socorros públicos – estão 
presentes nos municípios: Betim (médio Paraopeba) e Pará de Minas (médio Paraopeba).

1.3.12.10.B.c. Crimes violentos
São considerados crimes violentos e que integram o banco de dados do Sistema Integrado de 
Defesa Social – Registro de Evento de Defesa Social (REDS), os seguintes registros: estupro 
consumado; estupro de vulnerável consumado; estupro de vulnerável tentado; estupro tentado; 
extorsão consumado; extorsão tentado; extorsão mediante sequestro consumado; homicídio 
tentado; roubo consumado; roubo tentado; sequestro e cárcere privado consumado; sequestro 
e cárcere privado tentado e homicídio consumado. 

As informações a respeito da segurança pública, com foco nos principais registros policiais sobre 
crimes violentos, são apresentadas com base na pesquisa de dados da Secretaria de Estado de 
Segurança de Minas Gerais, realizada para os anos de 2012 a 2018, para os quatro municípios 
prioritários da área de estudo, Brumadinho, Mário Campos, Betim e São Joaquim de Bicas. Para 
os demais municípios da área de estudo, foram coletados os dados relativos ao ano de 2018.

Complementarmente será apresentada a taxa de homicídio por 100.000 habitantes, de 2012 a 
2018, para os quatro municípios prioritários, e a taxa de homicídio no ano de 2018 para os de-
mais municípios da área de estudo. Essa taxa, disponível pelo Registro de Eventos de Defesa 
Social (REDS), é definida pela razão entre o número de registros de homicídios consumados e 
a população dos municípios (Estimativa Populacional – IBGE), e pode ser entendida como uma 
medida do risco de violência ao qual a população está sujeita. Nesse sentido, é utilizada no acom-
panhamento do nível de criminalidade pelo governo, no intuito de fomentar políticas públicas de 
segurança. É um importante indicador de análise, pois revela as áreas com maior violência letal 
nos municípios da área de estudo, com destaque para os municípios prioritários. Os homicídios 
são a segunda natureza de crime com mais registros nos municípios prioritários, atrás apenas do 
número de roubos consumados, o qual lidera o ranking de crimes violentos, como será verificado 
no decorrer do texto, excetuando-se o caso de Mário Campos, onde os registros de tentativa de 
homicídio superam, mesmo que em pequena escala, os de homicídio consumado. 

Com relação aos registros policiais apresentados na Tabela 1.3.12-206, as principais ocorrên-
cias de segurança pública identificadas para Brumadinho, Mário Campos, Betim e São Joaquim 
de Bicas são relacionados a crimes contra à vida e contra o patrimônio material, sendo que o 
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maior quantitativo de registros estão relacionados ao roubo consumado, homicídios (tentativa 
e consumado) e estupro de vulneráveis (tentativa e consumado). Destes se destacam os regis-
tros de roubos consumados e os homicídios, como ilustram os gráficos a seguir. 

Figura 1.3.12-242 – Total de registros de crimes violentos – Betim, 2012 a 2018.
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Nota: (VU) Vulnerável. Fonte: Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) / SESP, 2012 a 2018. Elaboração: 
Arcadis, 2020.

Figura 1.3.12-243 – Total de registros de crimes violentos – Brumadinho, 2012 a 2018,
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Nota: (VU) Vulnerável. Fonte: Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) / SESP, 2012 a 2018. Elaboração: 
Arcadis, 2020.

Figura 1.3.12-244 – Total de registros de crimes violentos – Mário Campos, 2012 a 2018.
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Arcadis, 2020.
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Figura 1.3.12-245 – Total de registros de crimes violentos – São Joaquim de Bicas, 2012 a 2018.
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Nota: (VU) Vulnerável. Fonte: Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) / SESP, 2012 a 2018. Elaboração: 
Arcadis, 2020.

Tabela 1.3.12-206 – Registro de crimes violentos nos municípios prioritários, 2012 a 2018.
Unidade 
territorial Natureza do crime 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Brumadinho Estupro consumado 5 3 7 3 3 1 3 25
Estupro de vulnerável consumado 1 10 3 1 7 1 7 30
Estupro de vulnerável tentado 1 - - - - 3 - 4

Estupro tentado 3 - 1 - 2 2 2 10

Extorsão mediante sequestro consumado 1 - - - - - - 1

Homicídio consumado 6 11 18 10 9 11 8 73
Homicídio tentado 8 9 17 14 11 5 2 66
Roubo consumado 42 46 60 87 81 73 61 450
Sequestro e cárcere privado consumado - 1 2 - 1 - - 4

Total 67 80 108 115 114 96 83 663
Betim Estupro consumado 74 40 44 42 46 41 38 325

Estupro de vulnerável consumado 69 71 59 72 71 95 101 538
Estupro de vulnerável tentado 4 4 13 12 8 5 5 51

Estupro tentado 21 17 18 11 12 10 9 98

Extorsão mediante sequestro consumado 6 11 2 7 4 2 5 37

Homicídio consumado 185 195 210 207 207 179 119 1.302
Homicídio tentado 200 213 187 190 169 168 106 1.233
Roubo consumado 2.750 3.677 5.092 6.070 7.181 6.072 3.970 34.812
Sequestro e cárcere privado consumado 24 27 17 7 6 6 11 98

Total 3.333 4.255 5.642 6.618 7.704 6.578 4.364 38.494
Mário 
Campos

Estupro consumado 3 2 2 1 2 1 1 12
Estupro de vulnerável consumado 4 3 - 2 4 3 1 17
Estupro de vulnerável tentado - 1 2 - - 1 - 4

Estupro tentado - - - 1 1 - - 2

Extorsão mediante sequestro consumado - - - - - - - -

Homicídio consumado 6 3 3 3 3 - 2 20
Homicídio tentado 3 6 1 2 2 4 4 22
Roubo consumado 25 17 19 41 43 28 17 190
Sequestro e cárcere privado consumado - 1 - - 1 - 1 3

Total 41 33 27 50 56 37 26 270
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Unidade 
territorial Natureza do crime 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

São Joaquim 
de Bicas 

Estupro consumado 5 3 6 5 7 4 11 41
Estupro de vulnerável consumado 4 3 5 13 15 8 16 64
Estupro de vulnerável tentado - - - 2 1 1 1 5

Estupro tentado 1 5 1 - 3 2 2 14

Extorsão mediante sequestro consumado 1 1 - - - - - 2

Homicídio consumado 25 32 24 32 18 32 19 182
Homicídio tentado 25 21 24 12 18 17 12 129
Roubo consumado 114 139 204 233 288 212 205 1.395
Sequestro e cárcere privado consumado - 1 1 2 1 - 1 6

Total 175 205 265 299 351 276 267 1.838

Fonte: Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) / SESP, 2012 a 2018. Disponível em <http://www.seguranca.
mg.gov.br/2018-08-22-13-39-06/dados-abertos>. Acesso em 28 de abril de 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Em relação à taxa de homicídios por 100.000 habitantes, que considera as informações do 
REDs, observa-se na Figura 1.3.12-246 e Tabela 1.3.12-207, sua preponderância em São 
Joaquim de Bicas, com picos nos anos de 2013, 2015 e 2017. Na sequência, Betim é o 
município com a maior taxa de homicídios, dentre os prioritários, tendo apresentado curva 
descendente, posterior a 2014. O município de Brumadinho possui uma taxa inferior à da 
Região Integrada de Segurança Pública (RISP 2) à qual pertence, excetuando-se o ano 
de 2014, em que a taxa apresentou um pico de crescimento, voltando a diminuir nos anos 
seguintes. Mário Campos é o município com a menor taxa de homicídios, dentre os muni-
cípios pesquisados, estando próximo ou abaixo do dado estadual, e abaixo dos dados da 
RISP 2. Ressalta-se que todos os municípios prioritários, sobretudo, São Joaquim de Bicas, 
apresentam alta taxa de homicídios em seus territórios. Considerando-se o homicídio como 
um indicador importante na caracterização da situação de violência no âmbito de territórios, 
segundo cita o Estudo Global sobre Homicídio (Nações Unidas, 2019)3, tem-se nesses muni-
cípios a presença significativa de violência.

Ainda sobre os homicídios, importa mencionar, também, o Atlas da Violência (Ipea, 2019)4, 
que aponta a população jovem como o principal grupo vítima de violência letal. O referido Atlas 
apresenta o crescimento desse tipo de crime voltado à grupos específicos, como: negros, po-
pulação LGBTI (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexo) e mulheres. 

De modo geral, estudos sobre violências apontam como várias e complexas as circunstâncias 
e motivações que conduzem à realização de homicídios. O Estudo Global sobre Homicídio 
(Nações Unidas, 2019) menciona a situação de pobreza e desigualdade social como um fator 
de risco associado a crimes violentos e homicídios, além das atividades criminosas. O acesso 
a armas de fogo e o uso de álcool e drogas também são considerados importantes facilitadores 
de violência e homicídio. 

3 Estudo Global sobre Homicídios (2019) Disponível em: https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/glo-
bal-study-on-homicide.html. Acesso em: 29 jul. 2020. 

4  Mapa da Violência, 2019 (dados 2007 a 2017). Disponível em: https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?op-
tion=com_content&view=article&id=34784. Acesso em: 29 jul. 2020.

https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34784
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34784
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No Brasil, estudo realizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público5, apontou a relevân-
cia de homicídios por impulso ou por motivos fúteis, resultando na efetivação da campanha 
nacional Conte até 10, em 2012, a fim de combater tais crimes. 

Figura 1.3.12-246 – Taxa de homicídios 100 mil hab. nos municípios prioritários e RISP 2 e Total, 
2012 a 2018
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Fonte: Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) / SESP, 2012 a 2018. Elaboração: Arcadis, 2020.

Tabela 1.3.12-207 – Taxa de homicídios nos municípios prioritários e RISP 2 e Total.

Unidade territorial
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Taxa por 100 mil hab.

Betim 47,57 47,97 50,97 49,6 49,01 41,91 27,51

Brumadinho 17,10 29,93 48,24 26,42 23,45 28,30 20,24

Mário Campos 44,1 21,09 20,79 20,51 20,26 --- 13,15

São Joaquim de Bicas 93,8 114 83,8 109,7 60,7 106,1 61,3

RISP 2 44,38 47,83 41,26 40,65 41,97 32,86 27,27

Total RISPs (estado) 19,59 20,34 19,91 19,29 19,20 18,07 14,01

Fonte: Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) / SESP, 2012 a 2018; Estimativa populacional – IBGE. 
Elaboração: Arcadis, 2020.

Por fim, destaca-se a redução no número de crimes, para os quatro municípios, nos últimos 
dois anos, mesmo para Betim, município proporcionalmente muito maior, em termos populacio-
nais e considerado um dos seis municípios mais violentos da RMBH6. Segundo levantamento 
realizado em 2017 e divulgado no Atlas da Violência (2019), Betim está entre os 120 municípios 
que acumulam 50% dos homicídios estimados em 20177.

Os principais registros de crimes violentos em 2018, apresentados na Tabela 1.3.12-208, re-
ferem-se ao roubo consumado, ao homicídio consumado, à tentativa de homicídio, ao estupro 
de vulneráveis consumado e à tentativa de estupro de vulneráveis. Esmeraldas e Curvelo são 

5 Disponível em: http://g1.globo.com/brasil/noticia/2012/11/em-sp-83-dos-homicidios-sao-por-motivos-futeis-ou-
-por-impulso-diz-mp.html. Acesso em: 29 jul. 2020.

6 As outras cinco cidades mais violentas da RMBH são: Ribeirão das Neves, Vespasiano, Contagem, Santa Luzia 
e Sabará. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&id=34784&Itemid=432. 
Acesso em: 3 set. 2019.

7 Disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&id=34784&Itemid=432. Acesso 
em: 3 set. 2019.

http://g1.globo.com/brasil/noticia/2012/11/em-sp-83-dos-homicidios-sao-por-motivos-futeis-ou-por-impulso-diz-mp.html
http://g1.globo.com/brasil/noticia/2012/11/em-sp-83-dos-homicidios-sao-por-motivos-futeis-ou-por-impulso-diz-mp.html
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&id=34784&Itemid=432
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&id=34784&Itemid=432
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os municípios que, no geral, apresentaram maior número de ocorrências, sobretudo dos regis-
tros destacados como de maior incidência. Os dois municípios possuem portes populacionais 
similares, sendo cerca de 80 mil habitantes em Curvelo e 70 mil habitantes em Esmeraldas. No 
entanto, são diferentes em vários aspectos: a densidade demográfica de Esmeraldas é 66,13 
hab./km² e de Curvelo de 31,18 hab./km²; estão localizadas em regiões distintas na bacia do 
rio Paraopeba, sendo Esmeralda próxima à RMBH, considerada uma cidade dormitório, em ra-
zão dos movimentos pendulares de trabalhadores que exercem atividades, principalmente nos 
municípios vizinhos de Belo Horizonte, Betim e Contagem. Curvelo situa-se na região central 
do estado, considerada uma cidade próspera, ocupando a 14º posição no ranking – elaborado 
pela Urban Systems – das 50 cidades pequenas com melhor desenvolvimento econômico8. 

Observa-se na Tabela 1.3.12-208 que o município com maior taxa de homicídios é Esmeraldas, 
com 48,4, e com menor taxa é Caetanópolis, além de municípios que não apresentaram registros 
de homicídios consumados (Cachoeira da Prata, Maravilhas, Pequi e São José da Varginha).

Vale destacar, também, que em quatro municípios – Esmeraldas, Juatuba, Pará de Minas e 
Pompéu – houve ocorrências de crimes violentos como sequestro e cárcere privado, sendo que 
Esmeraldas e Juatuba também tiveram registros de extorsão mediante sequestro. Conforme já 
exposto a análise sobre a violência e prática de crimes, incluindo os homicídios é de natureza 
complexa e de interação de fatores individuais, sociais, culturais e ambientais. Condições de 
desigualdade e vulnerabilidade social, associação ao crime, acesso a armas de fogo e uso de 
drogas e álcool podem contribuir com situações de prática de crime e violência. 

8 Disponível em: https://portal.clickcurvelo.com/2015/11/curvelo-esta-entre-as-cidades-pequenas.html. Acesso 
em: 3 set. 2019.

https://portal.clickcurvelo.com/2015/11/curvelo-esta-entre-as-cidades-pequenas.html
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Tabela 1.3.12-208 – Registro de crimes violentos nos municípios da área de estudo e taxa de homicídio por 100.000 habitantes, 2018.

Municípios Estupro 
consumado

Estupro de 
vulnerável 

consumado

Estupro de 
vulnerável 

tentado

Estupro 
tentado

Extorsão 
mediante 
sequestro

Homicídio 
tentado

Homicídio 
consumado

Taxa de 
homicídio por 

100.000

Roubo 
consumado

Sequestro 
e cárcere 
privado

Cachoeira da Prata - 1 - - - - - --- 3 -

Caetanópolis - 3 2 - - 1 1 8,7 43 -

Curvelo 7 12 1 6 - 35 19 23,9 271 -

Esmeraldas 6 23 3 6 1 37 34 48,4 366 3

Felixlândia 1 3 - - - 4 2 13,1 29 -

Florestal 1 1 - 1 - 4 1 13,5 22 -

Fortuna de Minas - 2 1 - - 1 1 34,2 8 -

Igarapé 2 15 1 - - 10 20 47,3 237 -

Inhaúma - 1 - - - 1 2 32,1 12 -

Juatuba 2 5 - - 1 7 10 37,8 242 1

Maravilhas - 1 - - - 1 - --- 20 -

Mateus Leme 4 5 - 1 - 10 7 22,7 217 --

Papagaios 1 2 - - - 6 5 32,2 33  

Pará de Minas 7 7 1 2 - 12 10 10,7 328 4

Paraopeba 5 2 1 1 - 4 4 16,4 69 -

Pequi - - - - - - - --- 12 -

Pompéu 4 9 1 1 - 18 13 41,2 83 2

São José da Varginha - - - - - - - --- 5 -

Total 40 92 11 18 2 151 129 26,9 2.000 10

Fonte: Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) / SESP, 2018. Elaboração: Arcadis, 2020.
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1.3.12.10.B.d. Alvos de roubo
Este indicador contempla os seguintes alvos de roubo: cargas, estabelecimento comercial, re-
sidência, transeunte e transporte coletivo. Destaca-se que os quantitativos apresentados não 
correspondem à totalidade de roubos registrados, pois referem-se somente aos alvos citados9.

Ao tratar da totalidade dos alvos de roubos considerados, o município de Betim, lidera o ranking 
desse dado no período de 2015 a 2018, estando acima da taxa da RISP 2 e do estado de Minas 
Gerais, considerando o total das RISPs. Na sequência, São Joaquim de Bicas apresenta uma 
taxa superior à do estado, apesar de inferior quando comparada àquelas apresentadas por 
municípios de sua região integrada de segurança (RISP 2). Brumadinho apresentou a menor 
taxa dentre os municípios prioritários, mantendo-se abaixo da taxa estadual e da RISP 2.

Tabela 1.3.12-209 – Taxa de alvos de roubos nos municípios prioritários, RISP 2 e total.

Unidade territorial
Taxa de alvos de roubos (100 mil hab.)

2015 2016 2017 2018
Betim 1113,33 1328,51 1050,93 671,56
Brumadinho 169,06 164,18 131,23 96,15
Mário Campos 205,14 189,05 140,11 78,91
São Joaquim de Bicas 613,81 734,65 510,61 461,45
RISP 2 921,53 1037,11 910,02 629,23
Total RISPs (MG) 414,99 478,08 400,14 262,39

Fonte: Registro de Eventos de Defesa Social (REDS)/SESP, 2015 a 2018. Disponível em <http://www.seguranca.
mg.gov.br/2018-08-22-13-39-06/dados-abertos>. Acesso em 27 de abril de 2020. Elaboração: Arcadis, 2020. 

Os dados segmentados por alvos dos roubos no ano de 2018 mostram que roubos se aplicam 
aos transeuntes em todos os municípios prioritários, seguidos por roubos realizados em esta-
belecimentos comerciais, conforme dados da Tabela 1.3.12-210.

Tabela 1.3.12-210 – Alvos por roubo nos municípios prioritários, 2018.

Alvos Betim % Brumadinho % Mário 
Campos % São Joaquim de 

Bicas %

Cargas 14 0% 2 5%   2 1%
Estabelecimento comercial 290 10% 11 29% 3 25% 31 22%
Residência 94 3% 5 13% 3 25% 12 8%
Transeunte 2.354 81% 20 53% 6 50% 96 67%
Transporte coletivo 153 5%  0%  0% 2 1%
Total 2.905 100% 38 100% 12 100% 143 100%

Fonte: Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) / SESP, 2018. Disponível em http://www.seguranca.mg.gov.
br/2018-08-22-13-39-06/dados-abertos. Acesso em: 27 abr. 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Em relação aos demais municípios da área de estudo, no ano de 2018, as taxas de rou-
bos considerando os alvos citados neste item, evidenciam que os maiores registros desses 
crimes ocorrem nos municípios da RISP 2 (Juatuba, Mateus Leme, São Joaquim de Bicas, 
Esmeraldas e Igarapé), sendo que as taxas dos outros municípios estão abaixo do apresenta-
do para o estado (262,38). A incidência de registros segue o padrão verificado nos municípios 
prioritários, com roubos a transeuntes sendo o principal alvo, dentre as categorias analisadas. 

9 Nota Metodológica do Banco de Registro Alvos de Roubo. Disponível em http://www.seguranca.mg.gov.br/2018-
08-22-13-39-06/dados-abertos. Acesso em 27 de abril de 2020. 

http://www.seguranca.mg.gov.br/2018-08-22-13-39-06/dados-abertos
http://www.seguranca.mg.gov.br/2018-08-22-13-39-06/dados-abertos
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A Tabela 1.3.12-211, organizada conforme maior taxa de alvos de roubos, apresenta os dados 
mencionados para cada município. 

Tabela 1.3.12-211 – Síntese dos dados de alvos de roubos, 2018. 

Municípios da 
área de estudo RISP

Taxa de alvos 
de roubos – 
100 mil hab.

Carga Estabelecimento 
comercial Residência Transeunte Transporte 

coletivo Total

Juatuba 2 585,26 4 23 16 90 22 155
Mateus Leme 2 509,77 7 21 14 101 14 157
Esmeraldas 2 422,57 4 41 28 191 11 275
Igarapé 2 397,67 2 19 6 140 1 168
Caetanópolis 19 260,98 0 12 5 13 0 30
Pará de Minas 7 250,27 4 67 22 134 6 233
Curvelo 14 247,41 9 40 32 113 3 197
Paraopeba 19 213,33 0 16 9 27 0 52
Florestal 2 194,20 2 2 3 4 0 11
Pompéu 7 174,14 1 24 7 22 1 55
Maravilhas 7 151,82 0 4 2 6 0 12
Inhaúma 19 144,51 0 0 5 4 0 9
Papagaios 7 135,11 0 8 5 8 0 21
Felixlândia 14 105,02 1 0 10 5 0 16
Pequi 7 68,51 0 0 1 2 0 3
Fortuna de Minas 19 68,33 0 0 1 1 0 2
São José da 
Varginha

7 60,89 0 0 1 2 0 3

Cachoeira da 
Prata

19 55,31 1 0 0 1 0 2

Fonte: Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) / SESP, 2018. Disponível em http://www.seguranca.mg.gov.
br/2018-08-22-13-39-06/dados-abertos. Acesso em: 27 abr. 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Por último, importa citar a redução do número de crimes e da taxa de homicídio, que ocorreu no 
contexto do estado de Minas Gerais nos últimos dois anos10. Dados do Centro de Estudos de 
Criminalidade e Segurança Pública/CRISP11, da Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG, 
apontam a organização dos espaços tradicionalmente violentos e o estímulo do envolvimento 
comunitário como fatores que contribuem para a reversão do cenário.

Foram identificadas políticas públicas no âmbito estadual para prevenção à criminalidade, 
contemplados em alguns programas apontados abaixo, além de ações especificas do Plano 
Plurianual (PPA) 2016-2019 do estado de Minas Gerais. 

• Fica Vivo!: objetivo de controlar e prevenir a ocorrência de homicídios dolosos em áreas 
com altos índices de criminalidade, melhorando a qualidade de vida da população.

• Mediação de Conflitos: objetivo de monitorar e acompanhar a execução das penas restriti-
vas de direito, transações penais e suspensão condicional do processo em Minas Gerais, 
resgatando o sentido educativo da pena, prevenindo a reincidência criminal, despertando a 
participação cidadã junto a seus usuários e minimizando as vulnerabilidades sociais.

10 Disponível em: http://www.seguranca.mg.gov.br/component/gmg/story/3492-minas-gerais-fecha-2017-com-a-menor- 
taxa-de-homicidios-dos-ultimos-seis-anos e https://revistaforum.com.br/brasil/taxa-de-homicidios-e-a-menor-dos-
ultimos-sete-anos-em-minas-gerais/. Acesso em: 11 set. 2019.

11 Disponível em: http://www.crisp.ufmg.br/. Acesso em: 3 set. 2019.

http://www.seguranca.mg.gov.br/component/gmg/story/3492-minas-gerais-fecha-2017-com-a-menor-taxa-de-homicidios-dos-ultimos-seis-anos
http://www.seguranca.mg.gov.br/component/gmg/story/3492-minas-gerais-fecha-2017-com-a-menor-taxa-de-homicidios-dos-ultimos-seis-anos
https://revistaforum.com.br/brasil/taxa-de-homicidios-e-a-menor-dos-ultimos-sete-anos-em-minas-gerais/
https://revistaforum.com.br/brasil/taxa-de-homicidios-e-a-menor-dos-ultimos-sete-anos-em-minas-gerais/
http://www.crisp.ufmg.br/
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• Central de penas alternativas (Ceapa): objetivo de monitoramento e acompanhamento da 
execução das penas restritivas de direito, transações penais e suspensão condicional do 
processo em Minas Gerais. Por meio do programa, o estado resgata o sentido educativo da 
pena, previne a reincidência criminal, desperta a participação cidadã junto a seus usuários 
e minimiza as vulnerabilidades sociais.

• Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional (PrEsp): objetivo de dimi-
nuir as exclusões e estigmas decorrentes dessa experiência, promovendo condições para 
a retomada da vida em liberdade. O programa busca o distanciamento do egresso das 
condições que provoquem a reincidência criminal.

1.3.12.11. Infraestrutura pública
A infraestrutura pública, quando tratada no âmbito de estudos de diagnóstico para o planeja-
mento territorial, seja em planos de desenvolvimento regional ou para o planejamento urbano, 
possibilita que se compreenda a relação entre processos históricos e as potencialidades de 
ocupação dos territórios em estudo. Permite, também, compreender as transformações das 
condições naturais preexistentes visando ao estabelecimento de novos parâmetros de qualida-
de de vida, melhorias tecnológicas e de articulação dos serviços disponíveis.

A infraestrutura (presença / ausência) é uma das formas de expressar o grau de disponibilidade dos 
recursos naturais em relação ao modo de apropriação tecnológica de um determinado território, 
indicando a vinculação entre as relações sociais e os recursos ambientais. Os temas analisados em 
estudos de zoneamento ou planejamento territorial, quando tratam dos aspectos da infraestrutura, 
referem-se a: saneamento, comunicação, drenagem, sistema viário, transporte, energia etc.

Outra forma de ler a presença de infraestrutura pública é utilizá-la como parâmetro referencial 
para hierarquização do grau de desenvolvimento e polarização de determinada região. Um 
exemplo disto é a apropriação da Política Nacional de Saneamento como indicador para análi-
se dos padrões do IDH. Ou seja, nesta perspectiva, legitima a presença de infraestrutura como 
parâmetro para análise e caracterização de patamares de desenvolvimento social e humano. 

Assim, considerando-se a abordagem relativa à qualidade de vida e os parâmetros de sua caracte-
rização, verifica-se que os itens abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos, 
além de desenhar um território e seu processo de urbanização, são indicadores da qualidade de vida. 

Sistemas integradores e redes levam em consideração a escala adotada para sua definição e 
seu potencial para configuração destas redes. Em relação à escala regional, esta abordagem 
torna-se pertinente para o que se pretendeu trabalhar, que leva em conta a escala da bacia, os 
sistemas de infraestrutura e suas características. 

1.3.12.11.A. Sistemas de drenagem12: escalas, planos e projetos
As concepções dos sistemas de infraestrutura aqui apresentados estão organizadas e descritas 
tendo em vista suas características em decorrência da escala, do potencial de atendimento, da 

12 Para o desenvolvimento deste item foram considerados dois autores: POMPEO, Cesar Augusto, e o artigo de sua 
autoria denominado Drenagem urbana sustentável, apresentado na RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos 
Volume 5 n.1 Jan/Mar 2000, 15-23; e TUCCI, Carlos E. M. em seu artigo intitulado: Gerenciamento da drenagem 
urbana, apresentado na RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos, Volume 7 n.1 Jan/ Mar 2002, 5-27. 
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disponibilidade dos recursos naturais e da capacidade de resposta tecnológica. Por este moti-
vo, são descritos como isolados ou integrados. Os sistemas de drenagem apresentam-se como 
especial forma de expressão da relação entre tecnologia e espaço, como forma de apropriação 
e transformação de espaços naturais em espaços construídos. Segundo Pompeo (2000, p. 15), 

o desmatamento e a substituição da cobertura vegetal natural resultam simultaneamente em re-
dução de tempos de concentração e em aumento do volume de escoamento superficial de cursos 
d’água. Em virtude deste fato, a inter-relação entre uso e ocupação do solo e os processos hidro-
lógicos superficiais vem ganhando cada vez maior destaque, especialmente na perspectiva da 
sustentabilidade dos territórios.

Assim, parece possível afirmar que, quando se trata de planejar a gestão territorial regional 
ou urbana, devemos destacar que a abordagem dos problemas precisa considerar a extensão 
superficial (dimensão espacial) na qual estas relações se manifestam. E, nesta perspectiva, é 
a bacia hidrográfica a unidade mínima para qualquer estudo hidrológico, seja para os trabalhos 
teóricos, experimentais, ou as ações de planejamento de recursos hídricos. Entretanto, “esta 
unidade é ainda ignorada em muitos trabalhos de drenagem urbana” (POMPEO, 2000, idem).

Por esta razão, pode-se afirmar que as enchentes provocadas pela urbanização devem-se a di-
versos fatores, dentre os quais destacam-se aqueles derivados da expansão dos processos de 
urbanização, materializado no excessivo parcelamento do solo, na impermeabilização de gran-
des superfícies, no processo de ocupação de áreas ribeirinhas e várzeas, do descaso às áreas 
de inundação sazonais e zonas alagadiças naturais (manguezais), e pela obstrução de canali-
zações por detritos e sedimentos, e mesmo a realização de obras de drenagem inadequadas. 

Segundo Tucci (2002, p. 5), as características desta urbanização têm se configurado com o 
espraiamento das áreas urbanas, porque está associada a processos migratórios urbanos e 
metropolitanos, marcados pela combinação dos seguintes fatores:

• A redução das taxas de crescimento do país;
• A redução das taxas de crescimento das cidades núcleos das regiões metropolitanas;
• O aumento das taxas de crescimento da periferia;
• O aumento das taxas de crescimento em cidades que são polos regionais de crescimento. 

Destaque-se que a diferenciação que o autor faz entre “cidades núcleos de região metropo-
litanas”, e “cidades polos regionais” indica a tendência de atratividade (polos), em relação à 
posição geográfica (núcleos), o que pode ser coincidente ou não. 

As consequências da falta de sustentabilidade da expansão urbana tem sido a perda de ma-
nanciais, a redução da cobertura de água segura para a população, o aumento da frequência 
de inundações, a deterioração da qualidade da água nos rios e a perda de qualidade de vida 
da população. E, as principais causas são: 

• Contaminação dos mananciais superficiais e subterrâneos com os efluentes urbanos, 
como, por exemplo, o esgoto sanitário, pluvial e os resíduos sólidos. 

• Disposição inadequada dos esgotos sanitários, pluviais e resíduos sólidos nas cidades.
• Inundações nas áreas urbanas devido à impermeabilização das superfícies, e canalização 

do escoamento pluvial. 
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• Erosão e sedimentação gerando áreas degradadas. 
• Ocupação de áreas ribeirinhas, com risco de inundações e de áreas de grandes inclina-

ções, como: morros urbanos, sujeitos a deslizamento após período chuvoso.

Interessante perceber que, na visão de Tucci (2012, p. 9)13, os processos de contaminação e 
deterioração das bacias hidrográficas são resultantes dos processos de urbanização, ou seja, 
mesmo a bacia apresentando maior escala e diversidade de usos, ainda assim, os processos 
de urbanização, acabam por tornar-se predominantes: 

A cidade é um dos usuários dos recursos hídricos na bacia hidrográfica, retirando água para 
abastecimento e lançando seus efluentes. Os impactos exportados pela cidade para o sistema de 
rios da bacia hidrográfica – como enchentes e contaminação dos efluentes a jusante nos corpos 
hídricos, por exemplo, rios, lagos e reservatórios – são resultantes das ações dentro da cidade, 
que são transferidas para o restante da bacia. 

Em relação à proposta de estruturação do planejamento e gestão da drenagem urbana, em 
consonância com os parâmetros acima apontados, deve-se considerar três aspectos de ordem 
territorial-espacial:

• A gestão das ações dentro do ambiente urbano pode ser definida de acordo com a re-
lação de dependência da água por meio da bacia hidrográfica ou da jurisdição adminis-
trativa da cidade, do estado ou da nação. A tendência da gestão dos recursos hídricos 
tem sido realizada por meio da bacia hidrográfica, no entanto, a gestão do uso do solo 
é realizada pelo município ou grupo de municípios em uma região metropolitana (dis-
sintonia na gestão). 

• A gestão pode ser realizada de acordo com a definição do espaço geográfico externo e 
interno à cidade. O plano da bacia hidrográfica tem sido desenvolvido para bacias grandes 
(> 1.000 km2). Nesse cenário, existem várias cidades que interferem umas nas outras, 
transferindo impactos. 

• O plano da bacia dificilmente poderá envolver todas as medidas em cada cidade, mas deve 
estabelecer os condicionantes externos às cidades, como a qualidade de seus efluentes, 
as alterações de sua quantidade para evitar a transferência de impactos.

A articulação e o amparo do sistema de gestão da drenagem são definidos pela legislação 
federal (Lei Federal 445/2007 que estabelece as diretrizes para o saneamento básico), que 
articula drenagem e saneamento; e prevê a elaboração do Plano de Saneamento Básico. 

Também foram definidos na lei, em seu Art. 2º, que os serviços públicos de saneamento básico, 
devem atender aos seguintes aspectos: 

• Abastecimento de água potável: desde as captações até as ligações prediais. 
• Esgotamento sanitário: considera-se a coleta, o tratamento e a disposição dos esgotos 

sanitários.
• Limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos: corresponde à coleta, transporte, transbordo, 

tratamento e destino do lixo doméstico, e do lixo originário da varrição e limpeza das vias públicas.

13 TUCCI, Carlos E. M. Gestão da drenagem urbana/Carlos E. M. Tucci. Brasília, DF: CEPAL. Escritório no Brasil/
IPEA, 2012. (Textos para Discussão CEPAL-IPEA, 48). 50p.
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• Drenagem e manejo de águas pluviais: considera o transporte, detenção ou retenção para 
o amortecimento de vazões, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas de 
áreas urbanas.

1.3.12.11.B. Sistemas de abastecimento: escalas, planos e projetos 
A Lei nº 11.445, de 5/1/2007 estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e de-
termina a elaboração do Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab), para enfrentar a 
diversidade de escalas e demandas de saneamento em áreas urbanas e rurais.

No Plansab foram definidos três cenários como referência para orientar as estratégias de pla-
nejamento. Esses cenários orientam-se por condicionantes e hipóteses. Assim temos:

Cenário 1 tem como condicionantes e hipóteses, respectivamente:

• Política macroeconômica (condicionante)
 – Hipótese: Elevado crescimento, compatível com a relação dívida/PIB.

• Papel do Estado / Marco regulatório / Relação interfederativa (condicionante).
 – Hipótese: O Estado assume seu papel de provedor dos serviços públicos e condu-

tor das políticas públicas essenciais, incentivando a garantia de direitos sociais com a 
incorporação da variável ambiental. 

• Gestão, gerenciamento, estabilidade e continuidade das políticas públicas / Participação e 
controle social (condicionante).

 – Hipótese: O Estado se consolida com avanços na capacidade de gestão de suas 
políticas e ações.

• Investimentos no setor (condicionante).
 – Hipótese: Crescimento do patamar dos investimentos públicos federais e recursos 

do Orçamento Geral da União (como emendas parlamentares, programas de governo, 
PAC) submetidos ao planejamento e ao controle social.

• Matriz tecnológica / Disponibilidade de recursos hídricos (condicionante).
 – Hipótese: Desenvolvimento tecnológico, com foco na baixa emissão de carbono e na 

adoção dos princípios da Lei nº 11.445/2007, no uso de tecnologias apropriadas, ade-
quadas e ambientalmente sustentáveis.

Cenário 2: (síntese) 

• Política macroeconômica: orientada para o controle da Inflação.
• Papel do Estado / Marco regulatório / Relação interfederativa: com a privatização na presta-

ção de serviços, de funções essenciais e manutenção das condições de desigualdade social.
• Gestão, gerenciamento, estabilidade e continuidade das políticas públicas / Participação e 

controle social: idem ao Cenário 1.
• Investimento no setor: Manutenção do atual patamar de investimentos públicos fede-

rais em relação ao PIB e recursos do OGU (como emendas parlamentares, programas de 
governo, PAC) em conformidade com os critérios de planejamento.

• Matriz tecnológica / Disponibilidade de recursos hídricos: Idem ao Cenário 1.
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Cenário 3: (síntese)

• Política macroeconômica: controle da inflação com crescimento menor.
• Papel do Estado / Marco regulatório / Relação interfederativa: Políticas de estado contí-

nuas e estáveis / manutenção da capacidade de gestão das políticas públicas e do nível 
atual de participação social (heterogêneo nas diversas unidades federativas e sem in-
fluência decisiva).

• Gestão, gerenciamento, estabilidade e continuidade das políticas públicas / Participação e 
controle social: idem anterior.

• Investimentos no setor: idem anterior.
• Matriz tecnológica/disponibilidade de recursos hídricos: idem anterior.

Dos três cenários apresentados e discutidos em audiências e processos de consulta pública, 
foi escolhido como referência o cenário 1, e para este, foram estabelecidas metas a serem 
atingidas em horizontes ao longo dos 20 anos de execução, sendo que tais propostas se or-
ganizam a partir de macro diretrizes e estratégias. Operacionalmente, foram ainda propostos 
programas para a política pública de saneamento básico.

A Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico, estabelece em seu artigo 52, que a 
União deverá elaborar, sob a coordenação do Ministério das Cidades, o Plansab, contendo: 

a) objetivos e metas nacionais e regionalizadas, de curto, médio e longo prazos, para a univer-
salização dos serviços de saneamento básico e o alcance de níveis crescentes de saneamento 
básico no território nacional, observando a compatibilidade com os demais planos e políticas pú-
blicas da União; 

b) diretrizes e orientações para o equacionamento dos condicionantes de natureza político insti-
tucional, legal e jurídica, econômico-financeira, administrativa, cultural e tecnológica com impacto 
na consecução das metas e objetivos estabelecidos; 

c) proposição de programas, projetos e ações necessários para atingir os objetivos e as me-
tas da Política Federal de Saneamento Básico, com identificação das respectivas fontes de 
financiamento; 

d) diretrizes para o planejamento das ações de saneamento básico em áreas de especial interes-
se turístico; 

e) procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações executadas. 

A mesma Lei estabelece que os planos deverão ser avaliados anualmente e revisados a cada qua-
tro anos, preferencialmente em períodos coincidentes com os de vigência dos planos plurianuais. 

Em relação ao objeto do Plansab, a Lei adota a definição de saneamento básico como o 
conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de: 

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações 
necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais 
e respectivos instrumentos de medição; 

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações operacio-
nais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde 
as ligações prediais até o seu lançamento de forma adequada no meio ambiente; 
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c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infraestruturas e insta-
lações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico 
e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas; 

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas 
e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou 
retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas 
pluviais drenadas nas áreas urbanas.

São princípios orientadores da proposta de Planejamento, das ações, metas e objetivos, os 
que seguem:

• Princípio da Universalização do acesso: a universalização do acesso é tributária de certa 
noção de igualdade, em que defende o acesso de todos aos bens e serviços produzidos 
na sociedade.

• Princípio da Equidade: que pode ser entendido como a superação de diferenças evitá-
veis, desnecessárias e injustas. Embora reconhecendo que as desigualdades inaceitáveis 
e injustas mereçam correções, esse entendimento, muito presente em documentos de or-
ganismos internacionais, legitima o pagamento de serviços pelos que podem fazê-lo, res-
tringindo a atuação dos serviços públicos e gratuitos exclusivamente aos pobres, política 
conhecida como focalização.

• Princípio Integralidade: no caso do saneamento básico estabelecido como o conjunto de 
atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, pro-
piciando à população o acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a 
eficácia das ações e resultados.

• Princípio da Intersetorialidade: buscaria se sintonizar com a atual metamorfose na estru-
tura do conhecimento disciplinar que, com a profundidade alcançada pelas especialidades, 
tem impulsionado a ciência a percorrer mais uma volta da espiral, em busca de visões 
transversais dos fenômenos, que permitam considerá-los em sua complexidade e interde-
pendência. E, como decorrência, também a organização do Estado moderno, estruturado 
inicialmente sob o modelo disciplinar, dá mostras de necessidade de mudanças para alcan-
çar maior efetividade na sua ação.

• Princípio da Sustentabilidade dos serviços: a despeito das diversas significações atribuí-
das ao termo, seria assumida pelo menos a partir de quatro dimensões: a ambiental, relativa 
à conservação e gestão dos recursos naturais e à melhoria da qualidade ambiental; a social, 
relacionada à percepção dos usuários em relação aos serviços e à sua aceitabilidade social; 
a da governança, envolvendo mecanismos institucionais e culturas políticas, com o objetivo 
de promoção de uma gestão democrática e participativa, pautada em mecanismos de presta-
ção de contas; e a econômica, que concerne à viabilidade econômica dos serviços. Um tipo 
ideal de modelo sustentável de gestão de serviços de saneamento básico privilegiaria as es-
calas institucionais e territoriais de gestão; a construção da intersetorialidade; a possibilidade 
de conciliar eficiência técnica e econômica e eficácia social; o controle social e a participação 
dos usuários na gestão dos serviços; e a sustentabilidade ambiental;

• Princípio da participação e controle social ou a democratização da gestão dos serviços.

O documento destaca a importância de se considerar o que chama de Matriz Tecnológica, 
que deve ser induzida pelo planejamento em saneamento básico incorporando a noção de 
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sustentabilidade que lhe dá suporte, e a visão de participação da comunidade e da diversidade 
sociocultural, além dos princípios de universalidade, equidade, integralidade e intersetorialidade.  

Para completar, o documento apresenta o conceito de Déficit de Saneamento como o que se 
apresenta para além da infraestrutura implantada, considerando os aspectos socioeconômicos 
e culturais e, também, a qualidade dos serviços ofertados ou da solução empregada, conforme 
exposto na Figura 1.3.12-247.

Figura 1.3.12-247 – Fluxo para caracterização de déficit em saneamento (Plansab).

Fonte: Plansab _ MCidades, abril/2011.

Para encerrar esta etapa de caracterização, recortamos do Plansab o quadro de parâmetros 
para atendimento (Figura 1.3.12-248).
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Figura 1.3.12-248 – Caracterização do atendimento e do déficit de acesso ao abastecimento de 
água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos (Plansab).

Fonte: Planasb _ MCidades, abril/2011.
Legenda:
(1) Em função de suas particularidades, o componente drenagem e manejo de águas pluviais urbanas teve 
abordagem distinta. 
(2) Por “fossa séptica” pressupõe-se a “fossa séptica sucedida por pós-tratamento ou unidade de disposição final, 
adequadamente projetados e construídos”. 
(3) A exemplo de ausência de banheiro ou sanitário; coleta de água em cursos de água ou poços a longa distância; 
fossas rudimentares; lançamento direto de esgoto em valas, rio, lago, mar ou outra forma pela unidade domiciliar; 
coleta indireta de resíduos sólidos em área urbana; ausência de coleta, com resíduos queimados ou enterrados, 
jogados em terreno baldio, logradouro, rio, lago ou mar ou outro destino pela unidade domiciliar.

O diagnóstico das infraestruturas públicas, apresentado a seguir, tem como ponto de partida 
a rede de distritos urbanos dos municípios inseridos na bacia do rio Paraopeba, considerando 
sua inserção total ou parcial no recorte dos limites da bacia, com destaque para os municípios 
da área de estudo. A bacia do rio Paraopeba compreende 48 municípios, sendo que 35 deles 
possuem sua sede urbana localizada dentro da bacia, e um município possui parte da sede 
urbana inserida na bacia (Contagem). 

Assim, nesta parte do trabalho, procurou-se enfatizar as características dos sistemas de atendimen-
to implantados na região da Bacia do Paraopeba, resgatando informações contidas no item 1.3.2.12, 
“Saneamento básico”, onde serão apresentados dados relativos ao atendimento dos serviços de 
infraestrutura por município. Nesta perspectiva apresenta-se uma síntese com os dados e as con-
siderações elencadas ao final daquela seção, no que diz respeito aos parâmetros de atendimento. 

• Em relação às formas de abastecimento de água nos municípios da área de estudo, 
verifica-se um índice elevado de atendimento da rede geral de distribuição de água, com 
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destaque para Cachoeira da Prata, Curvelo, Igarapé, Juatuba, e Pará de Minas, que pos-
suem média de atendimento superior a 90%.

• Os municípios de São José da Varginha, Esmeraldas e Fortuna de Minas possuem meno-
res índices de atendimento da rede geral de distribuição, com taxa de 65,59%, 73,87% e 
73,78%, respectivamente, em relação à média do estado de Minas Gerais de atendimento 
da rede geral de 86,28%, para o ano de 2010, último Censo do IBGE.

• Quanto ao esgotamento sanitário, os municípios da área de estudo apresentam situação 
bastante diversa, onde Cachoeira da Prata, Pará de Minas e Florestal possuem índices 
satisfatórios de cobertura da rede geral de esgoto: 93,01%, 92,44% e 76,30%, respectiva-
mente. E Esmeraldas, Felixlândia, Inhaúma e São José da Varginha, apresentam situação 
crítica quanto ao atendimento em rede: Felixlândia, somente 12,85% e a maior parte dos 
domicílios do município utiliza fossa rudimentar para o descarte de esgoto doméstico. 

• E, por último, em relação à coleta, descarte e disposição final dos resíduos sólidos, a 
média estadual indica que, em 83,59% dos domicílios mineiros, o lixo é coletado por serviço 
de limpeza pública. E, que o índice de coleta na BHRP varia entre 98,39% em Cachoeira da 
Prata e 73,10%, em Pequi. Nos municípios em que a média de atendimento do serviço de 
limpeza é mais baixa, o lixo não coletado é queimado na propriedade, como nos municípios 
de Caetanópolis, Fortuna de Minas e Pequi, correspondente a 20,95%, 20,98% e 24,12%.

1.3.12.11.C. Abastecimento de água
Afirmamos que a infraestrutura pública é, também, a expressão do processo de exploração 
das riquezas naturais e do processo de ocupação, como, por exemplo, se verifica em relação 
às reservas minerais no alto e médio rio Paraopeba, que determinaram e orientaram eixos de 
ocupação e urbanização e que se mantêm e intensificam na dinâmica socioeconômica atual. 

Do ponto de vista da análise regional do território, a ocupação no baixo Paraopeba, por sua 
vez, como já demarcado em outros trechos deste trabalho, decorreu das rotas comerciais e da 
criação de pontos de apoio ao comércio, que foram favorecidas pela presença do rio Paraopeba 
como caminho preferencial de transporte e comércio. 

Todos estes aspectos e processos históricos foram e são profundamente determinados pelas 
características geomorfológicas deste lugar e definem este lugar, como estão caracterizados nos 
estudos específicos. Estas características geomorfológicas definem a hidrologia, as tipologias 
vegetais e configuram a fisiografia regional, que, por sua vez define escalas de drenagem, e 
sistemas de infraestrutura complementares relacionados às demandas e ao processo de ocu-
pação. Para a obtenção das informações sobre abastecimento d’água foram consultados fontes 
oficiais e documentos diversos, como o Sistema Nacional de Saneamento Básico (SNIS), Planos 
Municipais de Saneamento Básico, sites das concessionárias e prefeituras, relatórios de fiscali-
zação da Agência Reguladora dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 
do Estado de Minas Gerais, cartas e documentos enviados pela Copasa, o Plano Diretor de 
Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraopeba (PDRH/2018), o site da Agência Nacional de Água 
(ANA-ATLAS – Abastecimento Urbano de Água) e apresentações feitas pela VALE S/A. 

A partir das informações disponíveis nas fontes consultadas, foram levantadas as caracte-
rísticas, os responsáveis pela operação dos sistemas produtores de água e os mananciais 
utilizados para o abastecimento das sedes municipais. Foram identificados 11 municípios 
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abastecidos diretamente (mas não exclusivamente) pelo rio Paraopeba, dos quais oito encon-
tram-se inseridos na área de estudo, conforme pode ser observado no Quadro 1.3.12-34.

Quadro 1.3.12-34 – Operador e mananciais utilizados para abastecimento das sedes municipais.
Sede municipal Operador Tipo de captação Manancial

Belo Vale COPASA Superficial Córrego Boa Esperança

Betim* COPASA Superficial
Sistema Integrado RMBH (Rio Betim, 
Ribeirão Serra Azul, Rio Manso e Rio 
Paraopeba)

Bonfim COPASA Superficial Ribeirão Águas Claras

Brumadinho* COPASA

Superficial Córrego Catarina

Superficial Córrego Águas Claras

Subterrânea 03 Poços

Cachoeira Da Prata
Prefeitura Municipal 
(DAAE)

Subterrânea Poços

Casa Grande Prefeitura Municipal Superficial + Subterrânea
Córrego dos Ausentes e Córrego da 
Carapuça

Congonhas COPASA Superficial + Subterrânea
Córregos: Macaquinhos, Gambá, Engenho, 
João Pereira e Bandeira

Conselheiro Lafaiete COPASA Superficial Córregos: Bananeiras e Almeidas

Contagem COPASA Superficial
Sistema Integrado RMBH (Rio Betim, 
Ribeirão Serra Azul, Rio Manso e Rio 
Paraopeba)

Cristiano Otoni COPASA Subterrânea Poços

Crucilândia COPASA Superficial Córregos: Águas Claras e Água Limpa

Curvelo COPASA Subterrânea  Poços

Desterro de Entre Rios Prefeitura Municipal Superficial + Subterrânea Córrego Estivado e Nascente Mumbeca

Entre Rios de Minas COPASA Superficial Córrego do Luca

Esmeraldas COPASA Superficial
Sistema Integrado RMBH (Rio Betim, 
Ribeirão Serra Azul, Rio Manso e Rio 
Paraopeba)

Felixlândia COPASA Superficial + Subterrânea Represa Epamig – Córrego do Bagre

Florestal COPASA Superficial Ribeirão Camarão

Fortuna de Minas Prefeitura Municipal Subterrânea Poços

Ibirité COPASA Superficial
Sistema Integrado RMBH (Rio Betim, 
Ribeirão Serra Azul, Rio Manso e Rio 
Paraopeba)

Igarapé COPASA Superficial Rio Manso e Rio Paraopeba

Inhaúma Prefeitura Municipal Subterrânea Poços

Itatiaiuçu COPASA Superficial Ribeirão Veloso

Itaúna
Prefeitura Municipal 
(SAAE)

Superficial Rio São João

Itaverava COPASA Superficial Córrego Vassouras

Jeceaba Prefeitura Municipal Superficial + Subterrânea
Nascente do Grama, Nascente da Buia e 
Rio Camapuã

Juatuba COPASA Superficial Ribeirão Serra Azul

Lagoa Dourada COPASA Subterrânea Poços

Maravilhas COPASA Subterrânea Poços

Mário Campos* COPASA Superficial Rio Manso e Rio Paraopeba

Mateus Leme COPASA Superficial Ribeirão Serra Azul
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Sede municipal Operador Tipo de captação Manancial

Moeda COPASA Superficial Ribeirão Contendas

Ouro Branco COPASA Superficial Córrego do Veríssimo

Ouro Preto
Prefeitura Municipal 
(SEMAE)

Superficial + Subterrânea
Córrego Teixeira, Córrego Pocinho e 
Córrego Passa Dez

Papagaios Prefeitura Municipal Subterrânea Poços

Pará de Minas
Águas de Pará 
de Minas – Grupo 
Águas do Brasil

Superficial

Ribeirão Paciência

Córrego Paivas

Rio Paraopeba

Paraopeba

COPASA Superficial

Rio Paraopeba

Caetanópolis
4 Poços

Rio Paraopeba

7 Poços

Pequi Prefeitura Municipal Superficial + Subterrânea Açude Novo

Piedade dos Gerais COPASA Superficial + Subterrânea Córrego Lava Pés

Pompéu COPASA Superficial + Subterrânea Rio Pará

Queluzito Prefeitura Municipal Superficial + Subterrânea Nascentes: Serra da Malhada/Caxeta

Resende Costa COPASA Superficial Córregos: Tijuco e Vassouras

Rio Manso COPASA Subterrânea Poços

São Brás Do Suaçuí COPASA Superficial Córrego da Fazenda

São Joaquim De Bicas* COPASA Superficial Rio Manso e Rio Paraopeba

São José Da Varginha Prefeitura Municipal Superficial Represa Capão Cavalo

Sarzedo COPASA Superficial Rio Manso e Rio Paraopeba

Sete Lagoas
Prefeitura Municipal 
(SAAE)

Superficial + Subterrânea Rio das Velhas

Municípios da área de estudo; *municípios prioritários deste estudo

Elaboração: Arcadis, 2019.

Com relação aos demais 30 distritos urbanos, exceto sedes de municípios localizados na bacia 
do rio Paraopeba, segundo as informações disponíveis, nenhum deles capta água diretamente 
do rio Paraopeba, conforme apresentado no Quadro 1.3.12-35.

Quadro 1.3.12-35 – Operador e mananciais utilizados para abastecimento dos distritos urbanos 
localizados na bacia

Município Distrito Operador Tipo de 
captação Manancial

Belo Vale Santana do Paraopeba COPASA N/D N/D

Bonfim Santo Antônio da Vargem 
Alegre

COPASA N/D N/D

Brumadinho Aranha Prefeitura Subterrânea Poços

Conceição de Itaguá Prefeitura Superficial Rio Manso

Piedade do Paraopeba Prefeitura
Superficial + 
Subterrânea

Córrego Carrapato

São José do Paraopeba Prefeitura Subterrânea Poços

Congonhas Alto Maranhão COPASA Subterrânea Poços

Lobo Leite COPASA Subterrânea Poços

Conselheiro Lafaiete Buarque de Macedo COPASA N/D N/D

Cristiano Otoni São Caetano Prefeitura Subterrânea Poços
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Município Distrito Operador Tipo de 
captação Manancial

Curvelo Angueretá COPASA Subterrânea Poços

J.K. COPASA Subterrânea Poços

Desterro de Entre Rios São Sebastião do Gil Prefeitura N/D N/D

Entre Rios de Minas Serra do Camapuã Prefeitura Subterrânea Poços

Esmeraldas Andiroba COPASA N/D Ribeirão Serra Azul

Ibirité Parque Durval de Barros COPASA Superficial Ribeirão Serra Azul

Jeceaba Bituri Prefeitura Superficial N/D

Caetano Lopes Prefeitura Superficial N/D

Machados de Minas Prefeitura
Superficial + 
Subterrânea

N/D

Juatuba Boa Vista da Serra COPASA Superficial Ribeirão Serra Azul

Mateus Leme Azurita COPASA Subterrânea Poços

Serra Azul COPASA N/D N/D

Moeda Coco COPASA N/D N/D

Ouro Preto Miguel Burnier Prefeitura Subterrânea Poços

Pará de Minas Ascenção Prefeitura Subterrânea Poços

Córrego do Barro Prefeitura Subterrânea Poços

Bom Jesus do Pará Prefeitura Subterrânea Poços

Rio Manso Souza COPASA Superficial Córrego Souza

Bernardas COPASA N/D N/D

Sete Lagoas Barreiro de Sete Lagoas Prefeitura N/D N/D

Elaboração: Arcadis, 2019.

1.3.12.11.C.a. Caracterização dos sistemas de abastecimento de água existentes na 
área de estudo
O município de Brumadinho conta com um sistema público de abastecimento de água opera-
do pela Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais). O abastecimento de água do 
Distrito Sede é realizado por meio de três sistemas produtores: o Sistema Integrado Catarina, o 
Sistema Isolado Águas Claras e o Sistema Isolado Parque das Cachoeiras (Figura 1.3.12-249).

O Sistema Integrado Catarina é atendido pelo manancial superficial do rio Catarina. A capa-
cidade nominal de captação é de 130 L/s e opera com uma vazão média de 54 L/s. A água 
captada é tratada em um sistema de tratamento simplificado (filtração), com capacidade no-
minal de 130 L/s. Parte da água produzida é encaminhada à sede do município e o restante é 
direcionado para abastecer a cidade de Belo Horizonte.

No Sistema Isolado Águas Claras a captação é superficial, com a tomada d’água em barragem 
de nível no córrego Águas Claras. O sistema possui uma capacidade nominal de captação de 
79,5 L/s. A adução de água bruta é feita através de redes de ferro fundido de DN 200 mm com 
extensão de 1.864 metros, DN 250 mm com extensão de 702 metros e rede de PVC DEFOFO 
de DN 200 mm com a extensão de 1.662 metros. Há uma estação elevatória de água bruta 
para recalque até a ETA com potência de 200 cavalos e com capacidade de 79,5 L/s. Já o tra-
tamento é feito em ETA convencional com capacidade nominal de 79,5 L/s.
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O Sistema Isolado Parque das Cachoeiras atende ao bairro Parque das Cachoeiras por meio 
da captação subterrânea em quatro poços: um deles com capacidade aproximada de 5 L/s, 
outro poço (C-03) com aproximadamente 2,3 L/s, e mais um (E-02) de aproximadamente 2 L/s. 
Um quarto poço não se encontra em funcionamento.

Figura 1.3.12-249 – Sistemas produtores de água da sede municipal de Brumadinho – situação 
pretérita.

Fonte: Atlas Brasil. Abastecimento Urbano de Água. Elaboração: Arcadis, 2019.

1.3.12.11.C.a.1. Sistema produtor de água da sede urbana de Pará de Minas

O município de Pará de Minas é operado pela empresa Águas de Pará de Minas, pertencen-
te ao grupo Águas do Brasil (Saneamento Ambiental Águas do Brasil) e, conforme o site da 
Companhia, o sistema de abastecimento de água é realizado por captação superficial em três 
mananciais: ribeirão Paciência, ribeirão Paivas e rio Paraopeba. 

Baseado no Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB-2014), a captação de água no ri-
beirão Paciência é realizada nas proximidades da região urbana do município, através de uma 
barragem de nível em concreto, de um canal e de uma estação elevatória de água bruta com 
capacidade de 115 L/s. Entretanto, em épocas de estiagem, a vazão máxima do curso d’agua 
é de aproximadamente 90 L/s.

No ribeirão Paivas a captação de água bruta fica localizada nas proximidades da rodovia MG-
431, por meio de uma barragem de nível, um canal e uma estação elevatória com capacidade 
de 107,4 L/s. Em épocas de estiagem, a vazão é reduzida para cerca de 60 L/s.

A Figura 1.3.12-250 relaciona o volume de precipitação ao longo do ano na bacia do rio 
Paraopeba. Percebe-se que, entre abril e setembro, o índice pluviométrico é muito baixo, o que 
interfere na vazão disponível a ser captada nos corpos d’água citados.
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Figura 1.3.12-250 – Precipitação média mensal da bacia do rio Paraopeba.

Fonte: Plano Diretor de Recursos Hídricos da bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba, 2018. Elaboração: Arcadis, 2019.

A captação de água bruta realizada no rio Paraopeba é superficial a fio d’água, com capacida-
de nominal de 200 L/s.

As três captações são encaminhadas para uma única estação de tratamento de água (ETA), 
localizada no bairro Nossa Senhora das Graças. A ETA é do tipo convencional, apresentando 
uma capacidade nominal de 240 L/s. 

Figura 1.3.12-251 – Sistemas produtores de água da sede municipal de Pará de Minas – situação 
pretérita.

Fonte: Atlas Brasil. Abastecimento Urbano de Água. Elaboração: Arcadis, 2019.
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1.3.12.11.C.a.2. Sistema produtor integrado de água das sedes urbanas de Paraopeba e Caetanópolis

Os municípios de Paraopeba e Caetanópolis têm a COPASA como a empresa concessionária 
responsável pelos serviços públicos de abastecimento de água. O sistema integrado que abas-
tece as duas sedes urbanas possui uma captação no rio Paraopeba. Esse Sistema Produtor 
Integrado foi adotado em razão da escassez de água nos mananciais próximos e para conferir 
viabilidade econômico-financeira à obra. 

A captação no rio Paraopeba opera com uma vazão média de 62 L/s, e é aduzida para uma 
Estação de Tratamento de Água (ETA Dalgado) com capacidade nominal de tratamento de 60 
L/s, para posterior distribuição aos municípios.

Para suprir a demanda, o município de Paraopeba recebe aproximadamente 57 L/s do Sistema 
Produtor Integrado, sendo abastecido também por sistema isolado que capta água em quatro 
poços profundos, com uma vazão média total de 28 L/s e capacidade desconhecida.

Já no município de Caetanópolis, o Sistema Produtor Integrado direciona aproximadamente 5 
L/s para atender a cidade, sendo abastecido também por sistema isolado que capta água em 
sete poços profundos, cuja vazões são desconhecidas.

Figura 1.3.12-252 – Sistemas produtores de água das sedes municipais de Paraopeba e 
Caetanópolis – situação pretérita.

Fonte: Atlas Brasil. Abastecimento Urbano de Água. Elaboração: Arcadis, 2019.

1.3.12.11.C.a.3. Sistema produtor de água Rio Manso (RMBH)

O abastecimento de água da Região Metropolitana de Belo Horizonte é realizado principalmen-
te pelos sistemas de produção: Sistema Rio das Velhas, Sistema Rio Manso, Sistema Vargem 
das Flores e Sistema Serra Azul, que representam mais de 93% do abastecimento da RMBH. 
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Os sistemas produtores Rio Manso, Vargem das Flores e Serra Azul, funcionam de maneira 
integrada, chamado de Sistema Paraopeba, operado pela Copasa.

Figura 1.3.12-253 – Sistemas produtores de água da RMBH.

Fonte: Apresentação Copasa RMBH 2019.05.20.

Quadro 1.3.12-36 – Capacidade de produção e média explorada – Sistema Paraopeba.

Sistema de 
produção

Média 
explorada (L/s)

Média explorada 
(%) Sist. Paraopeba

Capacidade de 
produção (L/s)

Rio Manso 6.250 85% 6.600

Vargem das Flores 636 9% 1.400

Serra Azul 434 6% 2.700

Totais 7.320 100% 10.700

Fonte: Copasa (2019). Elaboração: Arcadis, 2019.

O Sistema Produtor Rio Manso é o mais representativo dentro do Sistema Paraopeba. Este sis-
tema, em dezembro de 2015, começou a captar água do Rio Paraopeba com a vazão média de 
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2.500 L/s e capacidade nominal de 5.000 L/s. Essa captação complementar permite manobras 
fundamentais no Sistema Paraopeba, principalmente nos períodos de estiagem (entre abril e 
setembro), quando os níveis das represas diminuem.

A água captada passa por um sistema de desarenação e é bombeada através de uma linha 
de recalque de aço de DN 1500 mm, por uma extensão de 5,6 km até a ETA Rio Manso, onde 
é tratada e encaminhada para distribuição. A Figura 1.3.12-254 apresenta a captação comple-
mentar no rio Paraopeba.

Figura 1.3.12-254 – Captação complementar do Sistema Produtor Rio Manso no rio Paraopeba.

DN1500 - 
5,6km 

Fonte: Copasa (2019). Elaboração: Arcadis, 2019.

Figura 1.3.12-255 – Principais sistemas produtores de água da RMBH – situação pretérita.

Fonte: Atlas Brasil. Abastecimento Urbano de Água. Elaboração: Arcadis, 2019.
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1.3.12.11.C.b. Índices de abastecimento
Os dados do SNIS apresentam diversos indicadores referentes aos sistemas de abastecimento 
de água dos municípios. Dentre os indicadores registrados, dois apresentam a relação do aten-
dimento do sistema com a tamanho da população, sendo o primeiro relacionado à população 
urbana e o outro à população total, conforme demonstrado no Quadro 1.3.12-37.

Quadro 1.3.12-37 – Índices de abastecimento de água nos municípios da Bacia do Rio 
Paraopeba, ano de 2018.

Sede municipal Atendimento urbano de água (%) Atendimento total de água (%)

Belo Vale 99,3 43,42

Betim* 89,7 89,06

Bonfim 94,4 46,1

Brumadinho* 81,1 68,39

Cachoeira Da Prata 100 100

Casa Grande 0 0

Congonhas 79,9 77,77

Conselheiro Lafaiete 89,4 85,36

Contagem 88,3 87,95

Cristiano Otoni 91,1 75,65

Crucilândia 98,5 61,71

Curvelo 94,8 86,02

Desterro de Entre Rios 99,6 56,55

Entre Rios de Minas 99,8 69,22

Esmeraldas 73,2 68,23

Felixlândia 92,6 71,65

Florestal 99,4 82,91

Fortuna de Minas 97,4 100

Ibirité 83,6 83,4

Igarapé 87,3 81,81

Inhaúma Dado não disponível Dado não disponível

Itatiaiuçu 99,5 62,34

Itaúna 100 98,68

Itaverava 66,1 29,23

Jeceaba 100 90,09

Juatuba 88,6 87,11

Lagoa Dourada 100 56,21

Maravilhas 99,7 68,1

Mário Campos* 97,7 92,22

Mateus Leme 76,9 68,12

Moeda 100 38,15

Ouro Branco 97,6 87,48

Ouro Preto 95,8 95,66

Papagaios 100 100

Pará de Minas 99,4 99,67

Paraopeba 92,4 80,5

Caetanópolis 88,4 72,55

Pequi 100 100



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba 
Capítulo 1 – Diagnóstico pretérito 

Socioeconomia

 578

Sede municipal Atendimento urbano de água (%) Atendimento total de água (%)

Piedade dos Gerais 100 45,73

Pompéu 87,6 77,48

Queluzito 100 67,22

Resende Costa 90,9 73,12

Rio Manso 99,8 53,17

São Brás Do Suaçuí 97,9 87,21

São Joaquim De Bicas* 89,8 65,42

São José Da Varginha 100 100

Sarzedo 90,4 89,39

Sete Lagoas 100 99

Municípios da área de estudo; *municípios prioritários deste estudo

Fonte: SNIS, 2018. Elaboração: Arcadis, 2019.

Avaliando o conjunto de municípios da bacia do rio Paraopeba, por meio do Quadro 1.3.12-38, 
verifica-se que a maior parte desses (53%) possui índices elevados, acima de 95%, de aten-
dimento da população urbana, e apenas um município (Itaverava) com menos de 70% da 
população urbana atendida. Quando se verifica o total da população, observa-se percentuais 
menos elevados de municípios, cerca de 20%, com a melhor situação e um percentual de 38% 
de municípios com menos de 70% da população atendida pelos sistemas de abastecimento.

Quadro 1.3.12-38 – Número e percentual de municípios da bacia do rio Paraopeba por classes 
de atendimento da população.

Classe do 
atendimento (em %)

Atendimento urbano de água Atendimento total de água

Nº municípios % municípios Nº municípios % municípios 

<70 1 2,1 18 38,3

70-80 3 6,4 6 12,8

80-90 10 21,3 12 25,5

90-95 7 14,9 2 4,3

95-100 25 53,2 9 19,1

Fonte: SNIS, 2018. Elaboração: Arcadis, 2019.

1.3.12.11.D. Esgotamento sanitário
A caracterização dos sistemas de esgotamento sanitário foi realizada para os 66 distritos urba-
nos (36 sedes e 30 distritos), localizados na Bacia do rio Paraopeba, e que contribuem para a 
poluição sanitária desta bacia hidrográfica. 

Foram consultadas fontes oficiais, como o Plano para Incremento do Percentual de Tratamento 
de Esgotos Sanitários na Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba (Trata Esgoto – FEAM/2018); 
Sistema Nacional de Saneamento Básico (SNIS – 2017), os Planos Municipais de Saneamento 
Básico, sites das concessionárias e prefeituras, relatórios de fiscalização da Agência Reguladora 
dos Serviços de abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, 
o Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraopeba (PDRH/2018) e o site da 
Agência Nacional de Águas (Atlas Esgotos – Despoluição das Bacias Hidrográficas – 2015). 
Foram considerados os dados mais recentes disponíveis nas fontes citadas.
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Para a caracterização foram considerados fatores como a situação do município em relação à 
bacia do Paraopeba, a população atendida pelos serviços de coleta e tratamento de esgotos na 
área urbana, o percentual de coleta e afastamento, as ETE implantadas, a eficiência do trata-
mento, a carga orgânica lançada in natura e a identificação dos corpos receptores, dentre outros.

E, para tanto, com vista à consolidação dos dados dos índices de coleta e índice de tratamento 
de esgoto, foram utilizadas as informações do Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do 
Rio Paraopeba (PDR H/2018), primeiro por sua atualidade, e segundo porque para os objetivos 
do Plano de Reparação importa ter uma visão sistêmica, em especial nesta fase dos estudos. 

As informações constantes no PDRH 2018 que serviram de fonte para as duas colunas, relati-
vas aos índices de coleta e tratamento de esgoto, do Quadro 1.3.12-39 a seguir, foram estru-
turadas, segundo o PDRH, a partir de dados secundários apresentados pela ANA, COPASA 
e SINIS, tendo sido priorizadas as informações da ANA. Os índices ali apresentados estão 
relacionados a população urbana. 

Os dados por município/distritos foram levantados conforme discriminado a seguir.

1.3.12.11.D.a. Indicadores operacionais de coleta e tratamento de esgotos.
Na obtenção destes indicadores, foram utilizadas as informações apresentadas no Minas Trata 
Esgoto (2018) para os municípios contemplados no referido trabalho. Nos casos não contem-
plados, foram utilizados os indicadores do SNIS 2017 (IN015 – Índice de coleta de esgotos (%) 
e IN046 – Índice de esgoto tratado referido à água consumida (%), correspondentes aos indi-
cadores apresentados no estudo Minas Trata Esgoto (2018). Para os municípios não contem-
plados em nenhum dos estudos anteriores, foram adotados os indicadores apresentados no 
ATLAS Esgoto – 2017 (ANA). 

1.3.12.11.D.b. Sistema de tratamento de esgotos
O levantamento das Estações de Tratamento de Esgotos em operação, com os dados de po-
pulação atendida, processos de tratamento, eficiência de remoção da carga de DBO, corpo 
receptor, coordenadas de lançamento do efluente tratado e o levantamento das ETES em 
projeto/obras, foram pesquisados em ordem de prioridade, no Minas Trata Esgoto, 2018 e na 
ausência de informações, no ATLAS Esgoto, 2017 (ANA). 

1.3.12.11.D.c. Quantificação das cargas orgânicas lançadas in natura nos corpos receptores. 
A estimativa da carga orgânica foi realizada adotando-se a contribuição de 54g DBO hab./dia 
(VON SPERLING). 

Dentre as 36 sedes municipais que contribuem para bacia hidrográfica do rio Paraopeba, 14 
tem administração direta da Copasa (39%) nos serviços de esgotamento sanitário e 22 são 
administrados pelas Prefeituras Municipais (61%), conforme pode ser observado no Quadro 
1.3.12-39, que apresenta os dados dos sistemas de esgotamento sanitário dos municípios e 
distritos com sede na Bacia.
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Quadro 1.3.12-39 – Caracterização dos sistemas de esgotamento sanitário dos distritos urbanos da bacia do Rio Paraopeba.

Município Concessão
População 

urbana 
– 2018

Índice de 
coleta de 

esgoto (%)

Índice de 
tratamento de 

esgoto (%)
Distrito ETE Tipo de tratamento

População 
com coleta 

e tratamento

Eficiência de 
tratamento (%)

Corpo 
receptor 
– ETE

Coordenadas do ponto 
de lançamento População 

sem coleta

População 
sem 

tratamento

Carga DBO 
(kg/dia) sem 
tratamentoLatitude Longitude

Belo Vale PM 3.372 ND ND

Sede N/D N/D

3.372

N/D N/D N/D N/D

0 0 0,00Distrito 
Santana do 
Paraopeba

N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Betim COPASA 429.420 75,0 100,0 Sede

Teixeirinha (fora de 
operação)

Tratamento preliminar (gradeamento, 
desarenador e medidor de vazão), reator 
anaeróbio, flotação e leito de secagem

0 –
Córrego 
Saraiva

-19.932035 -44.217430

34.955 43.350 2.340,90

Betim Central

Tratamento preliminar (gradeamento manual, 
dois gradeados finos mecanizados, peneira 
roto screen, dois desarenadores mecanizados 
e medidor ultrassônico da vazão), seis reatores 
UASB, queimador de gás, reatores do sistema de 
lodos ativados e dois decantadores secundários

353.093 96,5 Rio Betim -19.970634 -44.227007

Cachoeira
Tratamento preliminar (gradeamento, 
desarenador, calha Parshall e elevatória), reator 
UASB, flotador e leito de secagem

4.065 88,7
Córrego 
Cachoeira

-19.948281 -44.227565

Petrovale
Tratamento preliminar, reator UASB e leito de 
secagem

3.740 74,5
Ribeirão 
Sarzedo

N/D N/D

Bandeirinhas
Tratamento preliminar, reator UASB, decantador 
secundário e centrífuga

19.378 96,5
Córrego 
Santo 
Antônio

-20.006566 -44.177830

Cidade Verde Tratamento Preliminar e Lagoa Facultativa 4.398 79,6
Córrego 
Lava Pés

N/D N/D

Santo Antônio
Tratamento preliminar, reator UASB e leito de 
secagem

1.396 61,2
Córrego 
Santo 
Antônio

N/D N/D

Bonfim COPASA 3.361 67,0 ND

Sede

Não possui – 0 – – – – 504 3.361 181,49
Distrito Santo 
Antônio da 
Vargem 
Alegre

Brumadinho COPASA 33.319 83,0 25,0

Sede

Progresso II (fora de 
operação)

Não identificado. Encontra-se desativada, tendo 
sido aterrada.

0 – – – –

6.184 33.319 1.799,23

Brumadinho (em 
projeto)

Tratamento preliminar, reatores anaeróbios, 
filtros biológicos percoladores e decantadores 
secundários

0 – – – –

Distrito 
Aranha

Não possui – 0 – – – –

Distrito 
Conceição 
de Itaguá

Não possui – 0 – – – –

Distrito 
Piedade do 
Paraopeba

Não possui – 0 – – – –

Distrito São 
José do 
Paraopeba

Não possui – 0 – – – –

Cachoeira da 
Prata

Prefeitura 
(DAAE)

3.492 96,0 30,0 Sede Cachoeira da Prata
Tratamento preliminar – gradeamento e caixa de 
areia, medidor de vazão e uma lagoa facultativa

1.048 77,5
Ribeirão 
Macacos

N/D N/D 0 2.444 132,00

Caetanópolis PM 9.438 83,0 100,0 Sede
Caetanópolis (em 
projeto)

N/D 0 –
Ribeirão do 
Cedro

– – 944 9.438 509,65
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Município Concessão
População 

urbana 
– 2018

Índice de 
coleta de 

esgoto (%)

Índice de 
tratamento de 

esgoto (%)
Distrito ETE Tipo de tratamento

População 
com coleta 

e tratamento

Eficiência de 
tratamento (%)

Corpo 
receptor 
– ETE

Coordenadas do ponto 
de lançamento População 

sem coleta

População 
sem 

tratamento

Carga DBO 
(kg/dia) sem 
tratamentoLatitude Longitude

Casa Grande PM 1.130 88,0 ND Sede Não possui – 0 – – – – 134 1.130 61,02

Congonhas COPASA 52.763 79,0 ND

Sede

Congonhas 
(Em projeto)

N/D 0 – – – –

13.191 52.763 2.849,20

Casa da Pedra I (fora 
de operação)

Tratamento preliminar – gradeamento e 
desarenador circular – seguido por um tanque 
séptico, um filtro anaeróbio e leito de secagem

0 – – – –

Casa da Pedra II (fora 
de operação)

Tratamento preliminar – gradeamento e 
desarenador – seguido por um tanque séptico e 
um filtro anaeróbio

0 – – – –

Alto Maranhão (fora 
de operação)

Tratamento preliminar – gradeamento e 
desarenador – seguido por um tanque séptico e 
um filtro anaeróbio

0 – – – –

Pires (fora de 
operação)

Tratamento preliminar – gradeamento e 
desarenador circular – seguido por um tanque 
séptico e um filtro anaeróbio

0 –
Córrego 
Itaminas

– –

Distrito Alto 
Maranhão

Não possui – 0 – – – –

Distrito Lobo 
Leite

Não possui - 0 - - - -

Conselheiro 
Lafaiete

COPASA 121.797 92,0 50,0

Sede

Rancho Novo 
(Em obras)

Sistema preliminar (gradeamento e caixa de 
areia), reator UASB e leitos de secagem

0 –
Ribeirão 
Ventura Luís

N/D N/D

3.654 76.732 4.143,53

Ventura Luís 
(Em obras)

Tratamento preliminar (gradeamento e 
desarenador), dois reatores UASB, dois filtros 
biológicos percoladores, dois decantadores 
secundários e leitos de secagem

N/D N/D
Ribeirão 
Ventura Luís

N/D N/D

Bananeiras

Tratamento preliminar – gradeamento (uma grade 
grossa e duas finas com limpeza mecanizada) 
e caixa de areia seguido por medidor de vazão. 
Tratamento secundário composto por reator UASB, 
filtro biológico percolador e decantador secundário.

45.065 88,0
Ribeirão 
Bananeiras

-20.633993 -43.811718

Distrito 
Buarque de 
Macedo

Não possui – 0 – – – –

Contagem COPASA 120.421 86,0 88,0
Bacia Vargem 
das Flores

Nova Contagem 
Tratamento preliminar, reator UASB, filtro 
biológico, decantador secundário e centrífuga

69.756 85,0
Córrego 
Meloso

-19.842828 -44.148032 25.715 50.664 2.735,87

Cristiano Otoni PM 4.271 83,0 ND
Sede

Não possui – 0 – – – – 719 4.271 230,63Distrito São 
Caetano

Crucilândia PM 3.140 92,0 ND Sede Não possui – 0 – – – – 0 3.140 169,56

Entre Rios de 
Minas

PM 10.553 87,0 ND
Sede

Não possui – 0 – – – – 934 10.553 569,86Distrito Serra 
do Camapuã

Esmeraldas COPASA 65.476 21,0 50,0
Sede

Centro

Tratamento preliminar (gradeamento, desarenador 
e calha Parshall), dois reatores UASB, um filtro 
biológico percolador, um decantador secundário, 
queimador de gás e quatro leitos de secagem 

15.610 90,0
Córrego 
Filipão

-19.778996 -44.323232

37.007 48.006 2.592,32
Novo Retiro

Tratamento preliminar (gradeamento, desarenador 
e calha Parshall), quatro reatores UASB, duas 
lagoas facultativas, uma lagoa de maturação e 
seis leitos de secagem

1.860 84,0
Córrego do 
Meloso

N/D N/D

Distrito 
Andiroba

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
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Município Concessão
População 

urbana 
– 2018

Índice de 
coleta de 

esgoto (%)

Índice de 
tratamento de 

esgoto (%)
Distrito ETE Tipo de tratamento

População 
com coleta 

e tratamento

Eficiência de 
tratamento (%)

Corpo 
receptor 
– ETE

Coordenadas do ponto 
de lançamento População 

sem coleta

População 
sem 

tratamento

Carga DBO 
(kg/dia) sem 
tratamentoLatitude Longitude

Florestal PM 6.160
99,0

100,0 Sede
Florestal 
(Fora de operação)

Tratamento preliminar (gradeamento, um 
desarenador e calha Parshall), um reator UASB; 
duas lagoas facultativas e um leito de secagem

0 –
Ribeirão 
Camarão

– – 0 6.160 332,64

Fortuna de 
Minas

PM 2.019 55,0 ND Sede Não possui – 0 – – – – 202 2.019 109,03

Ibirité COPASA 178.606 79,0 100,0

Sede Ibirité

Tratamento preliminar, decantador primário, 
adensadores, reator biológico de lodos ativados, 
decantadores secundários, decantador lamelar, 
tratamento terciário, gasômetros, secagem 
térmica de lodo e geração de energia 60.047

N/D
Lagoa de 
Ibirité

N/D N/D

63.334 118.559 6.402,17

Parque 
Durval de 
Barros

N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Igarapé COPASA 39.592 64,0 ND Sim Não possui – 0 – – – – 22.738 39.592 2.137,97

Inhaúma PM 4.548 22,0 100,0 Sede Inhaúma
Tratamento preliminar – gradeamento e caixa de 
areia – seguido por um reator UASB, um filtro 
anaeróbio e leitos de secagem

1.819 81,0
Córrego do 
Agostinho

-19.483736 -44.389729 2.729 2.729 147,36

Itatiaiuçu PM 6.916 91,0 ND Sede Não possui – 0 – – – – 1.434 6.916 373,46

Jeceaba PM 2.755 71,0 ND

Sede

Não possui – 0 – – – – 467 2755 148,77

Distrito Bituri

Distrito 
Caetano 
Lopes

Distrito 
Machado de 
Minas

Juatuba COPASA 26.037 38,0 100,0

Sede Juatuba

Tratamento preliminar (gradeamento, dois 
desarenadores e calha Parshall), três reatores 
UASB, filtro anaeróbio de três compartimentos e 
dois leitos de secagem

4.014 73,4
Ribeirão 
Serra Azul

-19.948146 -44.344560

13.019 22.023 1.189,24
Distrito Boa 
Vista da 
Serra

Não possui – 0 – – – –

Maravilhas PM 5.403 92,0 100,0 Sede Maravilhas
Tratamento preliminar – gradeamento e caixa de 
areia, seguido por duas lagoas facultativas

5.295 80,0
Córrego 
Maravilhas

-19.502341 -44.665922 108 108 5,84

Mário Campos PM 14.361 44,0 ND Sede N/D N/D 13.051 N/D N/D N/D N/D 0 1.310 70,73

Mateus Leme COPASA 27.286 60,0 ND

Sede Mateus Leme N/D

8.865

N/D N/D N/D N/D

15.646 18.421 994,72
Distrito 
Azurita

N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Distrito Serra 
Azul

N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Moeda PM 1.872 64,0 ND
Sede

Não possui – 0 – – – – 665 1.872 101,09
Distrito Coco

Ouro Branco COPASA 35.063 82,0 75,0 Sede Ouro Branco 

Tratamento preliminar – uma grade grossa, 
duas grades finas com limpeza mecanizada, 
desarenador com limpeza mecanizada, seguido 
por duas lagoas anaeróbias e duas lagoas 
facultativas

30.855 83,7
Córrego do 
Gurita

N/D N/D 2.805 4.208 227,21

Paraopeba PM 21.243 83,0 ND Sede Não possui – 0 – – – – 9.256 21.243 1.147,12
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Município Concessão
População 

urbana 
– 2018

Índice de 
coleta de 

esgoto (%)

Índice de 
tratamento de 

esgoto (%)
Distrito ETE Tipo de tratamento

População 
com coleta 

e tratamento

Eficiência de 
tratamento (%)

Corpo 
receptor 
– ETE

Coordenadas do ponto 
de lançamento População 

sem coleta

População 
sem 

tratamento

Carga DBO 
(kg/dia) sem 
tratamentoLatitude Longitude

Pequi PM 3.173 100,0 100,0 Sede Pequi
Tratamento preliminar – gradeamento e caixa 
de areia – seguido por dois reatores UASB, dois 
filtros anaeróbios e leitos de secagem

952 80,0
Córrego do 
Pavão

-19.624890 -44.655636 2.221 2.221 119,94

Piedade dos 
Gerais

PM 2.267 ND ND Sede Não possui – 0 – – – – 2.215 2.267 122,42

Queluzito PM 881 100,0 100,0 Sede
Queluzito  
(Em Projeto)

Tratamento preliminar (gradeamento e caixa de 
areia), seguido por duas lagoas facultativas

0 0,0
Rio 
Paraopeba

N/D N/D 0 881 47,57

Rio Manso PM 3.081 ND ND

Sede

Não possui – 0 – – – – 2.998 3.081 166,37
Distrito 
Bernardas

Distrito 
Souza

São Brás do 
Suaçuí

PM 3.315 30,0 6,0 Sede Não possui – 0 – – – – 3.255 3.315 179,01

São Joaquim 
de Bicas

COPASA 22.570 37,0 20,0 Sede
São Joaquim de 
Bicas

Tratamento preliminar, reator UASB, filtro 
biológico percolador e leito de secagem

1.494 86,5

Córrego 
Nossa 
Senhora da 
Paz

N/D N/D 15.691 21.076 1.138,10

São José da 
Varginha

PM 2.784 32,0 100,0 Sede
São José da Varginha 
(Em projeto)

Tratamento preliminar (gradeamento e caixa 
de areia), medidor de vazão, reator UASB, filtro 
biológico percolador, decantador terciário com 
incidência de raios UV e leitos de secagem

0 – – – – 1.392 2.784 150,34

Sarzedo COPASA 31.719 82,0 15,0 Sede Sarzedo 
Tratamento preliminar, reatores UASB, filtro 
anaeróbio percolador e leito de secagem

4.758 81,0
Ribeirão 
Sarzedo

-20.030504 -44.155161 0 26.961 1.455,90

Curvelo* PM
762 86,0 0,0

Distrito 
Angueretá

Não possui – 0 – – – – 762 762 41,13

2.993 0,0 0,0 Distrito J.K. Não possui – 0 – – – – 2.993 2.993 161,63

Desterro de 
Entre Rios*

PM 185 91,0 0,0
Distrito São 
Sebastião 
do Gil

Não possui – 0 – – – – 0 185 9,97

Ouro Preto* SEMAE 247 82,0 0,0
Distrito 
Miguel 
Burnier

Não possui – 0 – – – – 247 247 13,34

Pará de 
Minas*

Águas de 
Pará de 
Minas

1.668 95,0 0,0

Distrito 
Ascensão / 
Distrito Bom 
Jesus do 
Pará

Não possui – 0 – – – – 334 1.668 90,08

189 0 0,0
Distrito 
Córrego do 
Barro

Não possui – 0 – – – – 189 189 10,21

Sete Lagoas*
PM

(SAAE)
3.136 39,0 3,0

Distrito 
Barreiro de 
Sete Lagoas

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Elaboração: Arcadis, 2019. 
* Municípios com a sede municipal localizada fora da bacia.
N/D: Dado não disponível nas fontes secundárias consultadas.
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No Plano para Incremento do Percentual de Tratamento de Esgotos Sanitários na Bacia 
Hidrográfica do Rio Paraopeba (Trata Esgoto – FEAM/2018) é apresentado o Índice de 
Qualidade dos Serviços de Esgotamento Sanitário – IQES, que é formado por seis indicadores:

• Percentual de coleta de esgoto (PC) – peso 23;
• Percentual de tratamento de esgotos (PT) – peso 25;
• Regularização ambiental da ETE (RA) – peso 9;
• Disposição final dos resíduos sólidos da ETE (DR) – peso 12;
• Análise adicional (AA) – peso 10

a) Apresentação do programa de monitoramento da ETE (MO) – peso 3,9;
b) Atendimento dos municípios à DN nº96/2006(DN) – peso 3,7;
c) Recebimento de ICMS Ecológico pelo tratamento de esgotos (IE) – peso 2,4.

• Operacionalidade das ETE (OP) – peso 21.

Tendo em vista a necessidade de se avaliar a qualidade dos sistemas de esgotamento sanitá-
rio na área estudada, mas considerando que os dados disponíveis, apresentados no Quadro 
1.3.12-41, não permitem a formação completa do IQES, analisa-se, a seguir, a qualidade dos 
serviços dos municípios (ou parcelas deles) tendo como base os indicadores de percentual de 
coleta (PC) e percentual de tratamento (PT).

Tanto para o PC como para o PT os percentuais de atendimento foram agrupados em seis 
faixas associadas a categorias de qualidade do indicador, como vemos no Quadro 1.3.12-40:

Quadro 1.3.12-40 – Faixas e categorias dos indicadores PC e PT.
Faixa % de atendimento Categoria dos indicadores

80-100 Muito bom

60-80 Bom

40-60 Médio

20-40 Ruim

10-20 Muito ruim

0-10 Alarmante

Com base nas informações disponíveis e na metodologia de avaliação dos indicadores PC e 
PT, observa-se nas tabelas a seguir a situação verificada para os indicadores PC e PT em cada 
município e um resumo da situação da área de estudo. 

Quadro 1.3.12-41 – Indicadores de coleta e tratamento de esgoto nos municípios da Bacia do rio 
Paraopeba.

Município População 
urbana

%de coleta de 
esgoto

Indicador de coleta 
de esgoto

% de 
tratamento 
de esgoto

Indicador de tratamento 
de esgoto

Belo Vale 3.372 100 Muito bom 100 Muito bom
Betim 429.420 91,9 Muito bom 89,9 Muito bom
Bonfim 3.361 85 Muito bom 0 Alarmante
Brumadinho 33.319 81,4 Muito bom 0 Alarmante
Cachoeira da Prata 3.492 100 Muito bom 30 Ruim
Caetanópolis 9.438 90 Muito bom 0 Alarmante
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Município População 
urbana

%de coleta de 
esgoto

Indicador de coleta 
de esgoto

% de 
tratamento 
de esgoto

Indicador de tratamento 
de esgoto

Casa Grande 1.130 88,2 Muito bom 0 Alarmante
Congonhas 52.763 75 Bom 0 Alarmante
Conselheiro Lafaiete 121.797 97 Muito bom 37 Ruim
Contagem 120.421 78,6 Bom 57,9 Médio
Cristiano Otoni 4.271 83,2 Muito bom 0 Alarmante
Crucilândia 3.140 100 Muito bom 0 Alarmante
Entre Rios de Minas 10.553 91,2 Muito bom 0 Alarmante
Esmeraldas 65.476 43,5 Médio 26,7 Ruim
Florestal 6.160 100 Muito bom 0 Alarmante
Fortuna de Minas 2.019 90 Muito bom 0 Alarmante
Ibirité 178.606 64,5 Bom 33,6 Ruim
Igarapé 39.592 42,6 Médio 0 Alarmante
Inhaúma 4.548 40 Ruim 40 Ruim
Itatiaiuçu 6.916 79,3 Bom 0 Alarmante
Jeceaba 2.755 83,1 Muito bom 0 Alarmante
Juatuba 26.037 50 Médio 15,4 Muito ruim
Maravilhas 5.403 98 Muito bom 98 Muito bom
Mário Campos 14.361 100 Muito bom 90,9 Muito bom
Mateus Leme 27.286 42,7 Médio 32,5 Ruim
Moeda 1.872 64,5 Bom 0 Alarmante
Ouro Branco 35.063 92 Muito bom 88 Muito bom
Paraopeba 21.243 56,4 Médio 0 Alarmante
Pequi 3.173 30 Ruim 30 Ruim
Piedade dos Gerais 2.267 2,3 Alarmante 0 Alarmante
Queluzito 881 100 Muito bom 0 Alarmante
Rio Manso 3.081 2,7 Alarmante 0 Alarmante
São Brás do Suaçuí 3.315 1,8 Alarmante 0 Alarmante
São Joaquim de Bicas 22.570 30,5 Ruim 6,6 Alarmante
São José da Varginha 2.784 50 Médio 0 Alarmante
Sarzedo 31.719 100 Muito bom 15 Muito ruim
Curvelo* 762 0 Alarmante 0 Alarmante
Desterro de Entre Rios* 185 100 Muito bom 0 Alarmante
Ouro Preto* 247 0 Alarmante 0 Alarmante
Pará de Minas* 1.668 80 Muito bom 0 Alarmante
Sete Lagoas* 3.136 N/D N/D N/D N/D

Elaboração: Arcadis, 2020.

Quadro 1.3.12-42 – Número e percentual de municípios da bacia do rio Paraopeba que se 
enquadram em cada faixa dos indicadores.

Faixa % de 
atendimento

Categoria dos 
indicadores

Indicador de coleta de esgoto Indicador de tratamento de esgoto

Nº de municípios % de municípios Nº de municípios % de municípios

80-100 Muito bom 21 52,5 5 12,5

60-80 Bom 5 12,5  0

40-60 Médio 6 15 1 2,5

20-40 Ruim 3 7,5 7 17,5

10-20 Muito ruim  0 2 5

0-10 Alarmante 5 12,5 25 62,5

Elaboração: Arcadis, 2020.
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Como se observa nos quadros acima, embora se possa afirmar que a situação de coleta de 
esgoto seja relativamente boa nos municípios da área de estudo, com 65% deles com atendi-
mentos considerados bons ou muito bons, e apenas 12,5% em situação alarmante, a situação 
se inverte em relação ao tratamento do esgoto nessa área, sendo bastante deficitária com 
62,5% dos municípios em situação alarmante, e apenas 12,5% em boas condições. 

Cabe destacar que a situação do tratamento de esgoto se mostra ainda mais deficitária quando 
se verifica que municípios com grande porte populacional, como Ibirité, Conselheiro Lafaiete, 
Congonhas e Contagem, possuem classificações inadequadas para o tratamento, o que fazem 
ser, na ordem apresentada, os maiores concentradores de população sem atendimento desse 
componente do saneamento básico e, consequentemente, os que apresentam maiores lança-
mentos de cargas orgânicas in natura nos corpos receptores da bacia. 

Ressalva-se novamente que o PC é relativamente alto na região, inclusive nos municípios que 
apresentam números mais elevados de população não atendida pelos sistemas de tratamento 
de esgoto, o que indica que investimentos nessa área não necessitam incrementar significati-
vamente as redes coletoras mas devem focar-se, principalmente, nos sistemas de tratamento.

1.3.12.11.E. Resíduos sólidos
A caracterização das infraestruturas públicas relacionadas aos sistemas de disposição final dos resí-
duos sólidos urbanos foi realizada para os 48 municípios da bacia do rio Paraopeba. Neste tema, não 
foi realizada a distinção entre as sedes municipais e os demais distritos urbanos, porque a disposição 
dos resíduos sólidos urbanos é realizada, usualmente, de forma unificada para todo o município.

Foram consultadas fontes oficiais, como o Sistema Nacional de Saneamento Básico (SNIS), a 
Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM), os Planos Municipais de Saneamento Básico e 
sites das prefeituras. Para a análise, foram considerados os dados mais recentes disponíveis 
nas fontes citadas. 

Os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) são classificados como:

• Lixão: disposição inadequada de RSU, em locais a céu aberto sem recobrimento do mate-
rial e sem técnicas para resguardar a saúde pública e o meio ambiente;

• Aterro Controlado (AC): disposição inadequada de RSU. Pode ser descrito como um lixão 
com recobrimento do material, porém ainda sem técnicas para resguardar a saúde pública 
e o meio ambiente;

• Usina de Triagem e Compostagem (UTC): forma de tratamento de RSU considerada ade-
quada, pois é feita a separação de materiais (recicláveis, orgânicos e rejeitos). Os recicláveis 
são tratados para comercialização, os resíduos orgânicos passam por processos de com-
postagem e os rejeitos são encaminhados a áreas contíguas à UTC ou a aterros sanitários;

• Aterro Sanitário (AS): disposição adequada de RSU, pois é realizada a disposição contro-
lada, minimizando os danos à saúde pública e ao meio ambiente. 

O levantamento sobre o tipo de tratamento e destinação dos Resíduos Sólidos Urbanos de todos 
os municípios pertencentes à bacia do rio Paraopeba estão relacionados no Quadro 1.3.12-43.
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Quadro 1.3.12-43 – Caracterização dos sistemas de disposição final de resíduos sólidos dos municípios da bacia do rio Paraopeba.

Município Tipo de tratamento Carga de resíduo sólido 
[ton./ano]

População urbana 
atendida [hab.]

% população urbana 
atendida (SNIS)

Local da sede do 
município Latitude Longitude kg/dia kg/hab. x dia

Belo Vale UTC (Regularizada) 1.360,5 3.428,0 100,00% Na Bacia N/D N/D 3.727,40 1,09
Betim AS (Regularizada) 91.040,0 421.909,0 99,50% Na Bacia -19,99328 -44,210000 249.424,66 0,59
Bonfim AS (Regularizada) 3.000,0 3.431,0 100,00% Na Bacia -19,99328 -44,210000 8.219,18 2,40
Brumadinho AS (Regularizada) 9.499,8 32.352,0 98,74% Na Bacia N/D N/D 26.026,85 0,80
Cachoeira da Prata AS (Regularizada) 1.000,0 ** 3.593,0 ** 100,00% ** Na Bacia N/D N/D 2.739,73 0,76
Caetanópolis AC 785,0 9.359,0 100,00% Na Bacia N/D N/D 2.150,68 0,23
Casa Grande UTC (Regularizada) 339,0*** 1.130,0*** 100,00% *** Na Bacia N/D N/D ND ND
Congonhas AS (Não Regularizada) 11.263,3 48.458,0 92,44% Na Bacia -20,60333 -43,76158 30.858,36 0,64
Conselheiro Lafaiete AS (Regularizada) 24.946,1 121.634,0 100,00% Na Bacia -20,60333 -43,76158 68.345,48 0,56
Contagem AS (Regularizada) 144.227,3 656.351,0 100,00% Parcial na Bacia -19,91564 -44,05525 395.143,29 0,60
Cristiano Otoni UTC (Regularizada) 200,0 4.000,0 92,23% Na Bacia N/D N/D 547,95 0,14
Crucilândia UTC (Regularizada) 650,0 3.167,0 100,00% Na Bacia N/D N/D 1.780,82 0,56
Curvelo AS (Regularizada) 17.921,0 72.520,0 100,00% Fora da Bacia -18,84508 -44,39422 49.098,63 0,68
Desterro de Entre Rios UTC (Regularizada) 800,0 3.700,0 98,22% Fora da Bacia N/D N/D 2.191,78 0,59
Entre Rios de Minas UTC (Regularizada) 2.772,0 10.606,0 100,00% Na Bacia N/D N/D 7.594,52 0,72
Esmeraldas Lixão 32.692,0 57.903,0 89,96% Na Bacia N/D N/D 89.567,12 1,55
Felixlândia Lixão 1.656,0 11.813,0 100,00% Fora da Bacia -18,79400 -44,90000 4.536,99 0,38
Florestal UTC (Regularizada) 1.810,9 6.000,0 97,98% Na Bacia N/D N/D 4.961,37 0,83
Fortuna de Minas Lixão 324,0 2.022,0 100,00% Na Bacia N/D N/D 887,67 0,44
Ibirité AS (Regularizada) 38.644,9 162.490,0 91,77% Na Bacia -19,99328 -44,210000 105.876,44 0,65
Igarapé AS (Regularizada) 7.718,3 38.543,0 100,00% Na Bacia -19,99328 -44,210000 21.146,03 0,55
Inhaúma Lixão 4.762,0 ** 4.490,0 ** 99,84% ** Na Bacia N/D N/D 13.046,58 2,91
Itatiaiuçu AC 2.074,8 *** 6.916,0*** 100,00% *** Na Bacia -20,20971 -44,41536 ND ND
Itaúna AS (Não Regularizada) 25.200,0 86.690,0 99,35% Fora da Bacia -20,08802 -44,61687 69.041,10 0,80
Itaverava AS (Regularizada) 447,7 2.517,0 100,00% Fora da Bacia N/D N/D 1.226,58 0,49
Jeceaba UTC (Regularizada) 583,9 2.885,0 100,00% Na Bacia N/D N/D 1.599,73 0,55
Juatuba AS (Regularizada) 4.636,1 22.892,0 89,99% Na Bacia -19,99328 -44,210000 12.701,64 0,55
Lagoa Dourada AS (Regularizada) 1.459,7 7.100,0 96,74% Fora da Bacia -21,56758 -43,48799 3.999,18 0,56
Maravilhas Lixão 815,0 5.383,0 100,00% Na Bacia N/D N/D 2.232,88 0,41
Mário Campos AS (Regularizada) 2.874,6 14.154,0 100,00% Na Bacia -19,99328 -44,210000 7.875,62 0,56
Mateus Leme AC 2.300,0 17.000,0 62,55% Na Bacia N/D N/D 6.301,37 0,37
Moeda AS (Regularizada) 876,3 ** 1.878,0 ** 100,00 ** Na Bacia -19,85649 -43,84910 2.400,82 1,28
Ouro Branco AS (Regularizada) 8.411,7 34.896,0 100,00% Na Bacia -20,60333 -43,76158 23.045,75 0,66
Ouro Preto Lixão 31.200,0 64.927,0 100,00% Fora da Bacia -20,40800 -43,56000 85.479,45 1,32
Papagaios UTC (Regularizada) 4.500,0 13.048,0 100,00% Fora da Bacia -19,44115 -44,72234 12.328,77 0,94
Pará de Minas AS (Regularizada) 19.102,3 87.656,0 100,00% Fora da Bacia -19,79500 -44,67800 52.335,07 0,60
Paraopeba Lixão 4.956,0 21.287,0 100,00% Na Bacia N/D N/D 13.578,08 0,64
Pequi UTC (Não Regularizada) 2.800,0 3.184,0 100,00% Na Bacia N/D N/D 7.671,23 2,41
Piedade dos Gerais UTC (Não Regularizada) 440,0 2.240,0 98,33% Na Bacia N/D N/D 1.205,48 0,54
Pompéu Lixão 10.472,0 26.559,0 95,00% Fora da Bacia N/D N/D 28.690,41 1,08
Queluzito UTC (Regularizada) 118,0 890,0 99,89% Na Bacia N/D N/D 323,29 0,36
Resende Costa UTC (Regularizada) 5.300,0 9.304,0 100,00% Fora da Bacia -19,85447 -43,84425 14.520,55 1,56
Rio Manso AS (Regularizada) 1.600,0 3.075,0 100,00% Na Bacia -19,99328 -44,210000 4.383,56 1,43
São Brás do Suaçuí UTC (Regularizada) 550,0 * 3.322,0 * 100,00% * Na Bacia N/D N/D 1.506,85 0,45
São Joaquim de Bicas UTC (Regularizada) 3.600,0 21.966,0 100,00% Na Bacia N/D N/D 9.863,01 0,45
São José da Varginha UTC (Não Regularizada) 256,0 2.731,0 100,00% Na Bacia N/D N/D 701,37 0,26
Sarzedo AS (Regularizada) 6.440,6 ** 29.562,0 ** 100,00% ** Na Bacia -19,99328 -44,210000 17.645,48 0,60
Sete Lagoas AS (Regularizada) 48.287,0 230.496,0 100,00% Fora da Bacia -19,39994 -44,24214 132.293,15 0,57

Notas:* Informações retiradas do SNIS 2016; ** Informações retiradas do SNIS 2015; *** Informações não disponíveis no SNIS. Foi considerado que 100% da população urbana estimada de 2018 foi atendida pelo tratamento de RSU. Quanto a carga de resíduo, foi 
aplicado o fator de 0,3 ton./hab.*ano (média da geração de resíduo sólido urbano de todos os municípios da Bacia do Paraopeba).
N/D: Dado não disponível nas fontes secundárias consultadas.
Fonte: FEAM, 2017; SNIS, 2017
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Com base nos dados apresentados no quadro anterior pode-se sintetizar o contexto do atendi-
mento da população e descarte dos resíduos sólidos dos municípios da bacia do rio Paraopeba. 
De forma geral, como se observa no quadro a seguir, a maioria dos municípios (67%) possui 
índice de coleta de 100% nas áreas urbanas. Nos demais municípios, verificam-se percentuais 
de coleta ainda elevados, praticamente todos acima de 90%, com exceção do município de 
Mateus Leme que, de acordo com as fontes, apresentou índice de 63%.

Quadro 1.3.12-44 – Cobertura do serviço de coleta de resíduos sólidos dos municípios da bacia do 
rio Paraopeba, em relação à população urbana, segundo faixa de percentual de população atendida.

% da população 
urbana atendida Nº de municípios % de Municípios

100 32 67

95 ou mais 10 21

90 – 95 5 10

menos que 90 1 2

Fonte: FEAM, 2017; SNIS, 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

Em relação ao descarte final do resíduos, embora apenas 40% dos municípios (19) da bacia do 
rio Paraopeba apresentem a condição mais adequada, com o tratamento ocorrendo em ater-
ros sanitários regularizados, é necessário destacar que esses municípios concentram cerca 
de 81% da população urbana da bacia. Embora pouco mais de 20% dos municípios da bacia 
apresentem estruturas inadequadas para o tratamento dos resíduos sólidos (aterros controla-
dos ou lixões), menos de 10% da população estão nesses municípios, conforme registrado no 
Quadro 1.3.12-45, a seguir.

Quadro 1.3.12-45 – Taxa de municípios e população urbana atendida por tipo de tratamento dos 
resíduos sólidos na bacia do rio Paraopeba.

Tipo de tratamento
Municípios População urbana atendida

Nº absolutos Percentual (%) Habitantes Percentual (%)

AS (Não Regularizada) 2 4,17 135.148 5,75

AS (Regularizada) 19 39,58 1.912.016 81,34

UTC (Não Regularizada) 3 6,25 8.155 0,35

UTC (Regularizada) 13 27,08 78.994 3,36

AC 3 6,25 26.359 1,12

Lixão 8 16,67 189.894 8,08

Fonte: FEAM, 2017; SNIS, 2017. Elaboração: Arcadis, 2020.

Em relação à distribuição espacial dos municípios em situação inadequada para a destinação 
dos resíduos sólidos, observa-se no Mapa 1.3.12-49 que esses se concentram na porção mé-
dio-baixa do Paraopeba. 



Mapa 1.3.12-49 – Disposição de resíduos sólidos urbanos.
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1.3.12.11.F. Sistema viário
Analisar e comentar sobre o sistema viário e a sua capacidade de integração para configuração 
de redes, regiões e polarizações passa por uma abordagem logística, que deve considerar a 
distribuição e as relações de suprimento, abastecimento; conexões e relações sociais e cultu-
rais; escalas locais, regionais e nacionais.

Para uma visão geral da rede de conexões em malha viária na área de estudo, apresenta-se 
a seguir o mapa dessa rede na bacia do Paraopeba, que permite visualizar a rede de estradas 
estaduais e federais (BR), e a localização das sedes municipais sobre as regiões fisiográficas 
do alto, médio e baixo Paraopeba. 



Mapa 1.3.12-50 – Infraestrutura – porte viário da bacia do rio Paraopeba.
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O processo de ocupação da bacia do Paraopeba está descrito em seu contexto histórico nos 
itens 1.3.11, onde é possível compreender o papel desempenhado pelo processo de mineração 
na configuração do sistema de redes viárias (estradas e caminho), a relação com o rio e a con-
figuração da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Destacam-se, nesta análise histórica o 
papel das linhas férreas e a mudança da sua função, em momento mais próximo, quando deixa 
de transportar pessoas e passa a transportar matérias primas.

Em diversos países, devido aos seus altos custos de implantação e manutenção, as ferrovias, 
muitas vezes, necessitam de subsídios estatais para continuarem operando após a dissemi-
nação das rodovias. Até meados da década de 1970, a maior parte dos serviços ferroviários 
no mundo estava sob algum tipo de gestão pública, seja em situações de controle direto por 
empresas estatais, seja mediante forte regulação pública. 

No Brasil e em outros países, a partir da década de 1970, os altos custos e o baixo nível de 
eficiência, estavam tornando proibitiva a existência das ferrovias. Principalmente por estarem 
associadas ao modelo de operação vigente, tanto de cargas quanto de passageiros, contava 
com subsídios cruzados. Isso implicava distorções nos preços praticados, nos custos reais e 
na alocação dos recursos. 

A Ferrovia Vitória a Minas, entretanto, desenvolve um papel importante para a economia e a 
estruturação da região de produção e exploração do minério de ferro, em Minas Gerais. Como 
uma concessão da Estrada de Ferro Vitoria Minas, a ferrovia liga a Região Metropolitana de 
Vitória à Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O papel logístico da rede ferroviária associada à produção mineral configura-se historicamente 
e se amplia para além da região do alto e médio Paraopeba, ganhando a escala nacional, e 
possibilitando estabelecer acesso a portos que viabilizam conexões para a exportação, para 
fora de Minas Gerais, com outros estados, como Espirito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro em 
direção ao leste, e para o oeste até Goiás e Brasília.

Além de ser utilizada para escoar o minério, a ferrovia também é usada para o transporte de 
aço, carvão, calcário, granito, contêineres, ferro-gusa, produtos agrícolas, madeira, celulose, 
combustíveis e cargas diversas, de Minas Gerais até o Complexo Portuário de Tubarão, ao 
Terminal de Vila Velha, ao Cais de Paul, Codesa e ao Porto de Barra do Riacho, em Aracruz, 
no Espírito Santo.
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Figura 1.3.12-256 – Malha ferroviária brasileira.

Fonte: Associação Nacional de Transportes Ferroviários (www.antf.org.br).

Ao se analisar o mapa de uso do solo dos municípios prioritários deste estudo, Brumadinho, 
Mário Campos, Betim e São Joaquim de Bicas (respectivamente, Mapas 1.3.12-14, 1.3.12-15, 
1.3.12-16 e 1.3.12-17), observa-se que esses são interligados à malha ferroviária nacional, 
apresentada na Figura 1.3.12-256. 

Brumadinho, Mário Campos e São Joaquim de Bicas, são municípios atendidos pela malha 
da MRS Logística14 que, como apresentado na figura anterior, é importante ligação para os 
estados de MG, SP e RJ, permitindo acesso das produções da região, sobretudo de miné-
rios, a alguns dos maiores e mais importantes portos do país. Nesses municípios a malha da 
MRS Logística percorre o município de Brumadinho no sentido sul-norte, em grande parte 
acompanhando as margens do rio Paraopeba. A passagem por São Joaquim de Bicas ocorre 
em pequeno trecho no sul do município, também paralelo ao rio Paraopeba. No município de 
Mário Campos a ferrovia também segue em paralelo ao rio Paraopeba, indo na direção norte. 
Próximo a confluência do rio com o ribeirão Sarzedo a malha toma direção leste, e passa a 
acompanhar o ribeirão Sarzedo em direção ao município homônimo, por onde segue até muni-
cípios como Ibirité, Olhos D’Água e Barreiro. Cabe destacar que, para além da malha principal 
da ferrovia da MRS Logística, existem ramais nesses municípios ligando, sobretudo, empreen-
dimentos minerários à ferrovia. 

Betim é interceptado pela Ferrovia Centro Atlântica15(FCA), operada pela VLI Logística, cuja 
a malha se localiza em estados do Sudeste, Nordeste e Centro-oeste (Minas Gerais, Espírito 
Santo, Rio de Janeiro, Sergipe, Goiás, Bahia, São Paulo), o que permite a interligação dessas 

14 https://www.mrs.com.br/empresa/ferrovia-frota/
15 https://www.vli-logistica.com.br/conheca-a-vli/ferrovias/ferrovia-centro-atlantica-fca/
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regiões, além de possibilitar, por meio de suas conexões com outras ferrovias, o acesso a di-
versos portos do país. O traçado da FCA corta o município de oeste a leste, passando inclusive 
em sua mancha urbana, seguindo em direção a outros municípios da RMBH. 

Em relação à ideia de mobilidade e economia de escala local (interna à bacia do Paraopeba), 
tem-se, também, a comercialização de combustíveis, considerando a rede dos 22 municípios 
da área de estudo. 

Assim, verifica-se a confirmação da concentração e polarização de Betim, Brumadinho, 
Esmeraldas e Igarapé constituindo um polo. Verifica-se, ainda, uma linha de municípios de 
pequeno porte e caráter mais rural à margem esquerda, e em direção ao baixo Paraopeba até 
a confluência com o São Francisco. Essa rede é representada pelos municípios de São José 
da Varginha, Pequi, Maravilhas, Papagaios e Pompéu definindo uma sequência de pequenos 
municípios com baixo volume de comercialização de diesel. 

Por fim, aparece um terceiro setor de alto volume de comercialização de diesel, representado 
por Caetanópolis, Paraopeba e Curvelo, todos municípios localizados na margem direita do 
Paraopeba. Quando observado o mapa da rede viária em relação à rede de consumo, verifica-
-se que a conexão entre os esses municípios se estabelece sobre uma rede viária de estradas 
estaduais, que conduzem ao baixo Paraopeba em direção ao reservatório de Três Marias. 
Neste caso, quando se sobrepõe a rede de comercialização ao mapa da rede viária e infra-
estrutura na margem direita do Paraopeba, verifica-se a confluência de estradas estaduais e 
federais que chegam em Curvelo, o que explica essa nova excentricidade em relação ao polo 
Betim, Brumadinho, Esmeraldas, Igarapé. 

A adoção do consumo de óleo diesel como indicador deve-se ao fato de que este combustível 
é preferencial tanto para os veículos de carga, como para os veículos médios de serviços, 
associados ao setor agrícola e ao comércio de serviços, portanto, abarcando um espectro 
mais amplo de atividades ativadoras da economia local e regional. E essa perspectiva permitiu 
investigar a importância de Curvelo na estrutura de polarização e centralidade na rede de mu-
nicípios que participam da Bacia do Paraopeba. 

A razão da proeminência de Curvelo como polo logístico se justifica pela associação entre o 
consumo e a rede viária derivada da conexão de estradas estaduais e federais em sentido 
leste oeste (BR-259, CMG-259 e BR-040), que encontram ali a BR-135, que é a estrada que 
em sentido norte-sul passa pelos municípios de Paraopeba, Caetanópolis, Ribeirão da Neves 
e Contagem (maior densidade da região), e ainda encontra a BR-259 que segue em direção 
leste para Presidente Juscelino. Configura-se assim um entroncamento viário importante de 
consumo de combustíveis, como se apresenta na Figura 1.3.12-257.
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Figura 1.3.12-257 – Consumo de Combustíveis nos municípios da área de estudo

Elaboração: Arcadis, 2020.

Da mesma forma, percebe-se a importância do sistema rodoviário e o seu papel para a con-
solidação da região metropolitana de Belo Horizonte, em relação à configuração e ao desen-
volvimento econômico da bacia do Paraopeba. Uma malha viária ampla que integra a bacia foi 
se configurando ao longo da história e articulando áreas polarizadoras e áreas rurais, tanto em 
sentido leste-oeste como norte-sul, nas duas margens e transversalmente ao rio Paraopeba.

Os municípios prioritários da área de estudo, Brumadinho, Mário Campos, Betim e São Joaquim 
de Bicas, localizam-se na Região Metropolitana de Belo Horizonte e possuem rodovias que os 
conectam a importantes centros urbanos da própria região metropolitana, como Belo Horizonte 
e Contagem e a outros estados. As duas principais rodovias federais são a BR-040, que liga a 
capital federal Brasília ao estado do Rio de Janeiro, e a BR-381, que liga o estado do Espírito 
Santo ao estado de São Paulo, o que contribuiu para o maior adensamento populacional e para 
a definição da mineração como a mais importante atividade econômica em muitos municípios 
da região. 



Mapa 1.3.12-51 – Acessos na Bacia do Rio Paraopeba 
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Um dos principais elementos para ser observado neste mapa refere-se ao sistema viário da 
área de estudo, apresentado no Mapa 1.3.12-51 e descrito abaixo:

Juatuba: o município de Juatuba, também localizado na RMBH, possui importantes eixos de 
mobilidade urbana, como a BR-262, que o conecta à capital mineira e faz interligação entre os 
estados do Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul; a MG-050, que faz 
a ligação com Betim e com Mateus Leme. No vetor norte, conecta-se com o município de Pará 
de Minas, através da LMG-818. 

Igarapé: o município de Igarapé está inserido na RMBH, sendo que a rodovia BR-381 conecta 
o município até a cidade de São Joaquim de Bicas e posteriormente às cidades de Betim e 
Belo Horizonte. 

Esmeraldas: o município de Esmeraldas está localizado na RMBH e tem como via de acesso 
a BR-135 que dá acesso à capital mineira e aos demais municípios da RMBH. 

Mateus Leme: Mateus Leme situa-se na RMBH, e seus principais acessos são as rodovias MG-
050 (que corta o município), a BR-262 e a BR-381. 

Florestal: o município de Florestal, distante 60 km da capital mineira, tem como principal via 
modal a MG-818, que dá acesso aos municípios de Pará de Minas e Juatuba.

Pará de Minas: o município de Pará de Minas está localizado no colar metropolitano de Belo 
Horizonte e as principais vias de acesso são a BR-352, a BR-262 e a MG-431. Essas vias ofe-
recem acesso à capital mineira e aos principais polos econômicos do país, como São Paulo e 
Rio de Janeiro. 

São José da Varginha: o município de São José da Varginha, localizado na região do médio 
centro-oeste do estado de Minas Gerais, tem na MG-060 o acesso aos municípios de Pequi e 
Pará de Minas. 

Pequi: o município de Pequi está localizado na zona metalúrgica do estado de Minas Gerais, 
120 km a noroeste de Belo Horizonte. A rodovia MG-060, conecta o município de Pequi até a 
Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

Inhaúma: o município de Inhaúma está localizado na Microrregião de Sete Lagoas, sendo que 
a via modal MG-238 conecta o município à cidade de Sete Lagoas. 

Cachoeira da Prata: a cidade de Cachoeira da Prata está localizada na Microrregião de Sete 
Lagoas, sendo atendida pela rodovia MG-238, que conecta o município até Sete Lagoas (sen-
tido Leste-Oeste). 

Fortuna de Minas: Fortuna de Minas localiza-se na mesorregião do centro-leste e Microrregião 
de Sete Lagoas, e tem na MG-238 a opção de acesso (sentido-sul) ao município de Sete 
Lagoas e a Belo Horizonte. 

Maravilhas: o município de Maravilhas localiza-se a noroeste de Belo Horizonte e tem como 
principal via acesso a MG-060, que permite a conexão viária para a capital do estado.

Papagaios: o município de Papagaios está localizado a noroeste da cidade de Belo Horizonte, 
na margem esquerda do rio Paraopeba, sendo que o município é servido pela rodovia MG-60 



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba 
Capítulo 1 – Diagnóstico pretérito 

Socioeconomia

 599

que dá acesso a Belo Horizonte e pela rodovia MG-423, que conecta Papagaios até o municí-
pio mineiro de Pitangui. 

Caetanópolis: o município de Caetanópolis está inserido na região central de Minas Gerais, 
sendo que a BR-040 conecta o município à capital mineira e à cidade de Sete Lagoas. 

Paraopeba: Paraopeba localiza-se na mesorregião metropolitana de Belo Horizonte e na mi-
crorregião de Sete Lagoas e tem como via modal a BR-135, que dá acesso ao município de 
Sete Lagoas, importante centro econômico da região central do estado de Minas Gerais. 

Curvelo: Curvelo localiza-se na Mesorregião Central de Minas Gerais, a noroeste da capital 
mineira, e sua sede municipal está às margens das rodovias federais BR-135 e BR-259.

Pompéu: Pompéu localiza-se na Mesorregião Central Mineira, situado a 170 km a noroeste da 
capital e tem como principais acessos as rodovias MG-420 e MG-060. 

Felixlândia: o município de Felixlândia está inserido na mesorregião central de Minas Gerais 
e na microrregião de Curvelo, sendo que a principal via modal do município é a rodovia federal 
BR-040, que conecta Felixlândia até a capital mineira. 

Especificamente em Brumadinho, tem-se o acesso ao bairro Parque das Cachoeiras que é 
realizado por meio da estrada BR-040, uma via asfaltada de mão dupla, com boas condições 
de pavimentação e iluminação pública, seguindo pela estrada Alberto Flores, via asfaltada de 
mão dupla, com condições razoáveis de pavimentação, sem acostamento e sem iluminação 
pública, e rua Augusto Diniz Murita, com trecho inicial cascalhado e asfaltada na região do 
bairro, ou através da estrada para a localidade Tejuco, via asfaltada em boas condições, e rua 
São Sebastião.

O acesso ao povoado conhecido como Córrego do Feijão, situado no caminho para a localida-
de de Casa Branca, é feito a partir do trevo da estrada Alberto Flores, seguindo pela estrada 
Córrego do Feijão, estrada simples de mão dupla, com pequeno trecho inicial asfaltado e o 
restante em terra batida.

O acesso à localidade de Casa Branca é feito, opcionalmente, pela estrada municipal do Córrego 
do Feijão e estrada para Casa Branca, porém principalmente por Piedade de Paraopeba, atra-
vés da LMG 813, estrada Melo Franco, estrada Piedade de Paraopeba, caminho asfaltado, 
porém sem acostamento, sinalização horizontal ou iluminação pública. 



Mapa 1.3.12-52 – Acessos na Região do Córrego do Feijão 
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Voltando-se a interpretar o mapa do porte populacional (Mapa 1.3.12-11), e aprofundando a 
análise em busca das razões para a polarização e concentração dos municípios de maior porte 
no setor médio da bacia do Paraopeba, tem-se que o processo histórico de ocupação desta 
região nos indica a importância da presença das reservas minerárias de ferro. Este é fator 
importante, tanto no alto como no médio Paraopeba, definindo um ciclo específico para a eco-
nomia mineira. Entretanto, destaca-se que, impulsionados pelo potencial minerário, aparecem 
também outros fatores, como a indústria em Betim e, antes disso, a construção e localização 
da capital Belo Horizonte neste entorno.



Mapa 1.3.12-53 – Bacia do Paraopeba com o colar da Região Metropolitana 
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Na perspectiva histórica recente da urbanização desse setor da bacia do Paraopeba, verifica-
-se como se dá o alargamento dessa área do mapa, demarcando a Região Metropolitana e o 
anel metropolitano de Belo Horizonte. 

A importância das reservas minerais é tão significativa na construção dessa polarização, que 
dá nome a um recorte territorial específico junto do médio Paraopeba, a região conhecida como 
Quadrilátero Ferrífero16, que também faz parte da Região Metropolitana de Belo Horizonte e 
que, por sua significância histórica, agrega a importância cultural e turística, de grande relevân-
cia para a economia e para o papel que o estado de Minas Gerais ocupa no Brasil. 

Assim, a Região Metropolitana de Belo Horizonte foi inicialmente criada com quatorze mu-
nicípios, Belo Horizonte, Betim, Caeté, Contagem, Ibirité, Lagoa Santa, Nova Lima, Pedro 
Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Sabará, Santa Luzia e Vespasiano, muni-
cípios que se encaixavam nesse perfil de interdependência com a capital.

Com o avanço das fronteiras urbanas, como caracterizava Tucci (em relação ao processo de 
urbanização e espraiamento, no item sobre Drenagem urbana), outros municípios foram se 
agregando à RMBH. Com a promulgação da Constituição do Estado de Minas Gerais em 1989, 
foram adicionados à região metropolitana os municípios de Igarapé, Mateus Leme, Esmeraldas 
e Brumadinho. A região Metropolitana de Belo Horizonte conta hoje com 34 municípios.

Avaliando-se a polarização e considerando a hierarquia das cidades na área de estudo, obser-
va-se que em Brumadinho esse processo se deu de forma bem diferente daquele vivenciado 
por sua vizinha Nova Lima. Por estar um pouco mais distante da capital, não fazendo limite 
direto com a mesma, somente na última década Brumadinho entrou no circuito da expansão 
metropolitana. Sua grande extensão territorial coloca o município entre dois eixos de articula-
ção viária: o vetor oeste, através da BR-381, e o vetor sul, através da BR040, dando-lhes as 
mais diversificadas características.

Essa articulação permitiu ao município que se relacionasse, por meio de sua Sede, com a 
região industrial do aglomerado metropolitano, e gozasse de certo desenvolvimento, enquan-
to polarizava municípios vizinhos, que tinham seu único acesso à Belo Horizonte através de 
Brumadinho. Ao mesmo tempo, Brumadinho mantinha, em sua porção leste, regiões com for-
tes características rurais entremeadas por pequenos povoados. A topografia difícil e as más 
condições de acesso a algumas áreas do município fizeram com que sua ocupação fosse 
menos intensa, ao longo dos anos, nas áreas próximas à Serra da Moeda, que circunda todo 
o limite do município com Nova Lima e a Rodovia BR-040, deixando essa parte do município, 
por muito tempo, fora da rota de expansão da metrópole.

Após uma breve análise do processo histórico, do papel dessas cidades e da infraestrutura 
para a RMBH, considerando, ainda, a história recente (últimos trinta anos), e os registros apre-
sentados no item que segue, verifica-se o papel polarizador da região de Betim e Brumadinho 
para o desenvolvimento da RMBH e do estado de Minas Gerais.

16 O Quadrilátero Ferrífero se encontra em sobreposição com as bacias hidrográficas federais dos rios Doce e São 
Francisco, e por sua vez na sub-bacia do Paraopeba. Do ponto de vista geológico, localiza-se no Embasamento 
Cristalino, onde também se encontram as municipalidades de Brumadinho, Betim, Contagem e Belo Horizonte, 
segundo consta no Mapa Siam (2009, disponível em: www.siam.mg.gov.br/webgis/mineracao). Para ver a impor-
tância e caracterização desta área, ver CARMO, 2010.
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O crescimento populacional observado na última década em Brumadinho mostra que o relevo 
tem se transformado em atrativo para os seus novos moradores, colocando Brumadinho no 
eixo sul da expansão metropolitana. 

1.3.12.11.G. Energia elétrica 
A infraestrutura de energia é idealizada e planejada considerando três aspectos: geração, 
transmissão e distribuição. A geração é concebida desde as formas possíveis e tecnológicas 
disponíveis e utilizadas, o que está associado diretamente à disponibilidade de recursos natu-
rais, e à forma de concepção do atendimento ou suprimento da demanda, podendo ser isolada 
ou integrada. 

O Brasil, devido à sua extensão territorial, apresenta diversidade de fontes de geração (hi-
drelétrica, termelétrica, eólica e solar). Essa diversidade de fontes permitiu a construção de 
um sistema de escala nacional e local, integrados e complementares. O Sistema Energético 
Nacional brasileiro caracteriza-se por sua configuração como um sistema integrado, e reside aí 
seu principal valor, ganhos e benefícios socioambientais.

Atualmente, o sistema de geração de energia é concebido em rede e funciona de acordo com 
a sazonalidade das regiões climáticas, possibilitando suprimentos em escalas complementares 
regionais e locais. Sistemas isolados de geração de energia ocorrem apenas na região Norte 
do país, remanescendo uma fonte no Nordeste, em Pernambuco.

Este sistema de geração é operacionalizado por um sistema integrado de transmissão (linhas 
de transmissão e subestações de rebaixamento de energia) de escala nacional e regional, e 
chega ao local mediante um sistema também de distribuição (composto por subestações e 
linhas de distribuição) urbano e rural.

Da mesma forma como o sistema de infraestrutura de energia é concebido de forma integrada, 
também é operado de forma integrada em escala nacional. O atendimento é planejado desde 
as demandas locais e regionais e realizado em escala local. 

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) responsável pelo Planejamento Energético de curto, 
médio e longo prazo, desenvolve o Plano Decenal de Expansão (PDE-2019), no que se refere 
à Oferta de Energia e o Sistema de Transmissão (Figura 1.175).

Apresenta-se a configuração do sistema (Resumo Executivo – PDE 2019), por meio do Mapa 
do Sistema Interligado Nacional, sobre o qual pode-se observar o sistema na região sudeste e, 
em detalhe, um recorte para Minas Gerias.
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Figura 1.3.12-258 – Sistema Interligado Nacional de Transmissão

Fonte: PDE-2019 referência figura 03 (Resumo Executivo: PDE – 2019 – p. 30).

A imagem acima mostra um detalhe, do PDE 2019, onde se pode visualizar a posição do centro 
de carga Belo Horizonte, e as linhas de transmissão existentes (linha cheia) e futuras (linha 
tracejada), compostas por uma rede já consolidada, com ramais em 500 e 345KV, e algumas 
poucas conexões em 230 e 138 KV.
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No que tange os municípios de Betim, Brumadinho, Mário Campos e São Joaquim de Bicas, 
prioritários deste estudo, ao se verificar os mapas de uso do solo (respectivamente mapas 
1.3.12-16, 1.3.12-14, 1.3.12-15 e 1.3.12-17) observa-se que os municípios de Mário Campos 
e São Joaquim de Bicas são cortados de leste a oeste por duas linhas de transmissão (LT) 
paralelas, passando ao norte do primeiro e na faixa central do segundo município. Brumadinho 
possui uma LT que corta o extremo sul de seu território, também na direção leste a oeste, co-
nectando os trechos dos municípios de Bomfim e Moeda. Betim por sua vez, na área conurba-
da com a capital Belo Horizonte e Contagem, apresenta uma LT que transpassa essa parcela 
do território no sentido norte-sul. 

Complementarmente, no Diagnóstico econômico da área de estudo, tem-se a informação de 
que  no conjunto dos 22 municípios da área de estudo, de um total de 8.193 estabelecimentos, 
7.787 têm energia, o que representa um percentual da ordem de 95% de cobertura. 

Na busca de caracterizar o quadro de energia na área de estudo e o potencial da bacia, encon-
tramos no item 8.2.1. do Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Paraopeba (PDRHBP), 
um demonstrativo do potencial e da diversidade de fontes de geração estimado para a região, 
com base em dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Consta no Banco de Informações de Geração (BIG) da Agência Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL), em seu cadastro de informações para a análise da distribuição energética do país, 
a potência outorgada de cada fonte de energia, as coordenadas geográficas e até mesmo as 
empresas responsáveis pelas unidades geradoras. Esse conjunto de dados permite o conhe-
cimento da localização exata dos empreendimentos e facilita a gestão da geração de energia. 
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Figura 1.3.12-259 – Mapa da distribuição de empreendimentos de geração de energia na Bacia 
do Paraopeba – prevista e em operação

Fonte: Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Paraopeba – 2018 

Neste documento foi apresentada a capacidade instalada para geração de energia na 
Bacia do Rio Paraopeba, levando em consideração as Usinas Termoelétricas (UTE), as 
Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH), as Usinas Hidrelétricas (UHE) e as Centrais 
Geradoras Hidrelétricas (CGH), relativas às instalações em operação17. Estas informações 

17 FONTE: COBRAPE, com base em Cadastro de Outorgas IGAM (2018).
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totalizaram uma capacidade de 652,874 MW de geração, considerando a soma das formas 
de geração supracitadas18. 

A Tabela 1.3.12-212 resume as informações extraídas do Plano Diretor de Recursos Hídricos 
(PDRHBP), onde se encontram dados relativos à quantidade de empreendimentos por tipo, à 
potência, e à participação desta geração em relação ao total. 

Tabela 1.3.12-212 – Quantidade de empreendimentos de geração de energia, por tipo, na Bacia 
do Paraopeba 

Tipo Quantidade Potência (kW) %

UHE 1 83.660 12,80%

PCH 3 9.860 1,51%

UTE 21 558.694 85,58%

CGH 2 660 0,10%

Total 27 652.874 100,00%

Fonte: Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio Paraopeba – 2018

Deste quadro acima, destacam-se as três estruturas de geração de energia elétrica presentes 
na área de estudo e descritas a seguir. 

1.3.12.11.G.a. Usina Hidrelétrica Retiro Baixo
Ao longo do rio Paraopeba destaca-se a presença da UHE Retiro Baixo. O reservatório de 
Retiro Baixo está localizado entre os municípios de Curvelo e Pompéu, no baixo curso do rio 
Paraopeba. O reservatório tem uma área de 22,58 km2, com profundidade máxima de 44 m e o 
barramento tem 1,3 km de comprimento e crista com cota igual a 619 m, sendo que o nível de 
água máximo normal é de 616 m (RBE, 2019). 

A UHE Retiro Baixo teve sua instalação iniciada em 2007, pelo Consórcio Construtor Retiro 
Baixo (CCRB), sendo que a Licença de Operação foi obtida em 2010. É operada pela empresa 
Retiro Baixo Energética S.A., tem potência instalada de 82 MW, com dois geradores de 41 MW, 
energia firme de 38,5 MW e duas turbinas do tipo Kaplan (RBE, 2019). 

1.3.12.11.G.b. Usina Hidrelétrica Três Marias
A UHE Três Marias teve o início de sua construção em 1957, foi inaugurada em 1961 e iniciou 
suas operações em 1962. Abrange os municípios mineiros de Abaeté, Biquinhas, Felixlândia, 
Morada Nova de Minas, Paineiras, Pompéu, São Gonçalo do Abaeté e Três Marias.

No Sistema Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais está referenciada como UPGRH 
SF4. Com uma área de drenagem de cerca de 18.710 km2, a barragem tem 2.700 metros de 
comprimento com altura máxima de 75 metros e um reservatório de 19.528 m3 cúbicos, com 
uma potência instalada de 396 MW e 6 unidades geradoras (CEMIG, 2019). A UHE Três Marias 
é uma das maiores da CEMIG. O potencial de aproveitamento energético previsto e em opera-
ção na bacia do Paraopeba e sua distribuição neste território também foi apresentado no Plano 

18 A ANEEL determina como PCH toda usina hidrelétrica de pequeno porte, cuja capacidade instalada seja superior 
a 1 MW e inferior a 30 MW. Além disso, a área do reservatório deve ser inferior a 3 km².
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Diretor da bacia, e para o presente trabalho, interessa na medida em que reforça a importância 
e a polarização exercida pela região do médio Paraopeba.

1.3.12.11.G.c. Usina Termelétrica Igarapé
A Usina Termelétrica de Igarapé foi construída pela Companhia Energética de Minas Gerais 
(CEMIG), no ano de 1978, em operação experimental, com unidade geradora de 125 MW. 
Localizada no município de Juatuba, nas proximidades de Belo Horizonte, teve como finalidade 
assegurar maior confiabilidade ao sistema energético da companhia nos períodos hidrológicos 
desfavoráveis (CACHAPUZ, 2006, p. 40). 

Atualmente, a UTE utiliza uma unidade geradora, com potência instalada de 131.000 kW, 
central de ciclo térmico simples, operando com óleo combustível. A usina opera utilizando 
água tratada do rio Paraopeba, e sua captação se dá por barramento dentro do terreno da 
própria usina.

Em 2018, a usina passou por um processo de fiscalização da Agência Nacional de Energia 
Elétrica – ANEEL, juntamente com outras usinas termoelétricas, processo que gerou o 
Relatório de Desempenho das Usinas Termoelétricas Despachadas Centralizadamente – 
Tipos I e IIA – Edição 12/2018, que teve por objetivo checar o desempenho destas usinas 
(ANEEL, 2018).

Segundo o relatório, a UTE Igarapé não opera com a potência contratada e/ou até mesmo a 
declarada como disponível. Segundo o documento, a idade das instalações e a inviabilidade 
econômica para recuperar a UTE são pontos centrais para essa baixa operacionalização.

1.3.12.12. Saneamento Básico – diagnóstico da situação dos domicílios
De acordo com a Política Nacional de Saneamento Básico, Lei Federal nº 11.445/2007, o sa-
neamento básico é composto pelo conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacio-
nais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e resíduos sólidos. 
Para elaboração desse item de diagnóstico socioambiental foram coletados dados secundários 
referentes aos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta e disposição 
de resíduos sólidos por situação de domicílio nos municípios da área de estudo, considerando 
os dados disponíveis mais recentes. 

Procedeu-se à elaboração do diagnóstico dos municípios que compõem a área de estudo, 
considerando informações sobre as formas de abastecimento de água, tipo de esgotamento 
sanitário dos domicílios e manejo de resíduos sólidos. Foram analisados dados provenientes 
do Censo Demográfico de 2010 do IBGE, para se obter informações dos domicílios de cada 
município. Informações a respeito dos sistemas municipais de saneamento básico, a partir de 
dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) e da Agência Nacional 
das Águas (ANA) estão descritas no item Infraestrutura Pública. 

Para os municípios de Betim, Brumadinho, Mário Campos e São Joaquim de Bicas, prioritários 
no diagnóstico em razão dos impactos do rompimento das barragens do Complexo Paraopeba 
II da Mina Córrego do Feijão, foram apresentadas informações por situação de domicílio; para 
os demais municípios da área de estudo, foram consideradas informações gerais (totais).
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1.3.12.12.A. Betim
Em relação ao abastecimento de água, observa-se que, no município de Betim, o índice de 
atendimento da rede geral de abastecimento nos domicílios situados na zona urbana é bas-
tante elevado, abrangendo quase a totalidade dos domicílios, 98,36%. Já nos domicílios si-
tuados na zona rural, verifica-se que o abastecimento é realizado predominantemente via 
poço ou nascente (aproximadamente 46% dos domicílios). A rede geral de distribuição atende 
cerca de 38% dos domicílios em situação rural, de acordo com censo demográfico de 2010 
(Figura 1.3.12-260).

A situação do esgotamento sanitário no município de Betim é bastante diferente quando ob-
servados os domicílios particulares permanentes (DPP) em situação urbana e rural. Aqueles 
situados em área rural possuem o esgotamento sanitário realizado majoritariamente via fossa 
rudimentar (87,42%), tipo de esgotamento inadequado; os domicílios situados na zona urba-
na são quase totalmente atendidos pela rede geral de esgoto, com índice de atendimento de 
85,19% (Figura 1.3.12-261).

Figura 1.3.12-260 – Abastecimento de água no município de Betim, por situação de domicílio (%), 2010
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Fonte: Censo Demográfico, IBGE, 2010.

Figura 1.3.12-261 – Tipo de esgotamento sanitário, por situação de domicílio particular 
permanente (DPP), em porcentagem, no município de Betim, 2010
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Quanto à destinação do lixo doméstico, os dados do Censo Demográfico de 2010, IBGE, indi-
cam que praticamente todos os domicílios situados na zona urbana do município são atendidos 
pelo serviço de limpeza (97,23%). O sistema de disposição final de resíduos sólidos de Betim 
conta com aterro sanitário regularizado, administrado pela prefeitura municipal. Em relação 
aos domicílios da zona rural, o índice de atendimento do serviço de limpeza é menor, sendo 
que 61,67% dos domicílios possuem seus resíduos sólidos coletados pelo serviço de limpeza, 
enquanto 30,47% têm o lixo queimado na propriedade (Figura 1.3.12-262).

Figura 1.3.12-262 – Destino do lixo por situação de domicílio (%) no município de Betim, 2010
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1.3.12.12.B. Brumadinho
Assim como Betim, o município de Brumadinho possui um alto índice de atendimento da 
rede geral de distribuição de água nos domicílios situados na zona urbana, correspondendo 
a 82,25% de atendimento. Em relação aos domicílios em zona rural, a maior parte (51,50%) 
tem como fonte de abastecimento de água poço ou nascente (localizados dentro ou fora da 
propriedade); já a porcentagem de domicílios atendidos pela rede geral de distribuição de água 
equivale a 45,55% (Figura 1.3.12-263).

Figura 1.3.12-263 – Abastecimento de água no município de Brumadinho, por situação de 
domicílio (%), 2010
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Fonte: Censo Demográfico, IBGE, 2010.
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Na zona rural de Brumadinho, o tipo de esgotamento sanitário predominante é a fossa rudi-
mentar, um tipo de esgotamento não adequado, como já mencionado, existente em 75,43% 
dos domicílios. Em relação aos domicílios situados na zona urbana do município, a maior parte, 
ou 66,80%, é atendida pela rede geral de esgotamento sanitário do município, conforme indica-
do na Figura 1.3.12-264. Apesar de parcela significativa possuir esgotamento adequado, cerca 
de 21% dos domicílios em área urbana têm seu esgotamento realizado via fossa rudimentar.

Figura 1.3.12-264 – Tipo de esgotamento sanitário, por situação de domicílio (%), no município 
de Brumadinho, 2010
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Em relação ao destino do lixo doméstico, dados do Censo Demográfico de 2010 indicam um 
alto índice de cobertura do serviço de coleta de resíduos do município. Cerca de 93% dos do-
micílios da zona urbana são atendidos pelo serviço de limpeza, enquanto entre os domicílios 
situados na zona rural do município, a taxa de coleta é de 68,30%. Na zona rural, cerca de 13% 
dos domicílios têm o lixo descartado via caçamba de serviço de limpeza, e aproximadamente 
17% dos domicílios têm o lixo queimado na propriedade. O município possui aterro sanitário 
para disposição final dos resíduos (Figura 1.3.12-265).

Figura 1.3.12-265 – Destino do lixo por situação de domicílio (%) no município de Brumadinho, 2010
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1.3.12.12.C. Mário Campos
No município de Mário Campos o padrão de abastecimento de água é semelhante aos demais 
municípios já analisados, ou seja, na zona rural os domicílios são majoritariamente abasteci-
dos via poço ou nascente (65,15%), enquanto na zona urbana a maior parte dos domicílios é 
atendida pela rede geral de distribuição (92,97%) -Figura 1.3.12-266.

Figura 1.3.12-266 – Abastecimento de água no município de Mário Campos, por situação de 
domicílio (%), 2010

 

89,35

92,97

34,85

10,47

6,83

65,15

0 20 40 60 80 100

Total

Urbana

Rural

Rede geral
Poço ou nascente (dentro ou fora da propriedade)
Carro-pipa
Água da chuva armazenada (cisterna ou outra forma)

Fonte: Censo Demográfico, IBGE, 2010.

Em relação ao esgotamento sanitário, na zona rural, a maior parte dos domicílios, 86,72%, 
possui fossa rudimentar; já na zona urbana o percentual de domicílios com esse tipo de esgo-
tamento cai para 53,04%, ao passo que 44,56% dos domicílios em situação urbana são aten-
didos pela rede geral de esgoto (Figura 1.3.12-267).

Figura 1.3.12-267 – Tipo de esgotamento sanitário, por situação de domicílio (%), no município 
de Mário Campos, 2010
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Fonte: Censo Demográfico, IBGE, 2010.

O serviço de limpeza, no município de Mário Campos, atende percentual elevado de domicí-
lios, tanto em situação rural quanto em zonas urbanas. Na zona rural do município, 78,42% 
dos domicílios são atendidos pelo serviço de limpeza, na zona urbana o índice de atendimento 
eleva-se para 96,69%, conforme pode ser observado na Figura 1.3.12-268.
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Figura 1.3.12-268 – Destino do lixo por situação de domicílio (%) no município de Mário Campos, 2010
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Fonte: Censo Demográfico, IBGE, 2010.

1.3.12.12.D. São Joaquim de Bicas
São Joaquim de Bicas possui um dos índices mais elevados de atendimento da rede geral 
de abastecimento de água, quando observados os domicílios situados em zonas rurais. A 
Figura 1.3.12-269 apresenta os dados do Censo Demográfico de 2010, sendo que, para os 
domicílios situados em zona rural, o índice de atendimento chega a aproximadamente 58%; na 
zona urbana o índice de atendimento corresponde a 96,15%.

Figura 1.3.12-269 – Abastecimento de água no município de São Joaquim de Bicas, por situação 
de domicílio (%), 2010
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Fonte: Censo Demográfico, IBGE, 2010.

Em relação ao esgotamento sanitário, os domicílios da zona rural são, em sua maioria, provi-
dos de fossa séptica (cerca de 59%), já em relação aos domicílios situados na zona urbana, a 
maioria é atendida pela rede geral de esgotamento sanitário (54,19%). Considerando ainda a 
zona urbana, verifica-se que percentual expressivo de domicílios (28,10%) tem como tipo de 
esgotamento a fossa rudimentar, considerando dados do ano de 2010 (Censo Demográfico, 
IBGE) – Figura 1.3.12-270.
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Figura 1.3.12-270 – Tipo de esgotamento sanitário, por situação de domicílio (%), no município 
de São Joaquim de Bicas, 2010
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Fonte: Censo Demográfico, IBGE, 2010.

Quanto ao destino do lixo (Figura 1.3.12-271), na zona urbana do município o percentual de 
atendimento do serviço de limpeza é bastante elevado, sendo que 93,11% dos domicílios são 
atendidos. Já na zona rural, o serviço de limpeza atende 59,82% dos domicílios, enquanto 
36,31% dos domicílios têm seus resíduos queimados na propriedade. O município de São 
Joaquim de Bicas possui Usina de Triagem e Compostagem.

Figura 1.3.12-271 – Destino do lixo por situação de domicílio (%) no município de São Joaquim 
de Bicas, 2010
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Fonte: Censo Demográfico, IBGE, 2010.

1.3.12.12.E. Área de estudo – demais municípios
Em relação às formas de abastecimento de água nos demais municípios da área de estudo, 
verifica-se que a maioria apresenta índice elevado de atendimento da rede geral de distribui-
ção de água, com destaque para Cachoeira da Prata, Curvelo, Igarapé, Juatuba, e Pará de 
Minas, que possuem média de atendimento superior a 90%, conforme pode ser observados na 
Tabela 1.3.12-213.

Já os municípios de São José da Varginha, Esmeraldas e Fortuna de Minas são os que pos-
suem os menores índices de atendimento da rede geral de distribuição, com taxa de 65,59%, 
73,87% e 73,78%, respectivamente. Para efeitos comparativos, menciona-se a média do esta-
do de Minas Gerais de atendimento da rede geral que era de 86,28%, em 2010.
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No que se refere ao esgotamento sanitário, os municípios da área de estudo apresentam si-
tuação bastante diversa. Em Cachoeira da Prata, Pará de Minas e Florestal os índices de 
cobertura da rede geral de esgoto são bastante satisfatórios: 93,01%, 92,44% e 76,30%, 
respectivamente.

Em contrapartida, outros municípios como Esmeraldas, Felixlândia, Inhaúma e São José da 
Varginha, apresentam situação bem crítica quanto ao atendimento da rede de esgotamento 
sanitário, já que somente pequena parcela dos domicílios é atendida. Em Felixlândia, somente 
12,85% dos domicílios são atendidos pela rede geral de esgotamento sanitário, sendo que 
a maior parte dos domicílios do município utiliza fossa rudimentar para o descarte de esgoto 
doméstico. Quando comparado com a média do estado de Minas Gerais, em que 75,37% dos 
domicílios estão conectados à rede geral de esgotamento sanitário, nota-se que a maioria dos 
municípios da área de estudo encontra-se em situação mais crítica do que a média estadual, 
conforme dados indicados na Tabela 1.3.12-214.

Outro tipo de serviço avaliado em relação ao saneamento básico disponível em determinada 
localidade é a maneira utilizada para coleta, descarte e disposição final dos resíduos sólidos. 
Os dados da média estadual indicam que em 83,59% dos domicílios mineiros o lixo é coletado 
por serviço de limpeza. Em relação à área de estudo, o índice de coleta varia entre 98,39% em 
Cachoeira da Prata e 73,10%, em Pequi. Nos municípios em que a média de atendimento do 
serviço de limpeza é mais baixa, o lixo não coletado é queimado na propriedade, como nos mu-
nicípios de Caetanópolis, Fortuna de Minas e o já mencionado, Pequi, com percentual de lixo 
não coletado e queimado de 20,95%, 20,98% e 24,12%, respectivamente (Tabela 1.3.12-215).
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Tabela 1.3.12-213 – Formas de abastecimento de água, municípios da área de estudo e estado de MG, 2010

Unidade Territorial

Forma de abastecimento de água

Rede geral
Poço ou nascente 
(dentro ou fora da 

propriedade)
Carro-pipa

Água da chuva 
armazenada (cisterna 

ou outra forma)

Rio, açude, lago ou 
igarapé Outra

Domicílios % Domicílios % Domicílios % Domicílios % Domicílios % Domicílios %

Cachoeira da Prata 1.091 97,76 18 1,61 - 0,00 7 0,63 - 0,00 - 0,00

Caetanópolis 2.601 81,56 512 16,06 50 1,57 8 0,25 6 0,19 12 0,38

Curvelo 20.596 90,79 1.845 8,13 3 0,01 85 0,37 48 0,21 108 0,48

Esmeraldas 12.944 73,87 4.125 23,54 101 0,58 232 1,32 22 0,13 99 0,56

Felixlândia 3.455 76,95 870 19,38 6 0,13 91 2,03 57 1,27 11 0,24

Florestal 1.588 78,07 436 21,44 - 0,00 1 0,05 3 0,15 6 0,29

Fortuna de Minas 605 73,78 212 25,85 - 0,00 - 0,00 2 0,24 1 0,12

Igarapé 9.362 90,10 863 8,31 47 0,45 78 0,75 8 0,08 33 0,32

Inhaúma 1.388 84,02 187 11,32 - 0,00 53 3,21 4 0,24 20 1,21

Juatuba 6.233 91,55 359 5,27 162 2,38 25 0,37 4 0,06 25 0,37

Maravilhas 1.814 88,36 221 10,76 1 0,05 - 0,00 16 0,78 1 0,05

Mateus Leme 7.150 83,51 1.364 15,93 19 0,22 15 0,18 2 0,02 12 0,14

Papagaios 3.524 87,60 494 12,28 - 0,00 - 0,00 3 0,07 2 0,05

Pará de Minas 23.687 92,96 1.756 6,89 6 0,02 6 0,02 9 0,04 16 0,06

Paraopeba 5.727 85,85 760 11,39 20 0,30 90 1,35 58 0,87 16 0,24

Pequi 1.036 77,84 259 19,46 3 0,23 29 2,18 3 0,23 1 0,08

Pompéu 7.200 84,63 1.043 12,26 17 0,20 95 1,12 113 1,33 40 0,47

São José da Varginha 856 65,59 440 33,72 - 0,00 1 0,08 3 0,23 5 0,38

Estado de Minas Gerais 5.200.911 86,28 738.841 12,26 9.101 0,15 16.256 0,27 46.354 0,77 16.760 0,28

Fonte: Censo Demográfico, IBGE, 2010.
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Tabela 1.3.12-214 – Tipo de esgotamento sanitário, municípios da área de estudo e estado de MG, 2010

Unidade Territorial

Domicílios particulares permanentes que tinham banheiro ou sanitário Domicílios particulares 
permanentes sem banheiro 

ou sanitário
Rede geral de esgoto ou 

pluvial Fossa séptica Fossa rudimentar Outros (vala, rio, lago ou 
outro tipo)

Domicílios % Domicílios % Domicílios % Domicílios % Domicílios %

Cachoeira da Prata 1.038 93,01 34 3,05 12 1,08 32 2,87 - 0,00

Caetanópolis 2.192 68,74 68 2,13 880 27,59 26 0,82 23 0,72

Curvelo 16.235 71,57 2.334 10,29 3.768 16,61 111 0,49 237 1,04

Esmeraldas 3.481 19,87 916 5,23 12.442 71,00 608 3,47 76 0,43

Felixlândia 577 12,85 30 0,67 3.750 83,52 36 0,80 97 2,16

Florestal 1.552 76,30 37 1,82 362 17,80 82 4,03 1 0,05

Fortuna de Minas 311 37,93 100 12,20 407 49,63 2 0,24 - 0,00

Igarapé 6.162 59,30 562 5,41 3.361 32,35 285 2,74 21 0,20

Inhaúma 269 16,28 230 13,92 1.131 68,46 18 1,09 4 0,24

Juatuba 3.220 47,30 376 5,52 3.141 46,14 65 0,95 6 0,09

Maravilhas 1.287 62,69 18 0,88 709 34,53 10 0,49 29 1,41

Mateus Leme 4.773 55,75 484 5,65 3.148 36,77 131 1,53 26 0,30

Papagaios 1.086 26,99 112 2,78 2.765 68,73 50 1,24 10 0,25

Pará de Minas 23.553 92,44 486 1,91 1.324 5,20 95 0,37 22 0,09

Paraopeba 4.856 72,79 332 4,98 1.361 20,40 29 0,43 93 1,39

Pequi 361 27,12 29 2,18 933 70,10 5 0,38 3 0,23

Pompéu 5.947 69,90 343 4,03 2.078 24,42 65 0,76 75 0,88

São José da Varginha 284 21,76 402 30,80 598 45,82 17 1,30 4 0,31

Estado de Minas Gerais 4.543.436 75,37 195.260 3,24 830.492 13,78 383.307 6,36 75.728 1,26

Fonte: Censo Demográfico, IBGE, 2010.
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Tabela 1.3.12-215 – Destino do lixo nos municípios da área de estudo e estado de MG, 2010

Unidade Territorial

Coletado Não coletado

Diretamente por serviço de limpeza Em caçamba de serviço de limpeza Queimado (na propriedade) Enterrado, jogado em terreno baldio, 
jogado em rio, outro destino.

Domicílios % Domicílios % Domicílios % Domicílios %

Cachoeira da Prata 1.098 98,39 - 0,00 17 1,52 1 0,09

Caetanópolis 2.426 76,07 34 1,07 668 20,95 61 1,91

Curvelo 19.876 87,62 47 0,21 2.438 10,75 324 1,43

Esmeraldas 14.325 81,75 502 2,86 2.393 13,66 303 1,73

Felixlândia 3.595 80,07 30 0,67 741 16,50 124 2,76

Florestal 1.641 80,68 115 5,65 189 9,29 89 4,38

Fortuna de Minas 620 75,61 13 1,59 172 20,98 15 1,83

Igarapé 9.213 88,66 475 4,57 631 6,07 72 0,69

Inhaúma 1.336 80,87 142 8,60 148 8,96 26 1,57

Juatuba 5.883 86,41 316 4,64 522 7,67 87 1,28

Maravilhas 1.636 79,69 13 0,63 371 18,07 33 1,61

Mateus Leme 7.492 87,50 91 1,06 899 10,50 80 0,93

Papagaios 3.492 86,80 7 0,17 496 12,33 28 0,70

Pará de Minas 24.882 97,65 22 0,09 501 1,97 75 0,29

Paraopeba 5.689 85,28 5 0,07 908 13,61 69 1,03

Pequi 973 73,10 12 0,90 321 24,12 25 1,88

Pompéu 7.385 86,80 52 0,61 948 11,14 123 1,45

São José da Varginha 1.003 76,86 7 0,54 274 21,00 21 1,61

Estado de Minas Gerais 5.039.259 83,59 243.028 4,03 632.670 10,50 113.266 1,88

Fonte: Censo Demográfico, IBGE, 2010.
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1.3.12.13. Planos, projetos e programas na área de estudo
Este item tem como objetivo levantar os planos, programas e projetos públicos, federais e esta-
duais, em execução ou em planejamento nos municípios da área de estudo, até o ano de 2018.

Foram consultados os dados sobre as obras do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) e 
sobre os programas federais brasileiros, o Plano Plurianual do estado de Minas Gerais (2016-
2019) e o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (2016-2027). As informações estão 
apresentadas de acordo com a esfera administrativa dos planos, projetos e programas, em 
nível federal e estadual, indicando também as ações em nível municipal.

1.3.12.13.A. Planos, projetos e programas de nível federal

1.3.12.13.A.a. Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)
O PAC foi criado em 2007 para promover a retomada do planejamento e execução de gran-
des obras de infraestrutura social, urbana, logística e energética do país, com a finalidade de 
contribuir para o desenvolvimento acelerado e sustentável do país. Foi idealizado como um 
plano estratégico de resgate do planejamento e de retomada dos investimentos em setores 
estruturantes do país. 

No sítio eletrônico do PAC19 estão divulgados os empreendimentos relacionados à infraestrutu-
ra energética, infraestrutura social e urbana e infraestrutura logística para os estados brasilei-
ros, com indicação das obras por município. 

No âmbito da infraestrutura energética estão os investimentos em matrizes energéticas de fontes 
renováveis e limpas, a exploração das novas jazidas de petróleo e gás natural da camada do pré-
-sal e a construção de refinarias para ampliar e melhorar a produção de derivados do petróleo no 
país. Os relacionados à infraestrutura social englobam a implantação ou ampliação de Unidades 
Básicas de Saúde, Pavimentação, Centro de Artes e Esporte Unificado, Quadras Esportivas nas 
Escolas, Saneamento, Creches e Pré-Escolas, Recursos Hídricos, Prevenção de Área de Risco 
e Urbanização em Assentamentos Precários. Por sua vez, os empreendimentos relacionados à 
infraestrutura logística referem-se às ferrovias, rodovias, portos, aeroportos e hidrovias do país, 
para otimizar o escoamento da produção brasileira e garantir a segurança dos usuários.

Os empreendimentos indicados no sítio eletrônico do PAC são classificados de acordo com 
o estágio das obras: i) ação preparatória; ii) em contratação; iii) em licitação de obra; iv) em 
obras; v) em execução; vi) concluído. 

Na área de estudo foram identificados 116 empreendimentos de infraestrutura social e ur-
bana e três de infraestrutura logística, totalizando em 119 empreendimentos do PAC. 
(Tabela 1.3.12-216).

Tabela 1.3.12-216 – Empreendimentos do PAC nos municípios da área de estudo.

Município Infraestrutura 
social e urbana

Infraestrutura 
logística Total

Betim* 42 1 43

Brumadinho* 7 1 8

19 www.pac.gov.br

http://www.pac.gov.br
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Município Infraestrutura 
social e urbana

Infraestrutura 
logística Total

Cachoeira da Prata 0 0 0

Caetanópolis 3 0 3

Curvelo 6 0 6

Esmeraldas 5 0 5

Felixlândia 3 0 3

Florestal 2 0 2

Fortuna de Minas 1 0 1

Igarapé 5 0 5

Inhaúma 2 0 2

Juatuba 8 0 8

Maravilhas 3 0 3

Mário Campos* 2 1 3

Mateus Leme 6 0 6

Papagaios 3 0 3

Pará de Minas 8 0 8

Paraopeba 2 0 2

Pequi 0 0 0

Pompéu 5 0 5

São Joaquim de Bicas* 3 0 3

São José da Varginha 0 0 0

Total 116 3 119

Fonte: www.pac.gov.br . Acesso: 12 abr. 2020. * Municípios prioritários deste estudo. A data de referência das obras 
é 30/06/2018, portanto, no período pretérito ao rompimento.

O município de Betim destaca-se com um total de 43 empreendimentos, representando 36% do 
total. Os municípios de Brumadinho, Juatuba e Pará de Minas possuem oito empreendimentos 
do PAC, e os demais registraram menos de seis empreendimentos, sendo que Cachoeira da 
Prata, Pequi e São José da Varginha não possuem empreendimento do PAC.

Figura 1.3.12-272 – Total de empreendimentos do PAC por município. 
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O empreendimento de infraestrutura logística identificado nos municípios de Betim, Brumadinho 
e Mário Campos refere-se à construção do contorno sul de Belo Horizonte pela BR-040/262, 
indicada no estágio de ação preparatória.

O detalhamento das tipologias de obra de infraestrutura social e urbana por município é apre-
sentado na Tabela 1.3.12-217. 

Do total de 116 obras nesta categoria, 37 referem-se à construção de Quadras Esportivas nas 
escolas, 22 à construção de Creches e Pré-Escolas, 21 obras de saneamento, 19 obras em 
UBS (ampliação e implantação), seis obras de prevenção de área de risco (drenagem, estabi-
lização e contenção de encostas), cinco obras de pavimentação, três referentes à urbanização 
em assentamentos precários e uma obra de ampliação da UPA no município Pará de Minas, 
já concluída.
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Tabela 1.3.12-217 – Detalhamento das obras de infraestrutura social e urbana por município.

Municípios

Obras Infraestrutura Social e Urbana Infraestrutura 
logística

Total por 
município

UPA UBS Pavimentação Centro de artes e 
esporte unificado

Quadras 
esportivas nas 

escolas

Creches e 
pré-escolas Saneamento Prevenção de 

área de risco

Urbanização e 
assentamentos 

precários
Rodovia

Betim* 0 3 1 1 8 16 5 5 3 1 43

Brumadinho* 0 0 1 1 2 0 2 1 0 1 8

Cachoeira da Prata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Caetanópolis 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3

Curvelo 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 6

Esmeraldas 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 5

Felixlândia 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3

Florestal 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2

Fortuna de Minas 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Igarapé 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 5

Inhaúma 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2

Juatuba 0 3 0 0 3 0 2 0 0 0 8

Maravilhas 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3

Mário Campos* 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3

Mateus Leme 0 1 0 0 2 0 3 0 0 0 6

Papagaios 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3

Pará de Minas 1 3 0 0 3 1 0 0 0 0 8

Paraopeba 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2

Pequi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pompéu 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 5

São Joaquim de Bicas* 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3

São José da Varginha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 1 19 5 2 37 22 21 6 3 3 119

Fonte: www.pac.gov.br . Acesso: 12 abr. 2020.
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Com relação ao estágio das obras, 38% delas estão concluídas, 35% em andamento, 22% em 
ação preparatória, 3% em execução, 1% em contratação e 1% em licitação de obra, conforme 
demonstra a Figura 1.3.12-273. 

Figura 1.3.12-273 – Estágio das obras do PAC.
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Fonte: www.pac.gov.br . Acesso em: abril de 2020.

1.3.12.13.A.b. Programa Bolsa Família
O programa Bolsa Família tem por objetivo contribuir para o combate à pobreza e à desigual-
dade no Brasil. Foi criado em outubro de 2003 e, de acordo com a Secretaria Especial do 
Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania20, conta com três eixos principais:

• Complemento da renda: todos os meses, as famílias atendidas pelo Programa recebem um 
benefício em dinheiro, que é transferido diretamente pelo governo federal. Esse eixo garante 
o alívio mais imediato da pobreza.

• Acesso a direitos: as famílias devem cumprir alguns compromissos (condicionalidades), que 
têm como objetivo reforçar o acesso à educação, à saúde e à assistência social. Esse eixo 
oferece condições para as futuras gerações quebrarem o ciclo da pobreza e alcançarem me-
lhores oportunidades de inclusão social.

• Articulação com outras ações: o programa tem capacidade de integrar e articular várias 
políticas sociais a fim de estimular o desenvolvimento das famílias, contribuindo para elas 
superarem a situação de vulnerabilidade e de pobreza.

O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) foi o responsável pelo Programa até janeiro de 
2019, quando este foi incorporado pelo Ministério da Cidadania; a Caixa Econômica Federal é 
o agente que executa os pagamentos. Tanto a União quanto os estados, Distrito Federal e os 
municípios têm atribuições em sua execução.

O programa previsto na Lei Federal nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004 — regulamentado pelo 
Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004, além de outras normas, atende às famílias que 
vivem em situação de pobreza e de extrema pobreza. Foi utilizado um limite de renda para 
definir esses dois patamares. As famílias extremamente pobres são aquelas que têm renda 

20 http://www.desenvolvimentosocial.gov.br/servicos/bolsa-familia Consulta: 13 abr. 2020.

http://www.desenvolvimentosocial.gov.br/servicos/bolsa-familia
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mensal de até R$ 89,00 por pessoa. As famílias pobres são aquelas que têm renda mensal 
entre R$ 89,01 e R$ 178,00 por pessoa, e participam do programa desde que tenham em sua 
composição gestantes e crianças ou adolescentes entre 0 e 17 anos. 

Em consulta realizada no portal da transparência21 foi possível pesquisar os beneficiários do 
bolsa família para o período de 01/2018 a 12/2018. Na Tabela 1.3.12-218 é possível observar 
que os municípios prioritários da área de estudo apresentam percentual semelhante de benefi-
ciários em relação à população total, estando São Joaquim de Bicas acima dos demais. 

Tabela 1.3.12-218 – Beneficiários do Programa Bolsa Família nos municípios prioritários da área 
de estudo, 2018

Município Número de 
beneficiários

Percentual da 
população*

Betim 33.774 8

Brumadinho 2.372 6

Mário Campos 1.222 8

São Joaquim de Bicas 3.502 11

Fonte: www.pac.gov.br e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2018. Elaboração: Arcadis, 2020. * 
baseado na Estimativa Populacional de 2018.

1.3.12.13.A.c. Programa Brasil Carinhoso
De acordo com o Ministério da Educação22 esse programa 

consiste na transferência automática de recursos financeiros para custear despesas com manuten-
ção e desenvolvimento da educação infantil, contribuir com as ações de cuidado integral, segurança 
alimentar e nutricional, além de garantir o acesso e a permanência da criança na educação infantil.

Os recursos são destinados às famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, que tenham 
filhos de zero a 48 meses matriculados em creches públicas ou conveniadas com o poder 
público.

O apoio financeiro é devido aos municípios (e ao Distrito Federal) que informaram no censo 
escolar do ano anterior a quantidade de matrículas de crianças de zero a 48 meses.

O programa tem a atuação de três órgãos gestores: o Ministério do Desenvolvimento Social, que 
define a política pública, estabelece os critérios e diretrizes para o programa; o INEP/MEC, que 
consolida os dados do censo escolar utilizados para calcular o repasse aos entes federados; e 
o FNDE/MEC, que executa a política pública, transferindo os recursos aos entes federados no 
âmbito do programa e é responsável pela análise dos processos de prestação de contas.

A transferência dos recursos é regulamentada pela Resolução CD/FNDE/MEC N°19, de 29 de 
dezembro de 2015, enquanto as despesas permitidas com os recursos repassados são defini-
das na Resolução SEB/MEC n°1, de 28 de novembro de 2014.

21 http://www.portaltransparencia.gov.br/beneficios/bolsa-familia?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina 
=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2Cuf%2Cmunicipio%2Ccpf%2C 
nis%2Cbeneficiario%2CvalorTotalPeriodo&de=01%2F01%2F2018&ate=31%2F12%2F2018&uf=MG&municipio 
=19475&ordenarPor=beneficiario&direcao=asc 

22 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/ 
brasil-carinhoso. Acesso em: dezembro de 2019.

http://www.portaltransparencia.gov.br/beneficios/bolsa-familia?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2Cuf%2Cmunicipio%2Ccpf%2Cnis%2Cbeneficiario%2CvalorTotalPeriodo&de=01%2F01%2F2018&ate=31%2F12%2F2018&uf=MG&municipio=19475&ordenarPor=beneficiario&direcao=asc
http://www.portaltransparencia.gov.br/beneficios/bolsa-familia?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2Cuf%2Cmunicipio%2Ccpf%2Cnis%2Cbeneficiario%2CvalorTotalPeriodo&de=01%2F01%2F2018&ate=31%2F12%2F2018&uf=MG&municipio=19475&ordenarPor=beneficiario&direcao=asc
http://www.portaltransparencia.gov.br/beneficios/bolsa-familia?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2Cuf%2Cmunicipio%2Ccpf%2Cnis%2Cbeneficiario%2CvalorTotalPeriodo&de=01%2F01%2F2018&ate=31%2F12%2F2018&uf=MG&municipio=19475&ordenarPor=beneficiario&direcao=asc
http://www.portaltransparencia.gov.br/beneficios/bolsa-familia?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2Cuf%2Cmunicipio%2Ccpf%2Cnis%2Cbeneficiario%2CvalorTotalPeriodo&de=01%2F01%2F2018&ate=31%2F12%2F2018&uf=MG&municipio=19475&ordenarPor=beneficiario&direcao=asc
http://www.fnde.gov.br/programas/brasil-carinhoso
http://www.fnde.gov.br/programas/brasil-carinhoso
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1.3.12.13.A.d. Minha Casa, Minha Vida
O Programa Minha Casa, Minha Vida teve início em 2009, por meio da Lei 11.977/200923 
com o objetivo de facilitar a aquisição de imóveis para a população de baixa renda e tam-
bém para incentivar a produção de novas unidades habitacionais no país. Com isso, o 
programa pode contribuir com a redução do déficit habitacional e a diminuição das áreas 
ocupadas irregularmente.

O programa disponibiliza opções de financiamento pela Caixa Econômica Federal, que variam 
de acordo com quatro faixas de renda: famílias com renda de até R$ 1.800,00; renda de até 
R$ 2.600,00; renda de até R$ 4.000,00; e renda de até R$ 7.000,00.

O site da Caixa Econômica Federal24 indica os programas direcionados pelo o Poder Público 
para o setor de Habitação Popular, quais sejam: Minha Casa Minha Vida – Recursos FAR, 
Minha Casa Minha Vida Associativo, Pró-Moradia, Programa Nacional de Habitação Rural, 
Urbanização e Regulamentação de Assentamentos, Famílias Associadas, Habitação de 
Interesse Social e Minha Casa Minha Vida – Entidades.

1.3.12.13.A.d.1. Minha Casa Minha Vida Recursos FAR

De acordo com o referido site, com objetivo de atender ao déficit habitacional urbano para 
famílias com renda de até R$ 1.800 o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) recebeu 
recursos do Orçamento Geral da União (OGU), para possibilitar a construção de unidades 
habitacionais.

Neste programa, o estado ou município pode indicar famílias para serem beneficiadas com o 
recurso. A execução das obras é realizada por construtora contratada pela Caixa, que se res-
ponsabiliza pela entrega dos imóveis concluídos e legalizados, sendo que os imóveis são de 
propriedade exclusiva do FAR até que sejam alienados.

São participantes do programa a Caixa Econômica Federal, o Ministério do Desenvolvimento 
Regional, Ministério da Economia, Distrito Federal, estados e municípios ou respectivos órgãos 
das administrações direta ou indireta, que aderirem ao programa e as empresas do setor de 
construção civil.

1.3.12.13.A.d.2. Minha Casa Minha Vida Associativo

Consiste em uma linha de crédito do Governo Federal para financiamento da produção de em-
preendimentos habitacionais e da reabilitação de empreendimentos urbanos, com financiamen-
to direto às pessoas físicas e formalizado mediante parceria com uma entidade organizadora. 

1.3.12.13.A.d.3. Pró-Moradia

Com a utilização dos recursos do FGTS e a contrapartida do solicitante, o programa oferece 
financiamento para que estados, municípios, Distrito Federal e empresas públicas não depen-
dentes atendam as famílias de baixa renda.

23 http://www.caixa.gov.br/voce/habitacao/minha-casa-minha-vida/rural/Paginas/default.aspx 
24 http://www.caixa.gov.br/poder-publico/programas-uniao/habitacao/Paginas/default.aspx 

http://www.caixa.gov.br/voce/habitacao/minha-casa-minha-vida/rural/Paginas/default.aspx
http://www.caixa.gov.br/poder-publico/programas-uniao/habitacao/Paginas/default.aspx
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1.3.12.13.A.d.4. Programa Nacional de Habitação Rural 

O Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) foi criado pelo Governo Federal, no âmbito do 
Minha Casa Minha Vida, com a finalidade de possibilitar ao agricultor familiar, trabalhador rural e 
comunidades tradicionais o acesso à moradia digna no campo, seja construindo uma nova casa ou 
reformando, ampliando ou concluindo a sua casa. A Caixa Econômica Federal faz empréstimos faci-
litados e com melhores condições para o pagamento, de acordo com a faixa de renda do requerente.

Considerando que a atividade agropecuária no estado de Minas Gerais é expressiva, que foi 
principal estado produtor de leite ano de 2017 e que os municípios da área de estudo possuíam 
um total de 8.209 estabelecimentos rurais neste ano, o PNHR poderá beneficiar os pequenos 
agricultores e produtores do estado e dos município da área de estudo.

1.3.12.13.A.d.5. Urbanização e Regulamentação de Assentamentos

Este programa tem gestão do Ministério das Cidades e é operado com recursos do Orçamento 
Geral da União. Seu objetivo é promover a urbanização, prevenção de situações de risco e a 
regularização de assentamentos precários.

Para a implantação do programa há necessidade de adequação da contrapartida oferecida aos per-
centuais mínimos definidos pelo Ministério das Cidades, em conformidade com a LDO e o IDHM.

1.3.12.13.A.d.6. Crédito solidário: famílias associadas

Famílias organizadas de forma associativa com renda bruta mensal de até R$ 1.125 podem 
solicitar o crédito. Também é admitida a participação de famílias com renda mensal entre 
R$ 1.125 até R$ 1.900, limitadas a:

• 35% da composição do grupo associativo, para propostas no Distrito Federal e nos mu-
nicípios integrantes de regiões metropolitanas das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Campinas, Baixada Santista e Belo Horizonte;

• 10% da composição do grupo associativo, no caso de propostas apresentadas nos demais 
municípios ou em áreas rurais.

1.3.12.13.A.d.7. Habitação de Interesse Social

A gestão do programa é do Ministério das Cidades, que recomenda, por meio de suas diretri-
zes, a criação de conselho, com caráter deliberativo, nos estados, municípios e Distrito Federal, 
além de um fundo vinculado a ele. Esta iniciativa se destina a propiciar apoio institucional e 
financeiro ao exercício da política local de habitação e desenvolvimento urbano.

Os estados, o Distrito Federal, os municípios e as entidades das respectivas administrações, 
diretas e indiretas podem pleitear a participação, desde que demandem recursos federais e 
que tenham feito adesão ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social.

O principal objetivo do programa é viabilizar à população de baixa renda o acesso à moradia 
adequada e regular, bem como o acesso aos serviços públicos, reduzindo a desigualdade so-
cial e promovendo a ocupação urbana planejada.

O programa é direcionado a famílias com renda mensal de até R$ 1.050,00.
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1.3.12.13.A.d.8. Minha Casa Minha Vida – entidades

Direcionado para concessão de financiamentos a pessoas físicas, contratados sob a forma as-
sociativa, para execução de construção de unidades habitacionais urbanas ou a requalificação 
de imóveis urbanos.

O público-alvo engloba famílias com renda mensal bruta limitada a R$ 1.800,00, admitindo-se 
renda de até R$ 2.350,00 para até 10% das famílias atendidas em cada empreendimento, or-
ganizadas sob a forma associativa.

1.3.12.13.A.e. Programa do Governo Federal para erradicação do trabalho infantil (PETI)
O objetivo principal do programa é erradicar todas as formas de trabalho infantil no país, em um 
processo de resgate da cidadania e inclusão social de seus beneficiários. O programa oferece 
auxílio financeiro, pago mensalmente pela Caixa, à mãe ou responsável legal da criança, por 
meio de cartão magnético.25

É destinado às famílias com renda per capita mensal superior a R$ 170,00 e que possuam fi-
lhos com idade inferior a 16 anos em situação de trabalho infantil. Para receber o benefício, as 
famílias devem estar inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, 
devem retirar todas as crianças de atividades laborais e/ou exploração e garantir que a criança 
tenha frequência mínima de 85% nas atividades de ensino regular e nas ações socioeducativas 
e de convivência promovidas pelo programa.

De acordo com os dados do Portal da Transparência26, no ano de 2018, não havia nenhum 
beneficiário deste programa nos municípios prioritários deste estudo.

1.3.12.13.A.f. Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)
De acordo com a Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, vinculada ao Ministério da 
Cidadania, o Programa de Aquisição de Alimentos foi criado em 2003, pelo governo federal, por 
meio da Lei nº 10.696/2003, com a finalidade de promover o acesso à alimentação e incentivar 
a agricultura familiar27. Essa Lei foi alterada pela Lei nº 12.512/2011 e regulamentada por diver-
sos decretos, sendo que atualmente está vigente o Decreto nº 7.775/2012. 

A Secretaria Especial do Desenvolvimento Social28 destaca que

o programa compra alimentos produzidos pela agricultura familiar, com dispensa de licitação, e os 
destina às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e àquelas atendidas pela 
rede socioassistencial, pelos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional e pela 
rede pública e filantrópica de ensino.

Dessa forma, o programa promove o abastecimento alimentar por meio de compras governa-
mentais de alimentos, fortalece circuitos locais e regionais e redes de comercialização, valoriza 

25 http://www.caixa.gov.br/programas-sociais/peti/Paginas/default.aspx 
26 www.portaltransparencia.gov.br/beneficios/consulta?ordenarPor=mesAno&direcao=desc 
27 MINISTÉRIO DA CIDADANIA. Disponível em: http://mds.gov.br/assuntos/seguranca-alimentar/programa-de-a-

quisicao-de-alimentos-paa. Acesso em: dezembro de 2019.
28 http://mds.gov.br/assuntos/seguranca-alimentar/programa-de-aquisicao-de-alimentos-paa Consulta realizada 

em abril de 2020.

http://www.caixa.gov.br/programas-sociais/peti/Paginas/default.aspx
http://www.portaltransparencia.gov.br/beneficios/consulta?ordenarPor=mesAno&direcao=desc
http://mds.gov.br/assuntos/seguranca-alimentar/programa-de-aquisicao-de-alimentos-paa
http://mds.gov.br/assuntos/seguranca-alimentar/programa-de-aquisicao-de-alimentos-paa
http://mds.gov.br/assuntos/seguranca-alimentar/programa-de-aquisicao-de-alimentos-paa
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a biodiversidade e a produção orgânica e agroecológica de alimentos, incentiva hábitos alimen-
tares saudáveis e estimula o cooperativismo e o associativismo.

O programa vem sendo executado por meio de convênio formalizado entre estados e municí-
pios em parceria com o Ministério da Cidadania e pela Companhia Nacional de Abastecimento 
(CONAB). 

Com a presença de assentamentos rurais na região, agricultores que praticam a agricultura 
familiar e comunidades quilombolas, há um potencial para que o programa beneficie essas 
populações existentes na área de estudo.

Em notícia de maio de 2018, da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de 
Minas Gerais – EMATER29 foi divulgada a seleção de oito municípios do Vale do Jequitinhonha 
para participar do Programa de Aquisição de Alimentos, que tiveram o apoio da EMATER.

Ainda de acordo com a notícia, 174 agricultores familiares dos municípios de Almenara, 
Felisburgo, Itaobim, Itinga, Jequitinhonha, Joaíma, Jordânia e Santo Antônio do Jacinto estão 
sendo beneficiados. Não há menção aos municípios da área de estudo.

1.3.12.13.A.g. Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF)
O Programa Nacional de Crédito Fundiário30 (PNCF) contribui para que os trabalhadores rurais 
com pouca ou nenhuma terra, possam comprar um imóvel rural por meio de um financiamento. 
Além da terra, os recursos financiados podem ser utilizados na estruturação da propriedade e 
do projeto produtivo.

Dentre suas ações há o incentivo à participação de jovens e mulheres em todas as etapas de 
acesso à terra e à execução de projetos direcionados à preservação do meio ambiente.

O Programa possui dois tipos de financiamento, de acordo com as necessidades dos beneficiários, 
sendo eles a Consolidação da Agricultura Familiar (CAF) e o Combate à Pobreza Rural (CPR).

O CAF atende agricultores que já estão na terra, como meeiros e arrendatários ou os pequenos 
agricultores que querem aumentar a sua área. Os requisitos são uma renda familiar anual de 
até R$ 15.000 e um patrimônio inferior a R$ 30.000.

O CPR atende famílias rurais mais necessitadas e de menor renda e utiliza recursos do 
Subprojeto de Aquisição de Terras (SAT) e do Subprojeto de Infraestrutura Comunitário (SIC), 
sendo o SAT destinado à compra do imóvel e o SIC aos projetos de infraestrutura básica e 
produtiva. Os requisitos são uma renda familiar anual de até R$ 9.000 e um patrimônio inferior 
a R$ 15.000.

A Resolução n°1 de 23 de agosto de 2018 aprova “Ad Referendum” o Manual de Operações do 
Programa Nacional de Crédito Fundiário e dá outras previdências. O Manual serve de referên-
cia às Unidades Estaduais, aos Agentes Financeiros, às organizações sociais e sindicais e às 
entidades públicas e privadas na implementação do Programa.

29 www.emater.mg.gov.br/portal.do/site-noticias/programa-de-aquisicao-de-alimentos-gera-oportunidade-de-ren-
da-para-agricultores-familiares-do-vale-do-jequitinhonha/?flagweb=novosite_pagina_interna&id=22485 

30 http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/programas_habitacao/cred_fundiario/saiba_mais.asp 
Consulta realizada em abril de 2020.

http://www.emater.mg.gov.br/portal.do/site-noticias/programa-de-aquisicao-de-alimentos-gera-oportunidade-de-renda-para-agricultores-familiares-do-vale-do-jequitinhonha/?flagweb=novosite_pagina_interna&id=22485
http://www.emater.mg.gov.br/portal.do/site-noticias/programa-de-aquisicao-de-alimentos-gera-oportunidade-de-renda-para-agricultores-familiares-do-vale-do-jequitinhonha/?flagweb=novosite_pagina_interna&id=22485
http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/programas_habitacao/cred_fundiario/saiba_mais.asp
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O limite de crédito de financiamento é de até R$ 140.000,00, respeitando os tetos microrregio-
nais e considerando que a proposta de financiamento deve incluir o pré-projeto Pronaf-A, de-
monstrar a viabilidade técnica e econômico-financeira da atividade rural a ser explorada, com-
provar a necessidade dos investimentos e apresentar planilha com o estudo da capacidade de 
pagamento do empreendimento financiado, cujos parâmetros são definidos pelo órgão gestor.

No Anexo do referido Manual são apresentados os tetos microrregionais por estado e muni-
cípios. No estado de Minas Gerais, dos municípios da área de estudo, aparecem na tabela 
apenas Curvelo e Pará de Minas, com teto estipulado em R$ 140.000,00 reais.

Com a presença de assentamentos rurais e comunidades quilombolas na área de estudo, há 
um significativo contingente populacional de trabalhadores sem terra ou com pouca terra, que 
podem se beneficiar com o programa.

1.3.12.13.A.h. Garantia de Safra 
O Programa foi criado em 2002 e é vinculado à Secretaria Especial de Agricultura Familiar e 
do Desenvolvimento Agrário. O programa garante ao agricultor familiar o recebimento de um 
auxílio pecuniário, por tempo determinado, caso perca sua safra em razão do fenômeno da 
estiagem ou excesso hídrico 31.

Sua área de atuação inclui os municípios da região Nordeste, do estado de Minas Gerais e do 
Espírito Santo. Em consulta no Portal da Transparência, no ano de 2018, foi identificado que 
não havia beneficiário do Programa nos municípios prioritários deste estudo.

1.3.12.13.A.i. Seguro Defeso
Consiste em um benefício de seguro-desemprego pago ao pescador artesanal durante o período 
do “defeso”, em que fica impedido de pescar algumas espécies que estão em época de reprodução.

Desde 2015, a habilitação e concessão do Seguro Defeso cabem ao Instituto Nacional de 
Seguridade Social (INSS) e a gestão ao Ministério da Economia. A legislação que regulamenta 
o Seguro Defeso é o Decreto n°8.424, de 31 de março de 2015.

O portal do INSS32 indica os requisitos para a obtenção do benefício:

1. Exercer esta atividade de forma ininterrupta (individualmente ou em regime de econo-
mia familiar);

2. Ter registro ativo há pelo menos um ano no Registro Geral de Pesca (RGP), do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), na condição de pescador profissional 
artesanal;

3. Ser segurado especial, na categoria de pescador profissional artesanal;
4. Comercializar a sua produção à pessoa física ou jurídica, comprovando contribuição previ-

denciária, nos últimos 12 meses imediatamente anteriores ao requerimento do benefício ou 
desde o último período de defeso até o início do período atual, o que for menor;

31  http://www.caixa.gov.br/poder-publico/programas-uniao/area-rural/garantia-safra/Paginas/default.aspx ´
32  https://www.inss.gov.br/beneficios/seguro-desemprego-do-pescador-artesanal/ 

http://www.caixa.gov.br/poder-publico/programas-uniao/area-rural/garantia-safra/Paginas/default.aspx
https://www.inss.gov.br/beneficios/seguro-desemprego-do-pescador-artesanal/
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5. Não estar em gozo de nenhum benefício de prestação continuada da Assistência Social ou 
da Previdência Social, exceto auxílio-acidente e pensão por morte; e

6. Não ter vínculo de emprego ou outra relação de trabalho ou fonte de renda diversa da de-
corrente da atividade pesqueira.

Os dados do Portal da Transparência, mostram que os quatro municípios prioritários deste 
estudo possuíam beneficiários do seguro defeso, no ano de 2018, como será demonstrado 
adiante no item  1.3.

1.3.12.13.B. Planos, projetos e programas de nível estadual

1.3.12.13.B.a. Plano Plurianual (PPA) 2016 – 2019 do estado de Minas Gerais e Plano 
Mineiro de Desenvolvimento Integrado (2016 – 2027).
O principal instrumento de planejamento estratégico governamental de médio prazo é o Plano 
Plurianual (PPA), elaborado a cada três anos pela administração pública de Minas Gerais. Este 
plano é uma exigência da Constituição Federal e nele deve constar, de forma regionalizada e 
setorizada, as diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital e outras delas decor-
rentes e para os programas de duração continuada. 

Neste item serão analisadas as ações planejadas na Lei 22.942 de 21/01/2018, que dispõe sobre 
a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental 2016-2019, para o exercício de 2018.

A Lei 22.942/18 organiza a ação governamental em programas e ações de acompanhamento 
intensivo e geral, visando atender o conjunto de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) e os objetivos estratégicos de cada uma das áreas e eixos do Plano Mineiro de 
Desenvolvimento Integrado.

A referida lei destaca os ODS:
I – erradicação da pobreza;
II – fome zero e agricultura sustentável;
III – boa saúde e bem-estar;
IV – educação de qualidade;
V – igualdade de gênero;
VI – água potável e saneamento;
VII – energia limpa e acessível;
VIII – trabalho decente e crescimento econômico;
IX – indústria, inovação e infraestrutura;
X – redução das desigualdades;
XI – cidades e comunidades sustentáveis;
XII – consumo e produção responsáveis;
XIII – ação contra a mudança global do clima;
XIV – vida na água;
XV – vida terrestre;
XVI – paz, justiça e instituições eficazes;
XVII – parcerias e meios de implementação.
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As diretrizes, objetivos e metas de despesa de capital no estado, para o exercício de 2018, 
estão organizadas de forma regionalizada em 17 territórios de desenvolvimento, definidos pelo 
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado.

De acordo com o Plano33:

Visando a aprimorar o planejamento das ações governamentais, aproximando-as do contexto 
local, o Governo de Minas Gerais dividiu o estado em 17 Territórios de Desenvolvimento que 
consistem em espaços de desenvolvimento econômico e social, formados por um conjunto de 
municípios, nos quais se organizam pessoas e grupos sociais, enraizados por suas identidades e 
culturas. (Minas Gerais, 2015, p.5).

Destaca-se que o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI 2016 – 2027) estabe-
lece as principais diretrizes de longo prazo para a atuação do governo de Minas Gerais e foi 
elaborado sob a coordenação da equipe da Seplag e da Fundação João Pinheiro. Foi revisto 
em 2015 e, de acordo com a Seplag34, com o apoio de mais de 500 representantes do governo 
e pautado nas colaborações de mais de 25.000 pessoas que compareceram aos eventos dos 
Fóruns Regionais realizados.

O referido plano é estruturado em seis eixos estratégicos, em 15 áreas de governo e articu-
lado com outros instrumentos de planejamento do estado, como o Plano Plurianual de Ação 
Governamental (PPAG), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei de Orçamento Anual 
(LOA). O plano visa o desenvolvimento econômico e social sustentável, com objetivo de reduzir 
as desigualdades regionais. Os seis eixos estratégicos são:

1. Desenvolvimento Produtivo, Científico e Tecnológico.
2. Infraestrutura e Logística.
3. Saúde e Proteção Social.
4. Segurança Pública.
5. Educação e Cultura.
6. Governo

Os 17 territórios de desenvolvimento são destacados na Figura 1.3.12-274. A distribuição dos mu-
nicípios da área de estudo pelos territórios de desenvolvimento é apresentada no Quadro 1.3.12-46.

A maioria dos municípios da área de estudo (17 dos 22), inclusive os prioritários deste estu-
do, está situada no Território de Desenvolvimento Metropolitano, ilustrado pelo número 11, na 
Figura 1.3.12-274. Os municípios de Pará de Minas e São José da Varginha estão situados no 
Território de Desenvolvimento Oeste, ilustrado pelo número 6 da figura citada e os municípios 
de Curvelo, Felixlândia e Pompéu estão situados no Território de Desenvolvimento Central, 
ilustrado pelo número 5.

33 Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – 2016-2027 – Volume III – Perfis Territoriais. Disponível em: https://
www.mg.gov.br/sites/default/files/transicao-governamental/Catálogo%20PMDI%20Volume%203.pdf . Consulta 
realizada em abril de 2020.

34 http://www.governo.mg.gov.br/Institucional/ProgramasAcoes?id=6 

https://www.mg.gov.br/sites/default/files/transicao-governamental/Catálogo%20PMDI%20Volume%203.pdf
https://www.mg.gov.br/sites/default/files/transicao-governamental/Catálogo%20PMDI%20Volume%203.pdf
http://www.governo.mg.gov.br/Institucional/ProgramasAcoes?id=6
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Figura 1.3.12-274 – Territórios de desenvolvimento de Minas Gerais.

Fonte: Minas Gerais, 2015, p.15.

Quadro 1.3.12-46 – Municípios da área de estudo por territórios de desenvolvimento e 
microterritório.

Municípios Territórios de 
Desenvolvimento Microterritório

Betim*

Metropolitano Betim

Brumadinho*

Esmeraldas

Florestal

Igarapé

Juatuba

Mário Campos*

Mateus Leme

São Joaquim de Bicas*

Cachoeira da Prata

Metropolitano Sete Lagoas

Caetanópolis

Fortuna de Minas

Inhaúma

Maravilhas

Papagaios

Paraopeba

Pequi
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Municípios Territórios de 
Desenvolvimento Microterritório

Pará de Minas 
Oeste Pará de Minas

São José da Varginha

Curvelo

Central CurveloFelixlândia

Pompéu

Fonte: Minas Gerais, 2015. Elaboração Arcadis, 2020. * Municípios prioritários deste estudo.

O Território de Desenvolvimento Metropolitano é composto por 90 municípios, distribuídos 
em dez microterritórios. É o território mais populoso de Minas Gerais com uma população de 
5.880.619 habitantes na época de elaboração do plano, que correspondia a 30% da população 
mineira. Possuía densidade populacional de 164,16 habitantes por km², dos quais 95,66% 
eram considerados população urbana e 4,34% rural. Os municípios mais populosos deste ter-
ritório são Belo Horizonte, Contagem e Betim (Minas Gerais, 2015).

O Fórum Regional de Desenvolvimento realizado em 26 de setembro de 2015, contou com a 
participação de 584 inscritos como representantes do território, que apresentaram 1.127 proble-
mas e demandas considerados para este território, conforme demonstra a Tabela 1.3.12-219.

Tabela 1.3.12-219 – Quantitativo de problemas e demandas indicado pela população no Fórum 
Regional de 2015 para o Território de Desenvolvimento Metropolitano.

Área

Desenvolvimento 
Produtivo, 
Científico e 
Tecnológico

Infraestrutura e 
Logística

Saúde e 
Proteção 

Social

Segurança 
Pública

Educação 
e Cultura

Total 
Geral

Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento

15 4 0 0 0 19

Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior

3 1 0 0 5 9

Controladoria 0 1 0 0 0 1

Cultura 3 0 1 0 28 32

Defensoria Púbica 0 0 2 5 0 7

Defesa Civil 1 0 1 0 1 3

Demais 9 28 3 3 0 43

Desenvolvimento Agrário 9 0 0 0 1 10

Desenvolvimento Econômico 16 2 1 2 1 22

Desenvolvimento Regional e 
Política Urbana

17 37 6 3 0 63

Desenvolvimento Social 11 2 54 4 0 71

Direitos Humanos, Participação 
social e Cidadania

0 0 26 11 2 39

Educação 4 3 2 2 67 78

Esportes 0 2 13 3 2 20

Finanças Públicas 7 0 0 0 0 7

Governo 2 3 3 0 0 8

Meio Ambiente 39 14 0 0 0 53

Ouvidoria 0 0 1 0 0 1
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Área

Desenvolvimento 
Produtivo, 
Científico e 
Tecnológico

Infraestrutura e 
Logística

Saúde e 
Proteção 

Social

Segurança 
Pública

Educação 
e Cultura

Total 
Geral

Planejamento e Gestão 4 14 0 0 0 18

Poder Judiciário 0 0 1 12 0 13

Saúde 0 0 123 1 1 125

Segurança Pública 2 2 18 254 5 281

Transporte e Obras públicas 3 177 3 0 2 185

Turismo 18 0 1 0 0 19

Total 163 290 259 300 115 1127

Fonte: Minas Gerais, 2015. Elaboração: Arcadis, 2020.

As temáticas com maior indicação de problemas e demandas foram a Segurança Pública, Transporte, 
Obras Públicas, Saúde e Educação. Na área de Segurança Pública as principais demandas aponta-
das foram referentes ao efetivo policial, policiamento ostensivo e à polícia comunitária. Na área de 
Transporte e Obras Públicas foram sobre transporte metropolitano, Metrô e pavimentação de rodo-
vias. Com relação à Saúde, as demandas foram sobre a necessidade de valorização e capacitação 
de recursos humanos, atenção básica à saúde e atendimento hospitalar. Por sua vez, na área de 
educação, as demandas foram sobre infraestrutura, revisão e organização escolares.

O Território de Desenvolvimento Oeste é composto por 56 municípios distribuídos em seis 
Microterritórios e contava com uma população de 1.194.156 habitantes na época de elabora-
ção do plano, que correspondia a 6,09% da população mineira. Os municípios mais populosos 
deste território são Divinópolis, Patos de Minas e Passos, sendo que 11,23% do total da popu-
lação deste território era rural na época de elaboração do estudo.

O Fórum Regional, realizado em outubro de 2015, contou com a participação de 400 inscritos, 
que indicaram 292 problemas e demandas, sendo os principais na área de Educação, Saúde, 
Segurança Pública e Desenvolvimento Social, conforme demonstra a Tabela 1.3.12-220.

Tabela 1.3.12-220 – Quantitativo de problemas e demandas indicado pela população no Fórum 
Regional de 2015 para o Território de Desenvolvimento Oeste.

Área
Desenvolvimento 

Produtivo, Científico e 
Tecnológico

Infraestrutura 
e Logística

Saúde e 
Proteção 

Social

Segurança 
Pública

Educação e 
Cultura Total Geral

Advocacia 2 0 0 0 0 2
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento

5 0 0 0 0 5

Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior

3 0 0 0 2 5

Cultura 3 0 0 0 13 16

Desenvolvimento Agrário 3 0 0 0 0 3
Desenvolvimento 
Econômico

0 1 0 0 0 1

Desenvolvimento Regional 
e Política Urbana

0 11 0 0 0 11

Desenvolvimento Social 2 0 39 0 0 41
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Área
Desenvolvimento 

Produtivo, Científico e 
Tecnológico

Infraestrutura 
e Logística

Saúde e 
Proteção 

Social

Segurança 
Pública

Educação e 
Cultura Total Geral

Direitos Humanos, 
Participação social e 
Cidadania

0 0 1 0 0 1

Educação 0 0 2 0 54 56

Esportes 0 0 14 0 0 14

Governo 6 5 3 1 0 15

Meio Ambiente 8 2 1 0 0 11
Planejamento e Gestão do 
Estado

2 1 0 0 0 3

Saúde 0 0 46 0 0 46

Segurança Pública 3 2 3 35 0 43
Transporte e Obras 
públicas

2 16 0 0 0 18

Turismo 1 0 0 0 0 1

Total 40 38 109 36 69 292

Fonte: Minas Gerais, 2015. Elaboração: Arcadis, 2020.

Na área de educação as principais demandas foram sobre a infraestrutura das escolas e a 
valorização dos profissionais da educação. Na área da saúde concentraram-se demandas em 
torno do Atendimento Hospitalar e da Atenção Básica Especializada. Na área de Segurança 
Pública relacionaram-se com o efetivo de pessoal e policiamento ostensivo. Por sua vez, na 
área de Desenvolvimento Social as demandas deram-se em torno da política de assistência 
social continuada e de seu financiamento.

O Território de Desenvolvimento Central é composto por 17 municípios distribuídos em um 
Microterritório e contava com uma população de 243.235 habitantes na época de elaboração 
do estudo, que correspondiam a 1,24% da população mineira. Os municípios mais populosos 
são Curvelo, Pompéu e Três Marias. Dentre os outros dois Territórios de Desenvolvimento 
anteriormente analisados é o que possuía o maior percentual de população rural, perfazendo 
14,91% da população total.

O Fórum Regional, realizado em agosto de 2015, contou com a participação de 496 inscritos, 
que apresentaram 290 problemas e demandas, dos quais a maioria foi referente à Saúde, 
Educação, Desenvolvimento Regional e Política Urbana e Desenvolvimento Econômico.

Tabela 1.3.12-221 – Quantitativo de problemas e demandas indicado pela população no Fórum 
Regional de 2015 para o Território de Desenvolvimento Central.

Área

Desenvolvimento 
Produtivo, 
Científico e 
Tecnológico

Infraestrutura 
e Logística

Saúde e 
Proteção Social

Segurança 
Pública

Educação e 
Cultura Total Geral

Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento

16 4 0 0 0 20

Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior

1 0 0 0 10 11

Cultura 0 0 1 0 12 13

Demais 2 6 2 0 1 11
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Área

Desenvolvimento 
Produtivo, 
Científico e 
Tecnológico

Infraestrutura 
e Logística

Saúde e 
Proteção Social

Segurança 
Pública

Educação e 
Cultura Total Geral

Desenvolvimento 
Agrário

4 0 0 0 0 4

Desenvolvimento 
Econômico

14 1 5 0 0 20

Desenvolvimento 
Regional e Política 
Urbana

4 15 1 0 0 20

Desenvolvimento Social 0 0 7 0 0 7
Direitos Humanos, 
Participação social e 
Cidadania

0 0 11 0 0 11

Educação 0 0 1 1 28 30

Esportes 0 0 8 0 0 8

Finanças Públicas 7 0 0 0 0 7

Governo 3 1 0 0 0 4

Meio Ambiente 9 0 0 0 0 9

Poder Judiciário 0 0 0 2 0 2

Saúde 0 0 46 0 0 46

Segurança Pública 0 0 5 26 0 31
Transporte e Obras 
públicas

3 19 0 2 0 24

Turismo 9 1 1 0 1 12

Total 72 47 88 31 52 290

Fonte: Minas Gerais, 2015. Elaboração: Arcadis, 2020.

Na área de Saúde as principais demandas foram referentes à Atenção Básica Especializada, 
urgência e emergência. Na área de Segurança Pública foram referentes ao policiamento ostensi-
vo, efetivo de pessoal e à investigação da Polícia Civil. Com relação à Educação, as demandas 
concentraram-se em torno da educação profissional, de tempo integral e à infraestrutura escolar.

O Anexo I da Lei 22.942, que dispõe sobre o Plano Plurianual 2016-2019, no exercício de 
2018, apresenta os Programas por Território e Eixo. Sendo assim, foi realizada pesquisa sobre  
programas relacionados às principais demandas elencadas nos Fóruns Regionais de 2015 e 
que apareceram nos três territórios de desenvolvimento em análise (Central, Metropolitano e 
Oeste), quais sejam: Saúde, Educação e Segurança Públicas.

Os resultados sistematizados estão apresentados na Tabela 1.3.12-222.



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba 
Capítulo 1 – Diagnóstico pretérito 

Socioeconomia

 638

Tabela 1.3.12-222 – Programas com ações voltadas à Educação, Saúde e Segurança Pública e valores previstos totais, valores previstos para os Territórios de Desenvolvimento Central, Metropolitano e Oeste, no Plano 
Plurianual, exercício de 2018.

N° Programa Eixo Objetivo
Valor Total 
Previsto no 

Programa (R$)

Valor Previsto 
(R$) no 

Território 
Central (TC)

% previsto no 
TC em relação 

ao total

Valor Previsto 
(R$) no 

Território 
Metropolitano

% previsto no 
TM em relação 

ao total.

Valor Previsto 
(R$) no 

Território Oeste

% previsto no 
TO em relação 

ao total.

1
Desenvolvimento da 
Educação Superior

Desenvolvimento 
Produtivo, Científico 
e Tecnológico

Promover o ensino, a pesquisa e a extensão, partindo de uma visão sistêmica do ensino 
superior, em que se consolide a melhoria nos indicadores dos cursos, bem como o atendimento 
das demandas econômicas regionais e a intervenção social, buscando o enfrentamento dos 
problemas socioeconômicos da sociedade e alternativas de solução para os mesmos.

9.258.608 12.957 0,14 0 0 0 0

2
Desenvolvimento do 
Ensino Superior na 
UEMG

Promover o desenvolvimento técnico, científico, artístico e cultural, prioritariamente, nos territórios 
de desenvolvimento do estado onde a UEMG possui unidades acadêmicas, por meio da oferta de 
formação de ensino superior de qualidade, bem como da realização de pesquisas de interesse 
social e prestação de serviços à sociedade.

25.030.311 253.943 1,01 7.921.394 31,66 4.049.865 16,18

3
Desenvolvimento da 
Educação Básica

Melhorar a proficiência de ensino na educação básica oferecido pela escola Sandoval Soares 
de Azevedo da Fundação Helena Antipoff, conforme os níveis recomendáveis na rede pública 
estadual.

7.574.039 0 0 7.574.039 100 0 0

4
Escola Integral na 
Fundação Helena Antipoff

Ampliar oportunidades educacionais a alunos do ensino fundamental, visando à formação de 
novas habilidades e conhecimentos pela expansão do período de permanência diária dos alunos 
nas atividades promovidas pela escola.

3.838.525 0 0 3.838.525 100 0 0

5
Educação para a 
Juventude

Educação e Cultura

Estruturar o ensino médio, mais participativo, possibilitando a mobilização social e emancipação 
dos jovens, prover o ensino médio de qualidade de forma a ampliar as taxas de proficiência no 
ENEM e no PROEB, diminuir a Taxa de Evasão e distorção idade/série entre os jovens de 15 a 17 
anos.

773.651 59.542.183 1,30 19.760.877 33,19 2.515.811 4,23

6
Educação do Campo, 
Indígena e Quilombola

Resgatar, fortalecer, valorizar, preservar e reafirmar as culturas e a identidade das comunidades 
escolares do campo, considerando as especificidades das comunidades indígenas e quilombo em 
Minas Gerais e corroborando as estratégias de enfrentamento da pobreza no campo.

13.221.000 25.000 0,19 313.928 2,37 163.238 1,23

7
Garantia dos direitos 
humanos, diversidade e 
inclusão social 

Promover, por meio de projetos específicos, a discussão entre os integrantes da comunidade 
escolar sobre a diversidade e os direitos humanos no ambiente da escola, de forma a 
conscientizá-los para a importância de reconhecer e respeitar a todos.

5.500.000 83.326 1,52 982.818 17,87 332.699 6,05

8 Brasil Alfabetizado
Alfabetizar e encaminhar para a continuidade do ensino a população analfabeta com 15 (quinze) 
anos ou mais que reside na área de abrangência do sistema SEDINOR/IDENE, promovendo o 
acesso à educação como direito de todos, em qualquer momento da vida.

602.626 8.738 1,45 32.426 5,38 0 0

9 Escolas Sustentáveis

Garantir o funcionamento adequado das unidades educacionais do ensino fundamental e ensino 
médio, por meio do provimento adequado de infraestrutura física e operacional (obras, mobiliário, 
equipamentos, tecnologia de informação e custeio das unidades de ensino) e desenvolver ações 
de planejamento do atendimento escolar.

1.277.081.870 7.957.648 0,62 702.540.171 55,01 39.432.754 3,09

10
Valorização e formação 
dos profissionais da 
educação

Remunerar os profissionais da educação, conferindo condições adequadas ao cumprimento da 
Política Remuneratória estabelecida pela Lei n°21.710 de 30/06/2015. Qualificar o servidor por 
meio de curso de educação básica, profissional, extensão, aperfeiçoamento, superior, mestrado e 
doutorado, que contribuam com a melhoria da qualidade e das eficiências dos serviços públicos 
prestados ao cidadão.

8.880.648.933 106.150.858 1,20 2.024.490.326 22,8 505.016.711 5,69

11
Educação Integral e 
Integrada

Aumentar o tempo de permanência diária dos alunos nas escolas, inclusive os adolescentes 
e jovens em cumprimento de medida socioeducativa (educação integral), atingir o nível 
recomendado de proficiência por meio do desenvolvimento da educação básica, estruturar o 
ensino médio, prover o ensino fundamental de qualidade de forma a ampliar o acesso e as taxas 
de proficiência; avaliar a qualidade do ensino do sistema público de educação e fortalecer a 
educação no contexto prisional e socioeducativo 

168.463.732 1.823.688 1,08 35.904.644 21,31 7.908.744 4,69

12
Política Estadual de 
Atenção Hospitalar

Saúde e Proteção 
Social

Promover a melhoria da qualidade da assistência hospitalar, fortalecer a regionalização, reduzir 
vazios assistenciais e fortalecer as redes prioritárias de atenção à saúde.

497.318.346 1.532.163 0,31 174.805.154 35,15 7.421.498 1,49

13 Assistência Farmacêutica
Regularização da aquisição e distribuição de medicamentos visando à regionalização das ações e 
serviços farmacêuticos.

340.902.124 1.261.088 0,37 81.564.420 23,93 13.316.139 3,91

14
Redes de Atenção à 
Saúde

Promover, desenvolver e efetivar ações de Atenção à Saúde a toda população necessitada da 
região de saúde conforme os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS).

967.211.620 708.135 0,07 54.225.347 5,61 3.209.695 0,33

15 Atenção Primária à Saúde
Desenvolver uma Atenção Integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e 
nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades.

587.456.688 5.012.635 0,85 83.662.492 14,24 29.681.570 5,05
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N° Programa Eixo Objetivo
Valor Total 
Previsto no 

Programa (R$)

Valor Previsto 
(R$) no 

Território 
Central (TC)

% previsto no 
TC em relação 

ao total

Valor Previsto 
(R$) no 

Território 
Metropolitano

% previsto no 
TM em relação 

ao total.

Valor Previsto 
(R$) no 

Território Oeste

% previsto no 
TO em relação 

ao total.

16
Gestão Estratégica da 
Investigação Criminal

Segurança Pública

Ampliar a segurança e a sensação de segurança no território de Minas Gerais. 58.518.970 635.520 1,09 14.709.031 25,14 6,479.768 11,07

17
Infraestrutura e logística 
da Polícia Civil

Aprimorar as condições de trabalho dos servidores da Polícia Civil, por meio da melhoria da 
infraestrutura organizacional.

75.514.522 768.320 1,02 12.894.816 17,08 647.980 0,86

18
Valorização e capacitação 
do servidor da Polícia 
Civil

Incentivar os servidores da Polícia Civil a desempenhar suas atribuições institucionais com 
excelência.

1.470.193 15.035 1,02 972.108 66,12 49.065 3,34

19 Promoção de Defesa Civil
Melhoria da qualidade de vida e o atendimento do bem comum através da coordenação e 
execução de ações de Defesa Civil.

39.763.131 164.216 0,41 21.956.697 55,22 1.571.948 3,95

20
Apoio a ampliação e 
melhoria dos sistemas 
prisional e socioeducativo

Colaborar com a preservação, reparos preventivos e corretivos, instalações, adaptações, 
recuperações, conservação, modernização e reforma das estruturas físicas das unidades 
prisionais e socioeducativas.

4.150.000 333.000 8,02 1.486.000 35,81 166.500 4,01

21 Polícia Ostensiva
Assegurar a preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio público 
e privado.

262.684.431 3.329.546 1,27 84.600.777 32,21 12.538.727 4,77

22
Educação Profissional de 
Segurança Pública

Capacitar o Policial Militar e mantê-lo devidamente atualizado, treinado e preparado para melhor 
servir a sociedade em toda sua diversidade e assegurar a ordem pública.

1.422.695 12.444 0,87 611.392 42,97 60.643 4,26

23
Infraestrutura do Sistema 
Prisional

Garantir o conjunto de instalações, equipamentos e serviços adequados para o sistema prisional, 
de forma a garantir a custódia mais humanizada e condições de trabalho adequadas aos agentes 
de segurança penitenciária.

2.020.424.265 23.376.361 1,16 732.006.157 36,23 126.098.577 6,24

Total 15.248.830.280 213.006.804 1,4 4.066.853.539 27 754.182.164 10

Fonte: PPAG, 2018. Elaboração: Arcadis, 2020.
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Do total de 23 programas do PPAG, exercício de 2018, 11 são voltados para a Educação, qua-
tro para a Saúde e oito para a Segurança Pública. 

Na Tabela 1.3.12-222 estão apresentados os valores totais de cada programa e os valores pre-
vistos pelos Territórios de Desenvolvimento, onde se inserem os municípios da área de estudo: 
Central, Metropolitano e Oeste, e os percentuais em relação ao total.

O valor total destes 23 programas perfez R$ 15.248.830.280, sendo que os valores destinados 
aos Territórios de Desenvolvimento Central, Metropolitano e Oeste somaram R$ 5.034.042.507, 
que representa 33% do total. Destes 33%, a maior parte foi destinada ao Território de 
Desenvolvimento Metropolitano (27%), 10% foram destinados ao Território de Desenvolvimento 
Oeste e 1,4% ao Território de Desenvolvimento Central.

Do valor total de R$ 5.034.042.507 direcionado aos Territórios de Desenvolvimento Central, 
Metropolitano e Oeste, 70% são recursos destinados a programas na área de Educação, 20% para 
a área de Segurança Pública e 9% para a área de Saúde, conforme se verifica na Figura 1.3.12-275.

Figura 1.3.12-275 – Distribuição dos valores totais previstos para os territórios de 
desenvolvimento Central, Metropolitano e Oeste por setor.

 

3.538.637.311; 
70%

456.400.336; 9%

1.039.004.860; 
21%

Valores previstos na Educação Valores previstos na Saúde

Valores previstos na Segurança Pública

Fonte: PPAG, 2018.

1.3.12.13.C. Programas e benefícios recebidos pelos municípios prioritários des-
te estudo em 2018
O Portal da Transparência da Controladoria Geral da União apresenta o detalhamento sobre a 
transferência de recursos dos programas Garantia Safra, Bolsa Família, PETI e Seguro Defeso 
para os beneficiários.

A pesquisa realizada para os municípios prioritários deste estudo, no ano de 2018, indica a 
existência de beneficiários dos programas Bolsa Família e Seguro Defeso. Os dados detalha-
dos são apresentados na Tabela 1.3.12-223.
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Tabela 1.3.12-223 – Detalhamento sobre benefícios do Seguro Defeso e Bolsa Família recebidos 
pelos municípios prioritários deste estudo no ano de 2018.

Município Valor transferido do Seguro 
Defeso (R$)

Valor total transferido do 
Bolsa Família (R$) Valor total transferido (R$)

Betim 39.864,00 54.092.256,00 54.132.120,00

Brumadinho 3.816,00 3.516.800,00 3.520.616,00

Mário Campos 0,00 2.256.547,00 2.256.547,00

São Joaquim de Bicas 3.782,00 6.494.784,00 6.498.566,00

Total 47.462,00 66.360.387,00 66.407.849,00

Fonte: Portal da Transparência. Consulta realizada em abril de 2020.

O município de Mário Campos é o único que não apresenta o benefício do Seguro Defeso. 
Dentre os demais, o município de Betim é o que recebe o maior valor, de R$ 39.864, muito aci-
ma dos valores de Brumadinho e São João de Bicas, que recebem, respectivamente, R$ 3.816 
e R$ 3.782.

Em ambos os casos, na comparação com os valores do Bolsa Família, são valores pouco re-
presentativos, pois em Betim, o valor do benefício do Seguro Defeso perfaz apenas 0,07% do 
valor total de benefícios recebidos. Em Brumadinho e São João de Bicas, perfazem, respecti-
vamente, 0,10% e 0,05%.

Com relação ao benefício do Bolsa Família, o município de Betim recebe o maior valor, de 
R$ 54.132.120, que representa 81,5% do valor total transferido pelo programa nos quatro 
municípios.

1.3.12.14. Considerações sobre o meio socioeconômico
Registram-se aqui alguns destaques do meio socioeconômico que permitem vislumbrar um bre-
ve panorama do diagnóstico da situação pretérita nos 22 municípios da bacia do rio Paraopeba 
que compõem a área de estudo do Plano de Reparação Socioambiental. Este texto final tem 
como objetivo apresentar algumas considerações que indicam fragilidades e potencialidades 
desses municípios e suas populações que, direta ou indiretamente, sofreram os efeitos do rom-
pimento das barragens B1, B4 e B4-A do Complexo Paraopeba II da Mina Córrego do Feijão 
no município de Brumadinho.

Uma das principais características desse território é a existência de pequenos municípios, seja 
por seu porte demográfico, seja pelo dinamismo econômico, contrastando com o município de 
Betim que, localizado no médio Paraopeba, na região metropolitana de Belo Horizonte, possui a 
maior população de toda a área e se destaca também por seu complexo industrial e de serviços. 

Mais de 80% dos municípios pesquisados possuem uma população estimada em menos de 
50 mil habitantes. Brumadinho apresentou população estimada de 39.520 habitantes em 2018. 
Conforme seu porte populacional, os municípios brasileiros podem ser organizados em seis 
classes (IBGE, 2011), que vão de até 5.000 habitantes, chegando a mais de 500 mil. Segundo 
essa classificação, assim se encontram os municípios da área de estudo:

• Até 5 000 habitantes – Cachoeira da Prata, Fortuna de Minas, Pequi e São José da Varginha.
• 5 001 a 10 000 – Florestal, Inhaúma e Maravilhas.
• 10 001 a 20 000; Caetanópolis, Felixlândia, Mário Campos e Papagaios.
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• 20 001 a 50 000 – Brumadinho, Igarapé, Juatuba, Mateus Leme, Paraopeba, Pompéu e 
São Joaquim de Bicas.

• 50 001 a 100 000 – Curvelo, Esmeraldas e Pará de Minas
• 100 001 a 500 000 – Betim

Um aspecto comum aos pequenos municípios é a forte dependência de repasses de recursos 
intergovernamentais. Os sete municípios com população menor de 10 mil habitantes, localiza-
dos todos no Médio Paraopeba, possuem os menores valores de PIB dentre os municípios da 
área de estudo.

Ainda, os municípios com os menores níveis de atividade econômica em 2017 (Pequi, Cachoeira 
da Prata e Fortuna de Minas) são predominantemente dependentes das atividades da admi-
nistração pública. Seguindo os padrões da maioria dos municípios brasileiros, 15 dos 22 muni-
cípios da área de estudo têm o setor terciário (comércio e serviços) como o mais significativo. 
Outros três (Betim, Brumadinho e Juatuba) possuem a indústria como principal setor. Apenas 
em São José da Varginha o setor agropecuário é o mais expressivo dentre os setores da eco-
nomia. Os demais são aqueles que apresentam as menores economias da área de estudo. 
A situação é particularmente preocupante quando se verifica que os municípios com maior 
fragilidade são aqueles que têm maior dependência de repasse de recursos e, logo, menor 
capacidade de investimento.

Muito relevante para este estudo são as informações sobre o trabalho informal exercido na 
área de estudo. De acordo com dados da Pnad, entre os anos de 2013 e 2018, houve no 
Brasil uma queda de 3% no contingente de trabalhadores assalariados e aumento de 12% dos 
trabalhadores informais, entre a população acima de 14 anos. Esta tendência se repete em 
Minas Gerais e na bacia do rio Paraopeba não é diferente. Ainda que exista indisponibilidade 
de dados oficiais sobre o trabalho informal nos municípios da área de estudo, as principais 
atividades econômicas das comunidades relacionam-se à informalidade, sobretudo aquelas 
ligadas à cadeia produtiva da agropecuária, da pesca e do turismo. É certo que o trabalho nes-
sas atividades nem sempre é informal, coexistindo com o trabalho formal, e o semiformal35, de 
modo que a informalidade algumas vezes pode ser a alternativa de complementação da renda.

Ao se analisarem o IDHM, o IFDM e o IVS, constata-se que houve, no período de 2000 a 2010, 
significativo avanço dos indicadores de desenvolvimento socioeconômico e diminuição no índi-
ce de vulnerabilidade social nos municípios da área de estudo. 

Embora os três índices retratem aspectos ligados ao desenvolvimento social, cada um anali-
sa dimensões específicas, abarcando diferentes indicadores. No conjunto dos municípios da 
área de estudo, é possível registrar que, na análise das dimensões que compõem o IDHM, 
“Longevidade” é a que apresenta as taxas mais altas, o que eleva o índice em todos os mu-
nicípios, enquanto a dimensão “Educação” é a que apresenta os piores resultados. Entre os 
anos 2000 e 2010, as pontuações em cada uma das dimensões aumentam para todo o país 
e o melhor desempenho segue sendo “Longevidade”. Destaca-se que Cachoeira da Prata é 
o único município que apresenta “Educação” maior que a de “Renda”. Em todos os demais 
municípios a relação é invertida. No IVS a dimensão que pesa na composição do índice, para 

35 De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2016), o mundo formal e o informal não são 
espaços “paralelos”, na verdade, são espaços que se encontram e se complementam na semiformalidade.
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a maioria dos municípios, é a “Infraestrutura Urbana”, que contempla indicadores relacionados 
ao saneamento básico, renda e tempo de deslocamento dos moradores da residência até o 
trabalho. No caso das dimensões do IFDM, a “Educação” é o indicador que mais contribui para 
a pontuação no índice. 

Especificamente em relação à educação, embora no Brasil os indicadores apresentem expres-
sivas melhoras nos últimos anos, com a diminuição das taxas de analfabetismo, o aumento do 
acesso ao ensino superior, a ampliação da escolarização obrigatória e gratuita entre 4 e 17 anos, 
e os esforços tenham sido amplos, como as políticas de regularização do fluxo escolar (implan-
tação de ciclos de aprendizagem, com controle das reprovações; programas de aceleração da 
aprendizagem, visando a diminuição da defasagem idade-série), de financiamento (implanta-
ção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – Fundeb), de formação dos profissionais da educação em todas as 
instâncias, de fortalecimento da gestão democrática e implantação de mecanismos de avaliação 
do desempenho escolar (nacional, estaduais e municipais) e de avaliação institucional (estaduais 
e municipais), ainda se verifica uma distribuição muito desigual das melhorias em todo o país.

A taxa de analfabetismo da população adulta (25 anos e mais) no Brasil era de 11,82%, em 
2010. No mesmo ano, os munícipios da área de estudo, encontravam-se em patamares preocu-
pantes, sendo que os municípios de Felixlândia e Pompéu apresentaram números acima dessa 
média, sendo 12,91 e 12,31 respectivamente. Ainda, outros 12 municípios apresentaram taxas 
próximas à média nacional: Curvelo, Esmeraldas, Fortuna de Minas, Igarapé, Inhaúma, Juatuba, 
Maravilhas, Mário Campos, Mateus Leme, Papagaios, Pequi e São José da Varginha. Brumadinho 
é, dentre os 22 municípios da área de estudo, aquele que apresentou o maior percentual de pes-
soas com ensino superior completo (12,06%), enquanto Esmeraldas (3,49%), Inhaúma (3,67%), 
Mário Campos (3,19%) e São Joaquim de Bias (3,33%) os menores. Dentre esses municípios, 12 
abrigam escolas de educação profissional e tecnológica, sendo que em Betim (27), Curvelo (17), 
Brumadinho (6) e Pará de Minas, estão a maioria delas, 56 num total de 72. 

Betim, em razão de seu porte populacional representa pouco menos que a metade do total de 
matrículas na Educação Básica no conjunto dos municípios. A distribuição das matrículas entre 
as etapas da escolarização básica acompanha, na maioria dos municípios, os percentuais de 
distribuição em todo o estado (Minas Gerais: 17,2% das matrículas na educação infantil; 63,9% 
no ensino fundamental e 18,8% no ensino médio). No entanto, destacam-se os baixos percen-
tuais de matrícula na educação infantil nos municípios de Esmeraldas (12,9%), Mário Campos 
(13,1%) e Mateus Leme (8,9%), em oposição, Fortuna de Minas apresenta 27,7% do total de 
matrículas da educação básica no infantil.

Em relação à saúde, tem-se que Esmeraldas, embora possua estrutura hospitalar, é um dos 
municípios que, juntamente com Mário Campos, Pequi, Papagaios, Felixlândia e São José da 
Varginha, apresentam cenários críticos em relação à saúde. Um dos indicadores mundialmente 
utilizados para avaliação do acesso da população aos cuidados de saúde é a relação de mé-
dicos por habitantes. Nos municípios acima citados, essa relação varia de 0,23 médicos por 
mil habitantes (Pequi) a 0,41 médicos por mil habitantes (Esmeraldas), atendendo pelo SUS, 
quando a referência da Organização Mundial de Saúde (OMS), recomendada também pelo 
governo federal, é de um médico para cada 1.000 habitantes.
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Em 2018, as estruturas de atendimento também eram precárias nos municípios da área de 
estudo, sendo que 14 municípios não contavam com leitos hospitalares36 e os demais, com 
exceção de Caetanópolis, contavam com um número reduzido, inclusive em Betim, município 
que concentra mais recursos. 

Ainda, alguns destaques no diagnóstico do campo da Saúde permitem afirmar que os municí-
pios da área de estudo apresentaram um cenário que merece atenção, são eles:

• Doenças sazonais como dengue, chikungunya e Zika, tenderam nos últimos ciclos a expan-
dir as áreas de ocorrência na bacia do rio Paraopeba e a aumentar seus picos de incidência 
de casos a cada três anos. 

• Coberturas vacinais não satisfatórias para febre amarela alertam para risco de elevada in-
cidência da doença, caso o vírus atinja novamente a região em seu próximo ciclo, previsto 
para 2022. 

• A esquistossomose, apesar dos poucos registros na região e dos avanços no saneamen-
to, pode apresentar ameaça devido à explosão de casos localizados e manutenção do 
ciclo da doença identificados por meio de presença de casos autóctones. Apesar da redu-
ção da proporção de óbitos de crianças por diarreia, algumas localidades na bacia do rio 
Paraopeba ainda refletem as precárias condições socioeconômicas e de saneamento. 

• Tendências de aumento de casos de gravidez na adolescência (em alguns municípios, con-
trariando as tendências gerais de diminuição), de casos de HIV/ aids e violência sugerem 
atenção a eventos relacionados ao aumento de fluxo populacional esporádico, em localida-
des mais específicas.

Uma fonte importante para conhecer as condições objetivas de vida para as populações dos 
22 municípios, além das já mencionadas, é a infraestrutura pública. Com relação ao sanea-
mento, os índices de abastecimento de água (atendimento total de água) indicam cobertura 
acima de 80% em 13 municípios, sendo que em São Joaquim de Bicas esse atendimento 
é o menor, alcançando 65,42% dos domicílios. Em cinco municípios esse indicador alcança 
100%: Cachoeira Da Prata, Fortuna de Minas, Papagaios, Pequi e São José da Varginha. A 
situação da coleta de esgoto é relativamente boa na área de estudo, com 65% dos municí-
pios com atendimentos considerados bons ou muito bons, e apenas 12,5% em situação alar-
mante. Entretanto, os percentuais são invertidos quando se observa a situação do tratamento 
do esgoto: 62,5% dos municípios encontram-se em situação alarmante e apenas 12,5% em 
boas condições. A condição do rio Paraopeba é ainda mais preocupante quando se verifica 
que municípios de grande porte populacional, como Ibirité, Conselheiro Lafaiete, Congonhas e 
Contagem, têm situação deficitária em relação ao tratamento de esgoto e, consequentemente, 
apresentam significativos lançamentos de cargas orgânicas in natura nos corpos receptores 
da bacia. Quanto aos sistemas de disposição final de resíduos sólidos, a área de estudo apre-
senta 14 municípios com 100% de sua população urbana atendida; cinco municípios com mais 
de 90% e menos de 100% de sua população urbana atendida; dois municípios têm entre 80% 
e 90% e um deles, Mateus Leme, tem 62% de sua população urbana atendida por sistema 
de disposição final de resíduos sólidos. Com relação a à energia elétrica, todos os municípios 
dispõem de rede para mais de 98,5% dos domicílios.

36 A OMS recomenda a média de 3,2 leitos hospitalares para cada 1.000 habitantes. No entanto, para América 
Latina e Caribe, essa estimativa cai para 2,0 leitos hospitalares por 1.000 habitantes. 
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A mineração, importante atividade econômica para a região, é desenvolvida ao longo do cur-
so do Paraopeba. Além do minério de ferro, explotado no médio e alto Paraopeba, tem-se a 
extração de areia realizada especialmente nos municípios Cachoeira da Prata e Esmeraldas 
(médio Paraopeba), sendo que o produto abastece o mercado de construção civil da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Em relação a minerais não metálicos, aproximadamen-
te 90% da ardósia produzida no Brasil origina-se em Minas Gerais, especialmente em Papagaios, 
Curvelo, Pompéu, Paraopeba, Caetanópolis e Felixlândia. Os municípios de Esmeraldas, 
Inhaúma, Fortuna de Minas e Felixlândia concentram os depósitos de argila para extração. Dos 
22 municípios da área de estudo, Brumadinho é o município de maior destaque no setor mine-
rário e somente Florestal não desenvolveu atividades de mineração no período de 2010 a 2016.

A despeito das altas taxas de urbanização, que em 2018 apresentavam média superior a 
83%, com destaque para Betim, com 99,7% de seus habitantes vivendo em zonas urbanas, e 
densidade demográfica superior à do estado de Minas Gerais, variando de 9,08 hab./km² em 
Felixlândia e 1.102,8 hab./km² em Betim, a área de estudo possui forte característica rural, 
como pode ser verificado no uso e ocupação da terra, na produção agropecuária e na existên-
cia de inúmeros núcleos ou agrupamentos sociais, muitos deles localizados ao longo do curso 
do rio Paraopeba.

Considerando-se toda a área de estudo, observa-se que cerca de 57% do território apresenta 
como principal tipologia de uso e ocupação da terra as pastagens e o mosaico de agricultura e 
pastagens. Esse dado diz muito sobre o passado da região. Três municípios apresentam mais 
de 75% de seu território classificado com essa tipologia: São José da Varginha, com 78,5%; 
Pequi, com 75,9%; e Pará de Minas, com 75,7%. O tamanho médio dos estabelecimentos ru-
rais nesses municípios, no ano de 2017, era de, respectivamente, 64,27 ha, 56,13 ha e 49,22 
ha. Na área de estudo, o tamanho dos estabelecimentos rurais apresentou média de 77,67 
ha, com variação entre 6,62 ha, em Mário Campos, e 215 ha, em Pompéu. Brumadinho, que 
tem metade de seu território (55%) composto por pastagens e mosaico de agricultura e pasta-
gem, apresentou tamanho médio dos estabelecimentos rurais de 46,20 ha. Observa-se que a 
concentração fundiária obedece ao padrão do estado de Minas Gerais e do Brasil, ainda que 
menos acentuada, com pouco mais de 10% dos estabelecimentos ocupando mais de metade 
da área declarada como de uso agropecuário.

Quanto às atividades agropecuárias na área de estudo, observa-se que a produção da horti-
cultura concentra-se nos municípios mais próximos de Belo Horizonte. As principais produções 
foram tomate, chuchu e alface. Os produtos de maior destaque quanto ao valor da produção 
das culturas temporárias, no período de 2008 a 2018, foram cana-de-açúcar, feijão, mandioca 
e milho. Pompéu sobressaiu-se na produção de cana-de açúcar, no ano de 2018. Em relação 
às culturas permanentes, predominam, quanto ao valor da produção, a laranja, o limão, o ma-
racujá e a tangerina em igual período. Brumadinho foi o município de maior notoriedade quanto 
à produção de laranja e tangerina. 

No setor da silvicultura, Pompéu, Curvelo e Felixlândia foram os municípios com maior produ-
ção. Curvelo tem a principal área de plantio, com mais de 50 mil hectares identificados com a 
tipologia floresta plantada nos mapeamentos de uso da terra.

Há de se observar que, apesar do fraco desempenho econômico da agropecuária em relação 
aos resultados globais da indústria e do setor de serviços para o conjunto dos municípios da 
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área de estudo, a atividade tem sua importância, à medida que agrega pequenos produtores 
rurais, muitos deles economicamente dependentes exclusivamente, ou em grande medida, da 
produção da terra.

É também importante destacar que muitas áreas de pastagem guardam um passivo ambiental 
de solos degradados e improdutivos, que comprometem não apenas as atividades econômicas 
de agricultura e pecuária, mas, também, os processos naturais de recarga hídrica que podem 
contribuir para a melhoria da qualidade da água da bacia.

Ainda, a presença de algumas comunidades tradicionais, como os remanescentes de quilombos 
de Marinhos, Sapé, Rodrigues e Ribeirão, em Brumadinho; a comunidade quilombola Ariranha, 
em Cachoeira da Prata; a comunidade quilombola Pontinha, em Paraopeba; os indígenas da 
Aldeia Naô Xohã, do povo Pataxó e Pataxó Hã-hã-hãe; os acampamentos e assentamentos; 
e as vilas e bairros ou povoados isolados podem guardar incontáveis pistas sobre como con-
servar, reabilitar ou potencializar o uso da terra, o compartilhamento de conhecimentos e as 
atividades econômicas. 

A pesca, embora não permitida para fins comerciais na bacia do rio Paraopeba, representa 
importante potencial de fonte alimentar e reprodução cultural para as comunidades tradicionais 
(indígenas e quilombolas), e comunidades rurais (agrupamentos diversos, assentamentos e 
acampamentos). A pesca amadora também é fonte de lazer e representa atrativo turístico no 
baixo Paraopeba, onde há atividade de aquicultura, de manejo e comercialização do minhocu-
çu, que atende os pescadores e turistas da região, com a venda de iscas para a pesca no cha-
mado Shopping da minhoca, formado por barracas ao longo da BR 040, entre os municípios de 
Curvelo e Caetanópolis.

A população residente nos 22 municípios da área de estudo tem sua importância na perspec-
tiva sociocultural, como testemunho dos vínculos históricos da sociedade com a terra, com os 
modos de fazer e com o compartilhamento de memórias e de formas de ver o mundo. Por fim, 
o rio Paraopeba indica a importância da bacia para a sociedade mineira, tendo sido verificado 
o alto grau de utilização de suas águas para manutenção das atividades econômicas, lazer e 
cultura, ao longo da ocupação do território.
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1.3.13. Patrimônio cultural, histórico, arqueológico e natural
O patrimônio cultural e natural constitui parte dos bens inestimáveis da humanidade. A Carta 
de Lausanne da Conferência das Nações Unidas define patrimônio cultural como o conjunto de 
bens móveis e imóveis de cada país, e se refere a obras de arte e de arquitetura, manuscritos, 
livros e outros bens de interesse artístico, histórico, arqueológico e etnológico, assim como a 
coleções importantes e científicas de livros e arquivos, incluindo os musicais (CURRY, 2000).

O patrimônio cultural é de fundamental importância para a memória, a identidade e a criativi-
dade dos povos e a riqueza das culturas, como diz a Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Ele pode ser entendido como o conjunto de bens 
que contam a história de um povo, de uma geração através de seus feitos e criações, como 
a sua arquitetura, suas roupas, mobílias, utensílios domésticos, bens religiosos, ferramentas, 
obras de arte e escritos.

Dessa forma, o patrimônio cultural é formado por fatos ou acontecimentos ou eventos, objetos, 
monumentos, construções da história, e fazem referência à identidade e à memória dos dife-
rentes grupos que formaram a sociedade brasileira. O patrimônio cultural brasileiro é formado 
por esses bens históricos, artísticos, arqueológicos de todas as comunidades, tradições e his-
tórias que formaram e formam o país e sua história.

Assim, o patrimônio é tudo aquilo que nos pertence. É a nossa herança do passado e o que 
construímos hoje, sendo obrigação de todos preservar, transmitir e deixar todo esse legado às 
gerações futuras. O patrimônio cultural de um povo é um elemento diferenciador, que atribui 
singularidade, autenticidade e identidade própria ao grupo que o possui. Os elementos do pa-
trimônio, por serem componentes estruturadores, inspiram valores, estimulam o sentimento de 
pertencimento por meio de um profundo senso de lugar e de continuidade histórica.

O patrimônio cultural, no qual se insere o patrimônio arqueológico, está protegido pela legisla-
ção brasileira, conforme determinam a Constituição Federal de 5 de outubro de 1988 (artigos 
20, 215 e 216) e tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, que seguem apresen-
tados no Anexo 54. De acordo com a Constituição Federal:

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da 
cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.

§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e 
das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.

§ 2º A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes 
segmentos étnicos nacionais.

§ 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao 
desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do poder público que conduzem à:

I – defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
48, de 2005)

II – produção, promoção e difusão de bens culturais; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 48, 
de 2005)
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III – formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 48, de 2005)

IV – democratização do acesso aos bens de cultura; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 48, 
de 2005)

V – valorização da diversidade étnica e regional. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 48, de 
2005)

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, toma-
dos individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:

I – as formas de expressão;

II – os modos de criar, fazer e viver;

III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas;

IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações 
artístico-culturais;

V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleon-
tológico, ecológico e científico.

No Brasil, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan é o órgão do Governo 
Federal responsável pela proteção, regulamentação e fiscalização do patrimônio cultural 
nacional, incluindo o arqueológico. 

Para o estado de Minas Gerais existe o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, 
IEPHA-MG, que é uma fundação vinculada à Secretaria de Estado de Cultura que atua no 
campo das políticas públicas para o patrimônio cultural. Cabe ao instituto pesquisar proteger 
e promover os bens culturais de natureza material e imaterial de Minas Gerais, em parceria 
com os órgãos municipais e federal. A preservação do patrimônio cultural brasileiro também 
compete aos municípios.

São 48 os municípios que integram a bacia do rio Paraopeba, sendo que 27 deles são inter-
ceptados pelo rio Paraopeba.

Desses 48 municípios, 36 possuem sua sede dentro dos limites da bacia. O Quadro 1.3.13-1 
apresenta os municípios da bacia do rio Paraopeba que são atravessados pelo rio

Quadro 1.3.13-1. Municípios da bacia hidrográfica do rio Paraopeba.
Nº Município Atravessados pelo rio Paraopeba

1 Cristiano Otoni Sim

2 Queluzito Sim

3 Casa Grande Não

4 Lagoa Dourada Não

5 Resende Costa Não

6 Entre Rios de Minas Não

7 São Brás do Suaçuí Sim
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Nº Município Atravessados pelo rio Paraopeba

8 Conselheiro Lafaiete Sim

9 Itaverava Não

10 Ouro Branco Não

11 Ouro Preto Não

12 Congonhas Sim

13 Jeceaba Sim

14 Desterro de Entre Rios Não

15 Belo Vale Sim

16 Piedade dos Gerais Não

17 Crucilândia Não

18 Moeda Sim

19 Bonfim Sim

20 Rio Manso Não

21 Brumadinho Sim

22 Itatiaiuçu Não

23 Igarapé Sim

24 São Joaquim de Bicas Sim

25 Mário Campos Sim

26 Sarzedo Não

27 Ibirité Não

28 Contagem Não

29 Betim Sim

30 Juatuba Sim

31 Mateus Leme Não

32 Itaúna Não

33 Florestal Sim

34 Pará de Minas Sim

35 Esmeraldas Sim

36 São José da Varginha Sim

37 Pequi Sim

38 Fortuna de Minas Sim

39 Cachoeira da Prata Não

40 Inhaúma Não

41 Sete Lagoas Não

42 Caetanópolis Não

43 Maravilhas Sim

44 Papagaios Sim

45 Paraopeba Sim

46 Pompéu Sim

47 Curvelo Sim

48 Felixlândia Sim

Elaboração: Arcadis, 2019 – Instituto Mineiro de Gestão das Águas – Igam 
(Disponível em: http://comites.igam.mg.gov.br/conheca-a-bacia-sf3). Acesso em: 9 maio 2019).

http://comites.igam.mg.gov.br/conheca-a-bacia-sf3


Mapa 1.3.13-1 – Localização dos municípios da bacia do rio Paraopeba.
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1.3.13.1. Contextualização da ocupação histórica da bacia do rio Paraopeba
No século XVIII, a região que hoje abrange a bacia hidrográfica do rio Paraopeba estava lo-
calizada na Comarca do Rio das Velhas, a mais extensa das comarcas da capitania de Minas 
Gerais. Também chamada de Comarca do Sabará, foi ali que numerosos arraiais se formaram. 
Atualmente, grande extensão da antiga comarca compreende principalmente os municípios 
das mesorregiões Noroeste de Minas, Norte de Minas, Central Mineira e Metropolitana de Belo 
Horizonte.

A descoberta do ouro, no apagar das luzes do século XVII, gerou forte afluxo populacional para 
a região das “Minas do Rio das Velhas”, provocando a formação de núcleos urbanizados e 
transformando o caráter predominantemente rural da colonização. A fundação de tais núcleos 
se delineava de acordo com a topografia irregular dos terrenos e priorizando os pontos mais al-
tos do relevo. Uma das localidades que se consolidaram como sedes civil e religiosa regionais 
foi Nossa Senhora da Piedade do Paraopeba – que, hoje, em dia, é um distrito de Brumadinho 
–, cujo primeiro documento de que se tem conhecimento é um registro de compra de terras do 
ano de 17291. O arraial de Nossa Senhora da Piedade do Paraopeba foi a localidade, portanto, 
que deu origem àquele município.

Em 1736 ou 1737, foi descoberto ouro na região que ficou conhecida como Tutameia, próximo 
à Piedade do Paraopeba. A documentação primária comprova que, pouco tempo depois, várias 
datas minerais e sesmarias foram distribuídas na região – incluindo as áreas próximas aos 
córregos das Congonhas, do Brumado, do Itatiaiuçu, da Cachoeira do Paraopeba e da Casa 
Branca (ANDRADE, 2014: 16).

A região do vale do Paraopeba, no entanto, não se constituiu em um espaço de mineração 
intensa – uma vez que os depósitos auríferos locais eram escassos – nem em um grande 
fornecedor de víveres para os centros mineradores. Ainda assim, encontrava-se na rota do 
Caminho Velho, possivelmente seguindo o pico do Itatiaiuçu, e, de lá, em direção a Sabará, a 
Pitangui, ao Serro ou ao rio São Francisco. Tropeiros e comerciantes circulavam pela região, o 
que a caracterizou como um território de trânsito, apesar de não ser a rota principal das Minas 
naquele momento (GUIMARÃES, 2008: 46).

Por volta de 1750, André Gomes Ferreira, um emboaba2, descreveu como era a vida precária 

1 “No século XVIII, a região continuou servindo de caminho para os grandes núcleos de mineração, sempre 
mantendo sua vocação para o abastecimento, a partir do desenvolvimento dos roçados. Entre os documentos 
levantados na Cúria Metropolitana de Belo Horizonte, encontra-se o primeiro documento referente ao povoa-
do de Piedade do Paraopeba, registrando compra de terras em 1729. O mesmo documento relata que Bento 
Rodrigues da Costa ‘reedificou novamente’ a capela e doou a Nossa Senhora da Piedade. Portanto, pode-se 
deduzir que se tratava de uma segunda construção e que a original é anterior ao ano de 1729, podendo ser do 
início do povoamento. A construção é datada de 1713, pois, em 1960, ocorreu extensa reforma na edificação 
e, na troca do assoalho, foram encontradas tábuas com este ano gravado em baixo relevo. Acredita-se que 
Piedade do Paraopeba tenha sido um centro de mineradores de pedras e metais preciosos, o que explicaria a 
suntuosidade de sua igreja, de seu altar ricamente trabalhado em madeira” (LOPES e MARQUES, 2013, pp. 62-
63). O documento a que as autoras se referem encontra-se no Centro de Documentação da Cúria Metropolitana 
de Belo Horizonte – Paróquia de Nossa Senhora da Piedade, Piedade do Paraopeba, Patrimônio Imobiliário, 
Apêndice D.

2 “A descoberta de ouro em Minas Gerais pelos bandeirantes paulistas, em finais do século XVII, atraiu para a re-
gião milhares de colonos de outras províncias, além de um grande número de europeus. Julgando-se com direito 
exclusivo de exploração das minas, os paulistas hostilizavam os forasteiros, que apelidaram de emboabas (em 



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba 
Capítulo 1 – Diagnóstico pretérito 

Patrimônio cultural, histórico, arqueológico e natural

 652

nos núcleos urbanos da região das minas do rio das Velhas nos primeiros anos de povoamento 
da região. O documento é, na verdade, um relato testemunhal dos acontecimentos da região 
do rio das Velhas de meados do século XVIII e as tentativas de ordenação política e judicial por 
parte de diversos governadores. Figueiredo e Campos (1999: 210) afirmam que o texto, que 
se aproxima de uma memória, “parece ter sido encomendada pelo ouvidor Caetano da Costa 
Matoso […] a antigos moradores de diferentes vilas capazes de testemunhar sobre os aconte-
cimentos ocorridos no início da ocupação do território mineiro”:

Senhor, dou parte do que vi e sei.

Em o mês de dezembro de 17063 anos, cheguei a estas minas do Rio das Velhas, onde estou 
vivendo até agora, e não havia mais que três freguesias em todo o termo desta vila de Sabará: 
Roça Grande e Raposos e o mesmo Sabará. Estas três tinham vigários e os mais arraiais tinham 
clérigos, que diziam missa nos terreiros aos moradores, que os ranchos eram de capim e beira 
no chão. Armavam altares com estacas e tapados com esteiras de taquara, diziam missa, confes-
savam e desobrigavam. Depois se repartiram a de Raposos [e] se fizeram três freguesias: Santo 
Antônio, Rio Acima; Rio das Pedras, Congonhas do Sabará; Santo Antônio da Mouraria do Arraial 
Velho. (ANDRÉ GOMES FERREIRA, ca. 1750, apud FIGUEIREDO & CAMPOS, 1999: 212).

O vale do rio Paraopeba era considerado como uma rota de trânsito, por onde era possível 
acessar as comarcas de Vila Rica e do Sabará (GUIMARÃES, 2009: 5, apud TOBIAS Jr.; 
NASCIMENTO; RODRIGUES, 2015: 448). Como os caminhos ainda não estavam claramente 
demarcados, era imprescindível o reconhecimento de marcos na paisagem para a transposi-
ção de grandes distâncias, como, por exemplo, os picos do Itabirito, do Itatiaiuçu e o da serra 
da Piedade. O Pico do Itatiaiuçu, em particular, era utilizado como referência espacial no trân-
sito pelo vale do Paraopeba, uma vez que se destaca na silhueta da serra Negra.

Não se sabe até que ponto o trânsito pelo vale do rio Paraopeba ocorria por via fluvial, já que 
o curso d’água em questão não era navegável em toda a sua extensão – “especialmente no 
que diz respeito aos pontos que cruzam as duas serras que separam o rio em três segmen-
tos” (GUIMARÃES, 2009: 3): uma cachoeira, que separa o curso superior do médio (o Salto 
do Paraopeba, na serra da Boa Vista), e uma passagem estreita que forma corredeiras de 
difícil transposição, que separa o curso médio do inferior (o Fecho do Funil, na atual serra do 
Rola-Moça).

O vale do Paraopeba, desde a sua ocupação colonial, manteve estreita relação com a economia 
de abastecimento interno. O ouro de aluvião ali encontrado se esgotou rapidamente e frustrou 
a ambição dos primeiros paulistas que chegavam à região. No entanto, as regiões mineradoras 
do entorno – principalmente Vila Rica e Mariana – demandavam alimentos e animais: vários 
arraiais e vilas, ao longo do século XVIII, surgiram a partir desse binômio “ouro-alimento”.

Desde o século XVIII, com a chegada da leva populacional que acorreu às minas por conta da 
descoberta do ouro, as localidades que se encontram no entorno do rio Paraopeba constituíam 

tupi, amô-abá significa ‘estrangeiro’). Sob a liderança de Manuel Nunes Viana, alcunhado de ‘governador das 
minas’, os emboabas enfrentaram os paulistas em vários combates” (VICENTINO & DORIGO, 1997: 149, grifos 
dos autores).

3 Diz-se no Código Costa Mattoso que “considerando-se os dados referidos no relato, provavelmente a data da 
chegada do forasteiro é 1709” (p. 212, nota 1).
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zona abastecedora de gêneros alimentícios e vestuário (MARTINEZ, 2005: 1). O processo 
de ocupação histórica da região apresentou características mais rurais, se comparadas ao 
entorno imediato, por exemplo, da antiga Vila Rica. Ainda que a região no entorno das serras 
apresentasse alguns arraiais, nenhum deles tinha contornos de grande centro urbano. “[…] o 
que se observa é uma ocupação mais extensiva desse território, menos concentrada, porém 
com unidades bastante complexas em termos das estruturas que as compõem” (TOBIAS Jr.; 
NASCIMENTO; RODRIGUES, 2015: 448).

Sabe-se que na região do vale, na primeira metade do século XVIII, existia um bando de falsá-
rios, chefiado por Inácio de Souza Ferreira, que foi um dos maiores falsificadores de moedas 
e barras de ouro da colônia. O vale do rio Paraopeba era, nesse momento, uma possível rota 
de contrabando – principalmente de ouro – que possibilitava a circulação constante de comer-
ciantes legais e ilegais, tropeiros, caixeiros viajantes, marchantes de gado, comissários de 
mantimentos e atravessadores de mercadorias (TÚLIO, 2005: 71). 

Uma série de indícios documentais nos leva a considerar o vale do Paraopeba como uma exce-
lente rota de contrabando: em meio às serras, ela constituía, em relação às rotas costumeiras e 
“oficiais”, um caminho alternativo, discreto, perfeito para esconderijos e fugas; em função do seu 
terreno acidentado, era relativamente fácil o desviar-se dos Registros, pois caminhava-se dias 
e dias por trilhas e caminhos marginais, em meio às serras íngremes, sem ser notado por alma 
vivente. (TÚLIO, 2005: 72)

A rede de contrabando comandada por Ferreira manteve uma Casa da Moeda clandestina 
– com todos os instrumentos necessários para o processo de cunhagem –, instalada na fa-
zenda de Francisco Borges Carvalho, “localizada em um ponto estratégico ao pé da serra [da 
Moeda], no lugar onde era entreposto para os caminhos do sertão, São Paulo, até chegar 
nos portos da Bahia e Rio de Janeiro” (TÚLIO, 2005: 103). A localidade onde se instalaram a 
fábrica e o engenho de cunhagem chamava-se São Caetano do Paraopeba, situado em Boa 
Vista do Paraopeba (TÚLIO, 2005: 131). Desde 1725, quantidades consideráveis de ouro em 
pó eram reunidas e fundidas em barras com os sinetes régios, além de moedas do modelo 
autorizado sendo cunhadas com a sobremarca dos modelos do Rio de Janeiro e de Minas 
Gerais (TÚLIO, 2005: 130). Além da mão de obra especializada com a qual a fábrica contava 
(oficiais mecânicos, ferreiros, fundidores, capelães e médico), integravam a rede do crime de 
moedas falsas: 

Caetano e Francisco Borges de Carvalho, exportadores de açúcar em Parati, Rio de Janeiro; 
Antonio Pereira de Souza, cirurgião, sobrinho de Inácio de Souza; Caetano Borges, dono do sítio 
no Paraopeba; Damião Gomes do Valle; Francisco Borges de Carvalho, sócio e delator do cri-
me; Francisco Tinoco. Além dos proprietários, pode-se citar ainda: frei Fernando de Jesus Maria, 
dominicano, capelão da fábrica e sócio; João Barbosa Maia; João Gonçalves, ferreiro; Antonio 
Pereira, ferreiro; João José Borges; José Borges de Carvalho (sobrinho de Francisco Borges […]); 
João Lourenço ou André Grandeu (fundidor), José Francisco ou João Pacheco (fundidor); José 
de Souza Salgado, fundidor (sócio que possuía uma fundição clandestina em Parati, onde benefi-
ciava o ouro para Inácio); José Gomes da Silva; Manoel da Silva Neves, homem de confiança de 
Inácio; Manoel Mourão Teixeira, que trabalhou também na fábrica de Parati, como encarregado de 
transportar o ouro do Rio de Janeiro a Parati; Miguel Torres, juiz da balança na Casa de Fundição 
e Moeda das Minas Gerais em 1724. (TÚLIO, 2005: 155-156).
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A fábrica era fortificada com armamento bélico e utilizava equipamentos roubados de casas de 
fundição oficiais do Rio de Janeiro4, cobrando um imposto menor do que o quinto do ouro, co-
brado pela Coroa. Entre 1729 e 1731, a fábrica da serra do Paraopeba funcionou pacificamen-
te, até a prisão de Inácio Ferreira, que foi enviado para o Rio de Janeiro para ser interrogado, 
julgado e condenado à pena de degredo perpétuo nas galés, além de ter seus bens confisca-
dos. A fundição foi desativada em 1732.

Já a partir de 1729, no entanto, houve enorme fluxo de pedidos de cartas de sesmarias para a 
região do vale do Paraopeba, sobre terras que já se encontravam em uso. Guimarães (2009) 
sugere que esse fluxo tenha se dado por causa da atenção que o crime atraíra para a localida-
de, impedindo seus moradores de continuar sem registrar suas terras oficialmente. Esse fato 
sugere um trânsito de pessoas pela localidade. Por isso, não se pode dispensar a hipótese 
de que o vale do Paraopeba tenha sido utilizado como rota alternativa para viajantes – espe-
cialmente aqueles que quisessem se manter fora de rotas oficial (GUIMARÃES, 2009: 9). Até 
esse momento, o vale era, para a administração metropolitana, apenas mais uma, dentre as 
inúmeras regiões de difícil acesso, com pouca extração de ouro, e onde as lavras recebiam o 
nome de Brumado5 (TÚLIO, 2005: 87).

Na região do vale, as terras não eram devolutas, e muitas das propriedades já constavam de 
benfeitorias, criações e plantações (TÚLIO, 2005: 87).

No final da primeira metade do século XVIII, há um número bastante significativo de pedidos de 
cartas de sesmarias e de datas minerais […]. Pelos dados topográficos, há indicativos de que a 
exploração mineral se dava junto ao rio Paraopeba e em suas proximidades. Os pedidos mais 
frequentes são de confirmação de posse de terra, em que o suplicante desfrutava havia anos 
da terra ou da lavra, muito tempo antes das datas dos pedidos. Via de regra os requerentes só 
pediam as concessões depois de terem tirado o que havia de mais precioso ou depois de anos 
de cultivo da terra, “aí vão dar conta dos descobertos ao superintendente ou guarda-mor”. Os 
motivos desses “atrasos” podiam ser variados, mas a sonegação do quinto era o mais provável. 
(TÚLIO, 2005: 88)

Em meados do século XVIII, com o esgotamento dos depósitos de fácil exploração, as povo-
ações auríferas entraram em decadência por conta do desaquecimento econômico regional, 
resultando em uma maciça fuga da mineração para a agricultura e um consequente esvazia-
mento populacional. Paradoxalmente, a decadência das minas de ouro foram fato importante 
na ocupação efetiva da região central de Minas Gerais. Diante da impossibilidade técnica e 
financeira de se explorar o ouro na região, a Coroa passou a autorizar a entrada de capital 
estrangeiro para novos empreendimentos nas Minas Gerais. É assim que se dá um novo ciclo 
produtivo, composto por capital e administração britânica, para o qual foram atraídos técnicos 
de diversos países europeus. No último quartel do século XVIII, a mineração de ferro passou 
a se constituir como importante atividade. Ainda que de rendimento inferior ao do ouro, era im-
portante para suprir a região de instrumentos e ferramentas não só para a exploração do ouro, 
como também para o uso doméstico e outros.

4 Para um estudo detalhado sobre as estruturas da fábrica clandestina do Paraopeba, vf. principalmente o terceiro 
capítulo de GUIMARÃES (2008).

5 Paula Túlio recorre ao Dicionário da língua portuguesa, de Antonio Houaiss, para definir brumado como “lavra 
aurífera sem interesse, por dar mais despesas do que lucro” (vf. nota 244. In: TÚLIO, 2005: 87).
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James Wells, engenheiro inglês, esteve em Minas entre 1873 e 1875 acompanhado de uma 
equipe também de engenheiros organizada pela Public Works Construction Company, de 
Londres, contratada pelo governo do Império para levantar um itinerário para o trecho final da 
Estrada de Ferro Pedro II. A ferrovia passaria pelos vales dos rios Paraopeba e São Francisco, 
chegando até Pirapora e integrando a linha férrea à navegação. O percurso sugerido por Wells, 
contudo, não foi construído; e se acabou adotando uma outra rota, pelo vale do rio das Velhas. 

Seu relato é “an engineer’s matter-of-fact experiences amidst the healthy highlands of Minas 
Gerais…”, e, embora seu olhar não tenha conseguido evitar de todo as jiboias, orquídeas e carra-
patos que tanto impressionavam os civilizados, o foco principal da narrativa está muito mais nas 
produções, nos transportes, no comércio, nas tecnologias (ou na falta dessas coisas), do que nas 
folhas e nos bichos. Pelas experiências vividas, Wells entendeu como poucos a questão do traba-
lho numa região amplíssima de terras e rara de gente, em comunidades sertanejo-camponesas 
pouco escravistas e pré-capitalistas, onde a acumulação primitiva estava longe de se completar. 
(MARTINS, 1995: 12-13)

Wells registra as “Minas dos sertões”, das “gerais imensas”. Entra em território mineiro em 
fevereiro de 1873 por Entre Rios (atual município de Três Rios), Juiz de Fora, Chapéu d’Uvas, 
Barbacena e Carandaí. Ao alcançar Congonhas, desvia da rota tradicional que conduzia a 
Ouro Preto e, então, Diamantina, e, seguindo para o noroeste, entra no vale do rio Paraopeba: 
“Aí passou por São Gonçalo da Ponte (Belo Vale), São José do Paraopeba (hoje distrito de 
Brumadinho), Bicas (São Joaquim de Bicas)” (MARTINS, 1995: 13), estabelecendo sua pri-
meira base de trabalho na fazenda Mesquita, nos arredores da Capela Nova do Betim. Daí, 
seguiu para Santa Quitéria (Esmeraldas), Inhaúma, Cedro (Caetanópolis) e Tabuleiro Grande 
(Paraopeba), rumando para o vale do São Francisco e, posteriormente, para Januária.

No trecho entre Congonhas e São Gonçalo da Ponte, Wells chama atenção para a abundância 
do minério de ferro que parecia brotar do chão:

Mais adiante, as montanhas tornavam-se mais abruptas e acidentadas, pedras de todos os ta-
manhos, massas de minério de ferro espalhavam-se pelas encostas; as estradas eram firmes e 
regulares, e pareciam macadamizadas com finas limalhas de ferro oxidado. As montanhas pare-
cem ser constituídas de ferro; por toda parte há ricas amostras, pois muitas das rochas parecem 
massas de ferro envelhecido. Peças que eu trouxe para a Inglaterra mostraram possuir a rara por-
centagem de 80% de puro metal. Ouvi dizer que os ferreiros locais forjam ferraduras e pregos di-
retamente do minério, e que os arrieiros os preferem aos artigos importados. (WELLS, 1995: 100)

Quando avistam o rio Paraopeba na atual Belo Vale, Wells fica um pouco desconcertado por 
deparar com “um lugar tão desolado para se prover de ferrovia” (1995: 104), e também com 
“um estado da maior pobreza” (1995: 105). “Apesar da abundância do minério de ferro, as 
pessoas encontravam-se desprovidas de mesmo uma colher ou garfo de ferro, ou de uma pa-
nela de ferro” (1995: 106). Apesar da penúria, não faltava comida, pois – diz ele – a terra era 
tão generosa, que recompensava amplamente o mínimo cultivo e mesmo os habitantes mais 
pobres tinham acesso a algum plantio. Ele descreve a vila e ressalta os tipos das edificações 
observadas: 

Do outro lado fica a parte principal da vila, consistindo de uma velha igreja em forma de celei-
ro, com uma cruz grosseira de madeira diante dela, no último estágio de ruína; as casas estão 
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espalhadas irregularmente em grupos separados, algumas, as relíquias de tempos idos de pros-
peridade, têm bom tamanho e são bem construídas, mas agora estão em ruínas; parecia não 
haver um único telhado sólido do lugar […]. Há uma vendinha pobre, uma ferraria e um rancho de 
tropeiros. (WELLS, 1995: 103)

No distrito de São Gonçalo da Ponte, o engenheiro afirma existirem muitos vestígios de velhas 
lavras de ouro e diamantes, há muito abandonadas. No caminho para São José do Paraopeba 
(Figura 1.3.13-1) muitas roças velhas são encontradas, com choupanas em ruínas, tomadas por 
vegetação. A comitiva passou por diversas fazendas, casebres e plantações, principalmente de 
milho, cana-de-açúcar, tabaco e feijão. As sedes das fazendas eram construções “velhas, mas 
sólidas”, pois “nada é novo neste vale, tudo é velho, gasto e decrépito” (WELLS, 1995: 106). 

[…] uma grande vila espalhada por duas montanhas e um vale; uma rua comprida e irregular corre 
pelo centro e parte baixa, e leva a uma ponte sobre o rio. Avistamos uma casa no topo de um mor-
ro, com uma varanda cercando o primeiro andar; em um mastro alto tremula uma pequena Union 
Jack (que depois descobrimos ter sido feita em casa). (WELLS, 1995: 106)

Alcançam, enfim, São José do Paraopeba:

A vila de São José contém, mais ou menos, 100 casas e casebres, todos descuidados e mais ou 
menos dilapidados, situados em sua maioria de cada lado de uma rua comprida e intermitente, 
perpendicular ao curso do rio; na extremidade junto ao rio, a rua termina em umas poucas trilhas 
que levam por uma ladeira íngreme a um morro baixo, redondo, no topo do qual há uma praça 
irregular com casas separadas e a igreja […] A igreja é uma construção de adobe simples e caia-
da, com aspecto de celeiro. De lá, a trilha coleia morro abaixo para a ponte, para além da qual há 
outros morros e vales profundos cobertos de árvores, mato, umas poucas rocinhas de milho feijão 
etc. (WELLS, 1995: 110)

Figura 1.3.13-1 – Beira-rio em São José [do Paraopeba].

Fonte: WELLS (1995: 112).

1.3.13.1.A. Brumadinho
Andrade (2014: 14) afirma que as terras a oeste do rio Paraopeba eram habitadas pelos ín-
dios Carijó, considerados mais dóceis e de boas relações com os homens brancos. Uma pro-
va disso seria a origem do antigo arraial do Campo Alegre dos Carijós, atual município de 
Conselheiro Lafayette. Já o outro lado da serra da Moeda, em direção a Ouro Preto, era do-
minado pelos Aimoré, que entraram para a literatura como nativos “arredios” e “resistentes” à 
ocupação. Exatamente por conta desses grupos indígenas, Andrade supõe (2014: 14) que “as 
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rotas utilizadas tenha sido as do lado dos Carijó, através do Fecho do Funil ou das serras dos 
Três Irmãos e Rola-Moça”. A estrada que liga Piedade do Paraopeba a Casa Branca, e depois 
ao Curral d’El Rey parece seguir essa rota primitiva.

A expedição de Fernão Dias Paes Leme teria passado pela região de Brumadinho na segunda 
metade do século XVII, criando ali pontos de apoio para a exploração do território. A inovação 
de estabelecer roças e criações nos locais onde a expedição passaria efetivou a conquista da 
região. O processo histórico que engendra o município de Brumadinho pode ser recuado à 
época dessas primeiras incursões na região do vale do rio Paraopeba, durante o século XVII, 
com as entradas e bandeiras paulistas. O território começa a ser habitado por colonizadores 
europeus após a queda dos “insubmissos” na Guerra dos Emboabas. O grupo derrotado co-
meçou a se organizar para fugir da repressão estatal e para buscar novas jazidas de ouro 
(ARAÚJO JUNIOR, 2008, apud SOCIOAMBIENTAL, 2017).

De acordo com Diogo de Vasconcelos, esses pontos de apoio podem ser considerados os primei-
ros povoados mineiros, sendo o mais antigo o de Ibituruna, criado ainda em 1674, hoje município. 
No ano seguinte, foi a vez de São Pedro do Paraopeba – cujo nome foi mudado em 1681 para 
Santana do Paraopeba, em alusão à capelinha erguida por ocasião do falecimento do sertanis-
ta. Santana hoje é um distrito do município de Moeda. O terceiro teria sido justamente Piedade 
do Paraopeba, nas fraldas do que viria a ser a serra da Moeda. (VASCONCELOS, 1999, apud 
ANDRADE, 2014: 14).

Em consequência do desbravamento, diversos povoamentos foram fundados com o intuito de 
servir como núcleos de abastecimento das bandeiras. Mais tarde, esses locais se transforma-
ram também em pontos de abastecimento das minas e local de pouso de tropeiros e viajantes. 
Nesse período, diversos povoados, como São José do Salto do Paraopeba (atual São José do 
Paraopeba), Brumado do Paraopeba (ou Brumado Velho, atual Conceição do Itaguá), Jesus, 
Maria e José da Boa Vista do Aranha (atual Aranha) e Piedade do Paraopeba (o distrito mais 
antigo do atual município) foram fundados (GASPAR, 2005, apud SOCIOAMBIENTAL, 2017). 
Esses pontos de abastecimento e pouso, posteriormente, se tornaram pequenos arraiais mi-
neradores que se anexaram ao distrito-sede e formaram o município de Brumadinho. Os po-
voados se desenvolveriam em função das descobertas auríferas em Ouro Preto, Mariana e 
Sabará, no final do século XVII. Eles se tornaram, assim como Piedade do Paraopeba, pontos 
de pouso para os que vinham do Sul, rumos às minas, e de abastecimento das regiões de 
exploração.

Em alguns pontos, na serra da Moeda e próximo ao rio Paraopeba, descobriu-se ouro em boa 
quantidade. A primeira notícia que encontramos sobre ouro em boa quantidade. A primeira notícia 
que encontramos sobre ouro nesta região vem de uma carta de José Vaz Pinto, datada de 9 de 
novembro de 1703 e dirigida a Dom Pedro II, rei de Portugal, dando notícia da descoberta de mina 
do rio Paraopeba, pelo padre João de Faria Fialho. (ATAÍDE & CRUZ, 2007: 12, apud ANDRADE, 
2014: 15).

O primeiro documento referente ao povoado de Piedade do Paraopeba constitui um registro 
de compra de terras de 1729. O documento relata que Bento Rodrigues da Costa “reedificou 
novamente” uma capela e doou-a a Nossa Senhora da Piedade (Figuras 1.3.13-2 e 1.3.13-
3). Deduz-se, portanto, que se tratava de uma segunda construção, e que a original é ante-
rior ao ano de 1729 – podendo ser do início do povoamento (LOPES & MARQUES, 2013). A 
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construção é datada de 1713, pois, em 1960, ocorreu extensa reforma na construção, e na 
troca do assoalho foram encontradas tábuas com esse ano gravado em baixo relevo (Figura 
1.3.13-4).

Figura 1.3.13-2 – Igreja Matriz de Nossa 
Senhora da Piedade, em Piedade do Paraopeba, 
provavelmente no início do século XX.

Figura 1.3.13-3 – Panorama de Piedade do 
Paraopeba, em meados do século XX.

Fonte: Autor e data desconhecidos. Acervo Euler Cruz 
(ANDRADE, 2014: 21).

Fonte: Autor e data desconhecidos. Acervo Euler Cruz 
(ANDRADE, 2014: 31).

Figura 1.3.13-4 – Respectivamente, fachadas lateral direita e lateral esquerda da Igreja Matriz de 
Nossa Senhora da Piedade, em Piedade do Paraopeba, em 2014.

Fonte: Foto de Bernardo Alves de Brito Andrade, em abril-maio de 2014 (ANDRADE, 2014: 41).

Em 1720, com a instalação das Casas de Fundição por conta do endurecimento da política 
administrativa e fiscal da Coroa Portuguesa, a serra do Paraopeba e seus caminhos passaram 
a ser utilizados para o contrabando da produção do metal precioso das minas. Uma fábrica de 
moedas falsas foi instalada na região, sendo comandada por Inácio de Souza Ferreira, com 
cunhos roubados de casas de fundição do Rio de Janeiro. Um “imposto” não oficial, menor, era 
cobrado na tributação do quinto. 

Augusto de Lima Junior argumenta que as ruínas do atual Forte de Brumadinho, próximas à 
sede do distrito de Piedade do Paraopeba, seriam a tal fábrica de moedas falsas. Xavier da 
Veiga, no entanto, contra-argumenta, dizendo que a fábrica ficava no antigo povoado de São 
Caetano do Paraopeba, na região de Conselheiro Lafayette. Conta a narrativa que a fábrica 
era uma verdadeira fortaleza, onde trabalhavam cerca de cem homens, dentre eles antigos 
funcionários da máquina estatal administrativa metropolitana. Localizava-se em uma paragem 
estratégica e protegida, permitindo a rápida comunicação com outras partes da colônia e rece-
bendo, inclusive, o apoio de Lourenço de Almeida, governador das Minas entre 1721 e 1732. 
Todos esses fatores permitiram o funcionamento da fábrica ilegal por um longo período, “azei-
tando […] as redes de comerciantes e contrabandistas capazes de fazer as barras e moedas 
chegarem à Europa” (ANDRADE, 2014: 16). 
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Por ocasião da elaboração do Plano Metropolitano de Belo Horizonte, em 1976, relata-se ter sido 
encontrado, “na famosa serra da Moeda, […] uma das mais curiosas edificações da época do Brasil 
Colônia”: a “Casa de Moedas Falsas do Vale do Paraopeba”, conhecida como “Casa de Pedra” 
(PLANO METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE, 1976: 80). Guimarães, Reis e Pereira (2003: 
207), no entanto, afirmam que o conjunto de vestígios identificados no sítio trata-se da sede admi-
nistrativa de uma grande unidade mineradora característica do período colonial mineiro.

A manufatura ilegal só foi desarticulada em 1731, por ordem do ouvidor-geral Diogo Cotrim de 
Souza. O chefe da fábrica foi preso e, desde então, a serra do Paraopeba passou a se chamar 
serra da Moeda (GUIMARÃES, 2008, apud ANDRADE, 2014: 16). A região do vale, de maneira 
geral, é localidade de muitas ruínas, que evidenciam sua ocupação nos séculos XVIII e XIX: 
vestígios dos antigos canais de água para a lavagem do ouro, de mundéus, de galerias, de mu-
ros de arrimo, das casas e fazendas são remanescentes que comprovam a ocupação colonial.

Os sítios arqueológicos de mineração já encontrados na região do vale, como o próprio Forte 
de Brumadinho, se localizam, predominantemente, na vertente leste da serra do Paraopeba e 
no encontro da serra do Cachimbo com a serra Negra. Na parte oeste da serra do Paraopeba, 
encontram-se sítios de fazenda, na média e baixa vertente, onde o relevo é suave ou ondulado. 
São sítios do contexto agropastoril, que indicam atividades rurais. As fazendas contemplam 
uma diversidade de estruturas associadas ao beneficiamento de grãos e outros produtos que 
faziam parte da economia agrícola. Encontram-se sistemas hidráulicos complexos associados 
a engenhos e moinhos, cujo aproveitamento incluía abastecimento de água para a sede e ou-
tras edificações (TOBIAS JR.; NASCIMENTO; RODRIGUES, 2015: 449).

No final da década de 1730, João Ferreira Branco encabeçou uma expedição que descobriu 
ouro na região de Tutameia, próxima a Piedade do Paraopeba. Pouco depois desse momento, 
várias datas minerais e sesmarias foram distribuídas na região, incluindo as áreas próximas 
aos córregos das Congonhas, do Brumado, do Itatiaiuçu, da Cachoeira do Paraopeba e da 
Casa Branca (ATAÍDE & CRUZ, 2007: 12, apud ANDRADE, 2014: 16). 

A área dos atuais distritos de Piedade, Aranha e São José tornou-se um atalho para os que 
partiam de Pitangui em direção a Vila Rica ou ao Rio de Janeiro. A região era importante para o 
abastecimento de Vila Rica, não só de gêneros agrícolas, como também de gado em pé e muares. 
Situava-se nas proximidades de arraiais mineradores importantes, como Congonhas do Sabará 
(atual Nova Lima), Raposos, Rio Acima e Itabira do Campo (atual Itabirito) e abastecia as diversas 
áreas de mineração espalhadas pela serra da Moeda, principalmente o grande complexo de mine-
ração centralizado pelo Forte de Brumadinho. Além do mais, tinha pastagens naturais, favoráveis 
à engorda do gado que vinha dos sertões de Pitangui e Piumhi, castigado pela viagem e conduzi-
do para venda na região central mineradora de Minas Gerais. 

No século XVIII, toda a área sob a influência de Piedade do Paraopeba, além de zona de mine-
ração, era uma região de engorda e criação de bovinos e muares, suinocultura e de produção 
dos chamados mantimentos – feijão, milho, farinha de milho e de mandioca, fubá, arroz e azeite 
de mamona. Na segunda metade do século, surgiram os teares, para a produção de tecidos 
grosseiros. Na comarca do Rio das Velhas (Sabará), o primeiro moinho de que se tem notícia 
estava situado na fazenda Boa Vista, atual fazenda dos Martins, então no curato de Piedade do 
Paraopeba. Após essa data, o moinho difundiu-se por todo o estado. (ATAÍDE & CRUZ, 2007: 14, 
apud ANDRADE, 2014: 16-17).
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Andrade (2014) menciona documentos relativos a devassas eclesiásticas acontecidas em 
Piedade do Paraopeba em setembro de 1748. Tais punições objetivavam restaurar a ordem, 
a moral e os bons costumes, depois de denúncias de concubinato e mancebia da população 
local. As devassas foram realizadas por Miguel de Carvalho Almeida Mattos, reverendo doutor 
e visitador, e seu secretário, o padre Francisco Álvares Barboza, culminando na condenação 
de muitos moradores a regularizarem sua situação civil e a pagar multas em ouro.

Mais tarde, o bispo de Mariana, Dom Frei Manuel da Cruz, criou o curato de Piedade do 
Paraopeba, desmembrado da paróquia do Curral d’El Rey, mas que não durou muito tempo, 
pois, em 1755, foi contestado e cancelado pela Coroa, voltando à situação anterior. Na segun-
da metade do século XVIII, o povoado de Piedade do Paraopeba prosperava, apesar de seu 
tamanho diminuto.

Em 21 de março de 1769, Manoel Álvares Correia, dono de uma sesmaria na localidade, soli-
citou a permissão do rei português para abrir uma fábrica de ferro na região. Pouco antes, ele 
já havia obtido do governador da capitania uma licença para realizar a experiência de “fazer 
ferro”, na qual gastara muitos cabedais. O solicitante alegava que a iniciativa seria para o bem 
comum, uma vez que o alto valor cobrado pelos utensílios de ferro na colônia era um fator 
prejudicial. Contudo, o pedido foi negado, já que até então não havia nenhum interesse da 
metrópole portuguesa em desenvolver qualquer autonomia econômica no Brasil (ANDRADE, 
2014: 18).

Com o declínio da mineração aurífera, as grandes lavras da serra da Moeda foram gradativa-
mente abandonadas e a produção agropecuária se diversificou. O eixo econômico da capitania 
mineira de deslocou para o sul – o que, no final das contas, não alterou em nada o caráter 
de entreposto comercial e zona de abastecimento que a região do vale do rio Paraopeba 
houvera assumido no século XVIII. A capela de Nossa Senhora do Rosário, de Piedade do 
Paraopeba (Figura 1.3.13-5), é de 1808, desse momento de consolidação do declínio da mi-
neração aurífera.

Figura 1.3.13-5 – Igreja de Nossa Senhora do Rosário, no distrito de Piedade do Paraopeba.

Fonte: Fotos de Suzana Corrêa Barbosa (2019).
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Um dos acontecimentos mais destacados na história mineira, a Inconfidência Mineira (1788-
1789), apresenta desdobramentos locais na história de Brumadinho. No município “há histórias 
entre os antigos moradores que afirmam que Inácio José de Alvarenga Peixoto, um dos mem-
bros do movimento da Inconfidência, se escondeu em uma fazenda de sua propriedade no 
vale do Paraopeba” (JARDIM & JARDIM, 1982: 36, apud LUME, 2014). Essas histórias foram 
levantadas com os moradores locais da região do córrego do Feijão durante a execução da 
“Avaliação Arqueológica da Mina Córrego do Feijão – Brumadinho/MG” (LUME, 2014), quando 
da realização de entrevistas com os residentes. Segundo os levantamentos de propriedades do 
período, as pessoas mais abastadas da atividade de mineração da região de Vila Rica possuí-
am bens em outros lugares, móveis e imóveis, que incluíam o vale do Paraopeba (REIS, 2007).

O intenso processo de repressão por parte da Coroa Portuguesa aos envolvidos culminou 
na morte de Tiradentes e no degredo de vários membros, incluindo Inácio José de Alvarenga 
Peixoto. Os detalhes dos processos podem ser vistos nos Autos de Devassa da Inconfidência 
Mineira, compilados por Herculano Gomes Mathias (1982).

O volume 6 dos Autos de Devassa contém os sequestros e avaliações, por parte da Coroa, aos 
bens de Inácio José de Alvarenga Peixoto, dentre outros envolvidos. Segundos os documentos 
dos Autos de Devassa, Inácio José de Alvarenga Peixoto é apresentado como uma pessoa de 
muitas posses, com inúmeras joias, objetos de prata, cofres, terras (fazendas e lavras), diver-
sos escravos, entre outros. Em relação à quantidade de escravos que este possuía, são lista-
dos 132, sendo que 32 estão relacionados como estando na “fábrica da fazenda de engenho 
sita na Paraopeba, da Comarca de Vila Rica” (MATHIAS, 1982: 172, apud LUME, 2014: 34-35).

Entretanto, não foi encontrada nenhuma descrição ou sequer a localização aproximada de 
sua propriedade no vale do Paraopeba nos autos, apenas os mencionados escravos na pro-
priedade que é chamada ao longo do documento ora como Fazenda da Paraopeba, ora como 
Engenho da Paraopeba.

Manuel Rodrigues Lapa (1960) escreve uma biografia na qual é relatada a arrematação de 
Inácio José de Alvarenga Peixoto de fazendas em Paraopeba. Por meio dessa fonte, sabe-se 
que, em 1779, Peixoto arrematou duas grandes fazendas no vale do Paraopeba, denominadas 
fazendas Ponte Alta e do Bom Retiro, que antes pertenciam a João de Souza Lisboa. Essas 
fazendas ficaram em nome de seu sogro, Silveira e Souza. O nome da Fazenda Ponte Alta 
também foi mencionado durante as entrevistas realizadas pela LUME (2014), durante a pes-
quisa arqueológica citada anteriormente.

O fato de as fazendas encontrarem-se em nome do sogro do inconfidente seria a razão pela 
qual as fazendas não aparecerem nos Autos de Devassa. Posteriormente, a família Maia, tam-
bém citada por moradores atuais do córrego do Feijão (LUME, 2014), no final do século XVIII e 
início do XIX, comprou muitas terras na região, tornando-se proprietária de uma extensa área 
que abrangia o “Capão Redondo”, a “Fazenda da Cachoeira” e a “Fazenda Ponte Grande”, 
posteriormente denominada de “Fazenda Ponte Alta” (BRANDT, 2008: 168).

A dúvida é se a Fazenda Ponte Alta, comprada pela família Maia, é a mesma fazenda de Inácio 
Alvarenga Peixoto, pois os documentos de compra da fazenda pelos Maia informam que as 
terras pertenciam ao minerador Gregório Álvares Chaves, mas não se sabe como este último 
adquiriu a propriedade antes de vendê-la à família Maia (BRANDT, 2008).
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Em 14 de julho de 1832, um decreto regencial elevou Piedade do Paraopeba à categoria de 
freguesia, desmembrando-a do Curral d’El Rey. Nesse momento, as capelas de Jesus, Maria e 
José (ou Boa Vista do Aranha, de 1753), Santa Luzia do Rio Manso (1748), Nossa Senhora dos 
Prazeres do Brumado e São Joaquim de Bicas foram anexadas à igreja matriz de Piedade. A 
freguesia, então, contava com 169 fogos e 1.120 almas, ao passo que Aranha tinha 138 fogos 
e 765 almas, e Brumado, 107 fogos e 649 almas (MATOS, 1979 [1837], apud ANDRADE, 2014: 
19). Em 1850, os distritos de Moeda e São José do Paraopeba, que pertenciam à freguesia de 
Itabira do Campo, foram anexados à freguesia de Piedade do Paraopeba. 

Em meados do século XIX, o fluxo de imigrantes portugueses para a região foi grande – o que 
pode ser testemunhado por seus descendentes que ainda são proprietários de grandes ex-
tensões de terras do atual município de Brumadinho. Mas, apesar da prosperidade das áreas 
rurais, a sede do distrito estava em decadência:

É exclusivamente agrícola e acha-se em decadência; tem dentro do povoado 58 mal construídas 
casas e 106 espalhadas pela área da freguesia. Dezoito são os fazendeiros que possuem terras 
e escravos, bem que seja maior o número de agricultores que arrendam terras e as cultivam com 
alugados. Existem também dois retiros de criar. Sua população, que já foi de mais de 5.500 almas, 
hoje está reduzida a 4.111, das quais 3.246 são livres e 685 escravas. Os nascimentos estão na 
proporção de 4% e a mortalidade, na de 3,5%. Sua lavoura ocupa-se do cultivo de milho, feijão, 
arroz, mandioca, algodão etc., e a indústria não passa de tecido de pano de algodão grosso, do 
qual exportam para mais de 8.000 varas anuais. Importa gêneros de molhados, louça, ferragens, 
café, sal e exporta gêneros alimentícios e algodão. Tem mais três povoados […]: Aranha, Moeda 
e São José do Paraopeba. (MARTINS & OLIVEIRA, 1864: 129)

O atual município de Brumadinho, de ponto de abastecimento, passou a pequeno arraial de 
mineradores. O desenvolvimento da cultura cafeeira e a possibilidade de se extrair e exportar 
minério de manganês e de ferro, abundantes na região, provocaram a construção do ramal do 
Paraopeba da Estrada de Ferro Central do Brasil, dando origem ao povoado com a chegada 
de trabalhadores e imigrantes estrangeiros. Além disso, a mudança da capital do estado para 
Belo Horizonte, em 1897, deslocou o eixo econômico para a região central, favorecendo o de-
senvolvimento das regiões do entorno.

Em 1901, uma lei transferiu o distrito de Piedade do Paraopeba para o município de Nova Lima. 
No final dos anos 1900, com a chegada da ferrovia, a economia local se transformou profunda-
mente, assim como a ocupação da localidade.

A construção da ferrovia provocou uma verdadeira revolução do médio Paraopeba. Com a inaugu-
ração de Belo Horizonte e com a possibilidade real da construção do ramal do Paraopeba, muitas 
fazendas situadas na região das jazidas, ou seja, com terras nas serras dos Três Irmãos, Rola-Moça 
e Moeda, foram vendidas a companhias mineradoras. […] Muitos do que venderam as fazendas 
dirigiram-se à nova capital em busca dos confortos da vida moderna, tal como a família Sampaio e 
a de Joaquim Pinto de Aranha, que se tornou sócio da Serraria Souza Pinto. Embora muitos tenham 
deixado sua terra natal, foi a mineração que ditou o ritmo das aquisições e levou ao despovoamento 
as áreas vizinhas às serras. (ATAÍDE & CRUZ, 2007: 20, apud ANDRADE, 2014: 21)

A linha do Paraopeba foi construída para aliviar o tráfego de trens entre o Rio de Janeiro e Belo 
Horizonte. Seu trecho inaugural foi finalizado em 1914, ligando a Estação Joaquim Murtinho 
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à Estação João Ribeiro. Em 1917, a linha chegou à capital, ligando sem baldeações Belo 
Horizonte ao Rio de Janeiro. No dia 20 de junho de 1917, a Estação Brumadinho foi inaugurada 
e, com ela, o povoamento ostensivo da região. No mesmo dia 20 de junho, foram inauguradas 
as estações de Belo Vale, Fecho do Funil, Sarzedo, Ibirité, Jatobá e Gameleira, concluindo o 
trecho do Paraopeba. As estações de Moeda, Souza Noschese e Inhotim foram inauguradas 
em 1919, 1925 e 1934, respectivamente.

O trecho do Paraopeba fazia parte do plano, de âmbito nacional, de construção de uma viação 
férrea que ligaria o Rio de Janeiro a Belo Horizonte e a São Paulo. A central integraria a região 
Sudeste à região Nordeste em conjunto com a viação férrea do Leste Brasileiro pela linha 
Belo Horizonte-Monte Azul-Salvador. A integração se daria também com a região Norte caso 
a construção do trecho Belo Horizonte-Pirapora-Belém não tivesse sido abandonada no início 
da década de 1920.

A empresa de construção do ramal Paraopeba instalou nas proximidades do povoado de 
Brumado do Paraopeba uma “cabeça de trecho”, isto é, um local de reunião de trabalhadores 
e materiais para as obras. Muitos trabalhadores vieram para a construção da linha, e, por isso, 
uma aglomeração urbana começou a ser formada. Pela estação de Brumadinho, eram trans-
portados passageiros, cargas e os minérios explorados no entorno, além de parte da produção 
agropecuária. Com o rápido desenvolvimento da região, a sede do distrito foi transferida de 
Brumado para Brumadinho, sendo anexada ao município de Bonfim no final dos anos 1910 
(ANDRADE, 2014: 23) (da Figura 1.3.13-6 até a Figura 1.3.13-12). 

Figura 1.3.13-6 – Indicação da estação ferroviária de Brumadinho no detalhe do Mappa de viação 
da Estação de Minas Geraes (1928).

Fonte: Biblioteca Nacional Digital.
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Figura 1.3.13-7 – Estação Ferroviária de 
Brumadinho, em 1930.

Figura 1.3.13-8 – A estação de Brumadinho e seu 
pátio, na década de 1950.

Fonte: Autor desconhecido.  
Disponível em: http://www.estacoesferroviarias.com.
br/efcb_mg_paraopeba/brumadinho.htm. Acesso em: 
10 jul. 2019.

Fonte: Foto de José J. de Souza.  
Disponível em: http://www.estacoesferroviarias.com.br/
efcb_mg_paraopeba/brumadinho.htm. Acesso em: 10 jul. 
2019.

Figura 1.3.13-9 e Figura 1.3.13-10 – Na estação de Brumadinho, nos tempos da Estrada de Ferro 
Central do Brasil, era feito carregamento de frutas.

Fonte: Autor e data desconhecidos. Disponível em: http://www.estacoesferroviarias.com.br/efcb_mg_paraopeba/
brumadinho.htm. Acesso em: 10 jul. 2019.

Figura 1.3.13-11 – Estação Ferroviária de 
Brumadinho.

Figura 1.3.13-12 – Estação Ferroviária de 
Brumadinho.

Fonte: Fotos de Suzana Corrêa Barbosa, 2019.

http://www.estacoesferroviarias.com.br/efcb_mg_paraopeba/brumadinho.htm
http://www.estacoesferroviarias.com.br/efcb_mg_paraopeba/brumadinho.htm
http://www.estacoesferroviarias.com.br/efcb_mg_paraopeba/brumadinho.htm
http://www.estacoesferroviarias.com.br/efcb_mg_paraopeba/brumadinho.htm
http://www.estacoesferroviarias.com.br/efcb_mg_paraopeba/brumadinho.htm
http://www.estacoesferroviarias.com.br/efcb_mg_paraopeba/brumadinho.htm
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O município de Brumadinho foi criado pelo Decreto-Lei nº 148, de 17 de dezembro de 1938, 
desmembrado do município de Bonfim6. Constitui-se dos distritos de Brumadinho, Aranha, 
Conceição do Itaguá, Piedade do Paraopeba e São José do Paraopeba, e seu primeiro inter-
ventor foi o engenheiro civil e de minas Mário Albergaria dos Santos, que tomou posse no dia 
1º de janeiro de 1939. Antes, porém, a Lei nº 843, de 7 de setembro de 1923, havia transferido 
a sede do distrito de Conceição do Itaguá para o povoado de Brumadinho, no município de 
Bonfim, e, em 1948, foi Brumadinho elevado à condição de cidade, com a lei já citada, que 
criou o município (BARBOSA, 1995: 59).

As representações culturais dos municípios de Brumadinho, em particular, e dos municípios do 
vale do rio Paraopeba, em geral, se vinculam fortemente à atividade mineradora. A Empresa 
de Mineração Esperança (EMEL) foi fundada em 1948 para exploração do minério de ferro na 
região, fortalecendo a relação da população local com a mineração e, consequentemente, com 
a linha de ferro que aí se instalou. A partir dos anos 1970, a extração avançou com a instalação 
das grandes mineradoras. O transporte de minérios pela ferrovia avançou, ao passo que o de 
passageiros foi decaindo até ser paralisado em 1979.

Atualmente, o ramal é administrado pela empresa MRS – até a Estação do Barreiro – e pela 
FCA – da Estação do Barreiro até a Estação General Carneiro (Sabará). O município tem como 
motor econômico a mineração, que é explorada por empresas como a MBR, a Mannesmann, 
a VALE S/A e a Ferrous. A agropecuária assumiu papel importante na economia, assim como 
o setor de prestação de serviços (ANDRADE, 2014: 24-25).

Para mais informações, um contexto mais detalhado da ocupação da bacia do Rio Paraopeba 
e de Brumadinho encontra-se no Anexo 55.

1.3.13.2. Legislação referente ao patrimônio cultural
O conjunto da legislação brasileira reúne diversos instrumentos legais que ressaltam a impor-
tância e visam a garantir a preservação do patrimônio cultural nacional segue apresentado no 
Anexo 54.

1.3.13.3. Bens culturais tombados, registrados e valorados
O tombamento é o ato de reconhecimento do valor histórico de um bem, que o transforma em 
patrimônio oficial e institui regime jurídico especial de propriedade, levando em conta sua fun-
ção social. Um bem histórico é “tombado” quando passa a figurar na relação de bens culturais 
que tiveram sua importância histórica, artística ou cultural reconhecida por algum órgão que tem 
essa atribuição. O tombamento é o mais tradicional dos instrumentos de reconhecimento e pro-
teção do patrimônio nacional e foi instituído pelo Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937.

O instituto do tombamento coloca sob a tutela pública os bens móveis e imóveis, públicos 
ou privados, que, por suas características históricas, artísticas, estéticas, arquitetônicas, 

6 Bonfim era um município criado pela Lei nº 134, de 16 de março de 1839, e compreendia as freguesias de 
Bonfim, Piedade do Paraopeba e Mateus Leme. A freguesia de Bonfim foi uma das criadas pelo Decreto da 
Regência Feijó, em 14 de julho de 1832. A Lei nº 1.094, de 7 de outubro de 1860, elevou a vila do Bonfim à 
categoria de cidade, com a denominação de Bonfim da [sic] Paraopeba. No entanto, a denominação de Bonfim 
prevaleceu (BARBOSA, 1995: 56). É do território deste município que Brumadinho deriva.
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arqueológicas ou documentais e ambientais, integram-se ao patrimônio cultural de uma locali-
dade – nação, estado ou município.

Como patrimônio cultural material, existe uma categoria específica para o patrimônio ferroviá-
rio, oriundo da extinta Rede Ferroviária Federal SA (RFFSA). A Lei nº 11.483, de 31 de maio de 
2007, atribuiu ao Iphan a responsabilidade de receber e administrar os bens móveis e imóveis 
de valor artístico, histórico e cultural, bem como zelar pela sua guarda e manutenção. Desde 
então o instituto avalia, entre todo o espólio oriundo da extinta RFFSA, quais são os bens deten-
tores de valor histórico, artístico e cultural. O patrimônio ferroviário oriundo da RFFSA engloba 
bens imóveis – desde edificações como estações, armazéns, rotundas, terrenos e trechos de 
linha, até material rodante, como locomotivas, vagões, carros de passageiros, maquinário – e 
bens móveis, como mobiliários, relógios, sinos, telégrafos e acervos documentais. Segundo in-
ventário da ferrovia, são mais de 52 mil bens imóveis e 15 mil bens móveis classificados como 
de valor histórico pelo Programa de Preservação do Patrimônio Histórico Ferroviário (Preserfe), 
desenvolvido pelo Ministério dos Transportes, instituição até então responsável pela gestão da 
RFFSA.

Também existe a modalidade de registro do patrimônio imaterial, que se diferencia do tom-
bamento. Por considerar manifestações puramente simbólicas, não se presta a imobilizar ou 
impedir modificações nesse tipo de patrimônio. Seu propósito é inventariar e registrar as carac-
terísticas dos bens intangíveis, de modo a manter vivas e acessíveis as tradições e suas refe-
rências culturais. No Brasil, o registro em nível federal foi instituído pelo Decreto n° 3.551/2000, 
que institui o registro de bens culturais de natureza imaterial.

O patrimônio imaterial, sinônimo de patrimônio intangível, é utilizado para designar as refe-
rências simbólicas a processos e dinâmicas socioculturais de invenção, transmissão e prática 
contínua de tradições fundamentais para as identidades de grupos, segmentos sociais, comu-
nidades, povos e nações. Manifestações culturais de natureza imaterial envolvem celebrações 
e saberes da cultura popular, festas, religiosidade, musicalidade e danças, comidas e bebidas, 
artes e artesanatos, mitologias e narrativas, línguas e literatura oral (VIANNA, 2016).

A partir de 1992, a Unesco adotou o conceito de paisagem cultural como uma nova tipologia de 
reconhecimento dos bens culturais. Em consonância com a Unesco, o Iphan regulamentou a 
paisagem cultural como instrumento de preservação do patrimônio cultural brasileiro em 2009, 
por meio da Portaria nº 127/2009. Como definição, a chancela de Paisagem Cultural Brasileira 
é uma porção peculiar do território nacional, representativa do processo de interação do ser 
humano com o meio natural, à qual a vida e a ciência humana imprimiram marcas ou atribuíram 
valores.

Existem também os bens culturais considerados de “excepcional valor universal” (Unesco, 
1972), de importância fundamental para a memória, a identidade e a criatividade dos povos 
e a riqueza das culturas da humanidade, que são considerados bens do patrimônio mundial 
cultural e natural. A Convenção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural da Unesco, de 1972, 
foi o resultado de um esforço internacional de valorização de bens culturais que podem ser 
considerados como patrimônio de todos os povos.

Dentre os bens culturais reconhecidos como patrimônios mundiais culturais pela Unesco, um 
deles está localizado no município de Congonhas, que faz parte da bacia do rio Paraopeba: 
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o Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, que recebeu o registro em 1985. O conjunto edifi-
cado consiste em uma igreja, com interior em estilo rococó, adro murado e escadaria externa 
monumental decorada com estátuas dos doze profetas em pedra-sabão, além de seis capelas 
dispostas lado a lado no aclive frontal ao templo, denominadas Passos, ilustrando a Via Crúcis 
de Jesus Cristo (Iphan). Ao todo o conjunto possui 66 esculturas do mestre barroco Antônio 
Francisco Lisboa, o Aleijadinho. 

Neste item são relacionados os bens culturais, materiais e imateriais, identificados como com-
ponentes do patrimônio cultural dos municípios da bacia do rio Paraopeba.

1.3.13.3.1. Bens culturais materiais
Os bens culturais materiais nos municípios da bacia do rio Paraopeba, aqui apresentados, fo-
ram levantados por meio de pesquisa de dados secundários nas bases disponibilizadas pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), pelo Instituto Estadual do Patrimônio 
Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA/MG) e pelas prefeituras municipais e conselhos 
municipais de cultura e/ou do patrimônio cultural, desta forma abrangendo os bens culturais 
acautelados nos níveis federal, estadual e municipal. Alguns bens culturais podem possuir mais 
de um nível de proteção, podendo ser tombados nos níveis federal, estadual e municipal.

Dentre os bens culturais materiais foram incluídos os bens do patrimônio ferroviário, protegido 
pela Lei nº 11.483/2007, remanescentes da extinta Rede Ferroviária Federal SA (RFFSA). Na 
bacia do rio Paraopeba, os municípios de Brumadinho, Curvelo, Itaúna e Juatuba possuem 
bens culturais desta categoria: a Estação Ferroviária de Marinhos (Brumadinho), a Estação 
Ferroviária de Curvelo, Estação Ferroviária de Santanense (Itaúna) e a Estação Ferroviária de 
Juatuba. Estes bens foram considerados acautelados no nível federal.

Para o município de Brumadinho e aqueles atravessados pelo rio Paraopeba e à jusante do 
córrego do Feijão, além dos bens culturais acautelados nos níveis federal, estadual e munici-
pal, também foram levantados os bens culturais inventariados, listados e/ou de alguma forma 
valorados como representantes do patrimônio cultural desses municípios. 

O número de bens tombados pelo Iphan é maior do que o de bens tombados no nível esta-
dual, por conta do município de Ouro Preto, responsável por 47 registros de tombamentos 
federais, mas a cidade não é atravessada pelo rio Paraopeba. O Santuário de Bom Jesus de 
Matozinhos e o conjunto de esculturas de Aleijadinho constituem patrimônio cultural mundial 
reconhecido pela Unesco; está localizado no município de Congonhas, que faz parte da bacia 
do rio Paraopeba, mas não é atravessado pelo rio.

Não foram realizadas atividades de levantamento de bens culturais materiais não tombados 
ou não inventariados de valor individual ou coletivo junto às comunidades atingidas pelo rom-
pimento das barragens. Esta atividade está prevista no Plano de Proteção e Salvaguarda do 
Patrimônio Histórico e Cultural, apresentado no Capítulo III deste Plano. A VALE contratou uma 
empresa para a execução deste levantamento de campo em Brumadinho e nos munícipios 
atravessados pelo rio Paraopeba e à jusante do ribeirão Ferro-Carvão, cujas atividades deve-
rão iniciar entre agosto e setembro de 2020.

A identificação e a avaliação dos impactos sobre os bens culturais materiais, incluindo as infor-
mações sobre as vistorias técnicas realizadas, são apresentadas no Capítulo II deste Plano.
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A Tabela 1.3.13-1 apresenta o resultado do levantamento de bens culturais nos municípios da 
área de estudo.

Tabela 1.3.13-1 – Bens culturais materiais levantados para os municípios da bacia do rio Paraopeba.
Nível de proteção Número de bens
Mundial / Unesco 1

Federal 61

Estadual 11

Municipal 342

Não tombados / Inventariados / Listados* 531

Total 940**

Legenda: *Para os bens culturais não tombados, inventariados e/ou listados foram considerados apenas 
os municípios à jusante do córrego do Feijão; **Como alguns bens podem possuir mais de um nível 
de proteção, a somatória considera os bens levantados no município, e não a soma dos registros de 
tombamento e/ou inventário.
Fonte: Unesco, Iphan, IEPHA/MG, prefeituras municipais.

O total de bens culturais materiais levantados para os municípios da bacia do rio Paraopeba é 
apresentada na Tabela 1.3.13-2. Os municípios atravessados pelo rio Paraopeba foram nume-
rados a partir de Brumadinho até o encontro do Paraopeba com o rio São Francisco, conforme 
apresentando no Mapa 1.3.13-1.

Tabela 1.3.13-2 – Bens culturais materiais levantados por município para a bacia do rio Paraopeba.
Município Atravessados pelo rio Paraopeba Total de bens culturais materiais

Brumadinho Sim 22

Igarapé Sim 135

São Joaquim de Bicas Sim 2

Mário Campos Sim 1

Betim Sim 132

Juatuba Sim 4

Florestal Sim 3

Pará de Minas Sim 20

Esmeraldas Sim 14

São José da Varginha Sim 44

Pequi Sim 6

Fortuna de Minas Sim 2

Maravilhas Sim 2

Papagaios Sim 7

Paraopeba Sim 6

Pompéu Sim 13

Curvelo Sim 25

Felixlândia Sim 4

Morada Nova de Minas Não 2

Belo Vale Sim 125

Bonfim Sim 14

Cachoeira da Prata Não 3

Caetanópolis Não 2

Casa Grande Não 3
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Município Atravessados pelo rio Paraopeba Total de bens culturais materiais

Congonhas Sim 17

Conselheiro Lafaiete Sim 15

Contagem Não 14

Cristiano Otoni Sim 11

Crucilândia Não 1

Desterro de Entre Rios Não 2

Entre Rios de Minas Não 10

Ibirité Não 7

Inhaúma Não 1

Itatiaiuçu Não 7

Itaúna Não 9

Itaverava Não 6

Jeceaba Sim 0

Lagoa Dourada Não 24

Mateus Leme Não 11

Moeda Sim 3

Ouro Branco Não 12

Ouro Preto Não 64

Piedade dos Gerais Não 97

Queluzito Sim 3

Resende Costa Não 5

Rio Manso Não 3

São Brás do Suaçuí Sim 10

Sarzedo Não 2

Sete Lagoas Não 15

TOTAL 940

Fonte: Iphan, IEPHA/MG, prefeituras municipais.

O Mapa 1.3.13-2 apresenta a localização dos bens culturais nos municípios da bacia do rio 
Paraopeba, enquanto o Mapa 1.3.13-3 apresenta a localização os bens culturais acautelados 
mais próximos da bacia do ribeirão Ferro-Carvão.



Mapa 1.3.13-2 – Localização dos bens culturais acautelados nos municípios da bacia do rio Paraopeba.
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Mapa 1.3.13-3 – Localização dos bens culturais acautelados em Brumadinho e no entorno da sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão.
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1.3.13.3.1.A) Brumadinho
Para o município de Brumadinho, além da base de dados do Iphan e do IEPHA/MG, foram le-
vantadas informações junto à Prefeitura Municipal, à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura 
e ao Conselho Municipal de Cultura (CMC) referentes aos bens culturais materiais tombados, 
inventariados e/ou listados como patrimônio cultural.

De acordo com o levantamento, existem oito bens culturais tombados em Brumadinho, sen-
do a maioria acautelada no nível municipal, conforme apresentando na Tabela 1.3.13-3. Em 
Brumadinho, apenas a Estação Ferroviária de Marinhos possui proteção nas esferas federal 
– como parte do patrimônio ferroviário da antiga RFFSA – e municipal. Além desses bens cul-
turais tombados, foram levantados outros 13 inventariados como parte do patrimônio cultural 
do município.

Tabela 1.3.13-3 – Total de bens culturais materiais levantados em Brumadinho/MG.
Nível de proteção Número de bens
Federal 1

Estadual 2

Municipal 7

Não tombados / Inventariados / Listados 13

TOTAL 22*

*Como alguns bens podem possuir mais de um nível de proteção, a somatória considera os bens 
levantados no município, e não a soma dos registros de tombamento e/ou inventário.
Fonte: Iphan, IEPHA/MG, Prefeitura Municipal de Brumadinho, Secretaria de Cultura e Turismo e CMC.

O Quadro 1.3.13-2 apresenta os bens culturais materiais levantados no município de 
Brumadinho/MG. 
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Quadro 1.3.13-2 – Bens culturais materiais no município de Brumadinho/MG.

Casa da Cultura Carmita Passos

Tipo do bem Tombado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Bem imóvel Sim Municipal

Considerada uma das primeiras instituições educacionais de Brumadinho, 
a Casa da Cultura foi decisiva para a formação cultural dos moradores da 
cidade. Na década de 1930, o espaço começou a ser usado como o Grupo 
Escolar Padre Machado, tendo sido mais tarde sede de duas outras escolas 
do município. O nome Carmita Passos é uma homenagem à ex-professora 
da escola. Desde 2004, o prédio passou a abrigar a Casa de Cultura Carmita 
Passos. Atualmente, o espaço promove diversas exposições e atividades 
culturais. Além disso, no local também funciona o Centro de Atendimento 
ao Turista. (Disponível em: http://www.minasgerais.com.br/pt/atracoes/
brumadinho/casa-da-cultura-c2-222. Acesso em: 2 maio 2019.). Praça Doutor 
Belford, n. 47. Decreto nº 30/2009.

Figura 1.3.13-13 – Casa da Cultura Carmita Passos.

Fonte: Prefeitura Municipal de Brumadinho.

http://www.minasgerais.com.br/pt/atracoes/brumadinho/casa-da-cultura-c2-222
http://www.minasgerais.com.br/pt/atracoes/brumadinho/casa-da-cultura-c2-222
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Quadro 1.3.13-2 – Bens culturais materiais no município de Brumadinho/MG. (continuação)

Estação Ferroviária de Brumadinho

Tipo do bem Tombado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Bem imóvel Sim Municipal

Decreto nº 56/2004. A Estação Ferroviária de Brumadinho é o grande símbolo 
da segunda fase da história do município. Inaugurada em 1917, a construção 
da estação, assim como da linha férrea, possibilitou a vinda de muitos 
trabalhadores, dando origem às primeiras habitações e povoados da atual 
região central de Brumadinho. A estação pode ser considerada um exemplar 
da arquitetura do século XX, e é um monumento que marca o pioneirismo e o 
desenvolvimento da cidade (Disponível em: http://www.minasgerais.com.br/pt/
atracoes/brumadinho/estacao-ferroviaria. Acesso em: 2 maio 2019.)

Figura 1.3.13-14 – Estação Ferroviária de Brumadinho.

Fonte: Prefeitura Municipal de Brumadinho.

Fazenda Gorduras

Tipo do bem Tombado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Bem imóvel Sim Municipal
Rua Prefeito Maciel, n. 243 – Piedade do Paraopeba – Brumadinho. 

Decreto nº 53/2004.

Figura 1.3.13-15 – Fazenda Gorduras, 2014.

Fonte: Secretaria de Turismo e Cultura de Brumadinho.

http://www.minasgerais.com.br/pt/atracoes/brumadinho/estacao-ferroviaria
http://www.minasgerais.com.br/pt/atracoes/brumadinho/estacao-ferroviaria
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Quadro 1.3.13-2 – Bens culturais materiais no município de Brumadinho/MG. (continuação)

Forte de Brumadinho

Tipo do bem Tombado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Bem imóvel Sim Municipal

Localizado no Conjunto Histórico e Paisagístico da Serra da Calçada, 
o Forte de Brumadinho é uma enorme edificação feita de pedras com 
formato retangular, medindo aproximadamente 4 metros de altura. Mesmo 
se tratando de ruínas de pedras, a estrutura se encontra em bom estado 
de conservação. Simples e com características peculiares, a forte marca 
o município como uma área de tráfego de pessoas e mercadorias já no 
século XVIII, trazendo elementos arquitetônicos e construtivos da época. 
Localizado entre as coordenadas 605.115 E e 7.775.217 N (Disponível 
em: http://www.ipatrimonio.org/brumadinho-forte-de-brumadinho/#!/
map=38329&loc=-20.118097000000017,-43.994925,17. Acesso em: 20 maio 
2019). Decreto nº 014/2009.

Figura 1.3.13-16 – Ruínas 
do Forte de Brumadinho 
incrustradas na serra da 
Calçada.

Figura 1.3.13-17 – Ruínas  
do Forte de Brumadinho  
vistas do alto.

Figura 1.3.13-18 – Ruínas  
do Forte de Brumadinho.

Fonte: Prefeitura Municipal de Brumadinho.

http://www.ipatrimonio.org/brumadinho-forte-de-brumadinho/#!/map=38329&loc=-20.118097000000017,-43.994925,17
http://www.ipatrimonio.org/brumadinho-forte-de-brumadinho/#!/map=38329&loc=-20.118097000000017,-43.994925,17
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Quadro 1.3.13-2 – Bens culturais materiais no município de Brumadinho/MG. (continuação)

Igreja Matriz de Nossa Senhora da Piedade

Tipo do bem Tombado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Bem imóvel Sim Municipal

Datada de 1713, a igreja matriz é considerada o maior símbolo histórico-
cultural e religioso do município de Brumadinho. Segundo relatos, o distrito 
de Piedade do Paraopeba teria recebido os primeiros moradores por volta do 
século XVII, o que reafirma a tese de que a região seria uma das primeiras 
vilas do estado de Minas Gerais. Com elementos da arquitetura colonial, 
o templo possui detalhes na construção dos altares em estilo setecentista. 
A celebração mais importante é o Jubileu de Nossa Senhora da Piedade, 
realizado sempre em 8 de setembro (Disponível em: http://www.minasgerais.
com.br/pt/atracoes/brumadinho/matriz-de-nossa-senhora-da-piedade. Acesso 
em: 2 maio 2019). A imagem original que ocupa o altar-mor da atual matriz, 
segundo a tradição oral, foi doada por Bárbada Eliodora Guilhermina da 
Silveira, esposa do inconfidente Inácio José de Alvarenga Peixoto (Disponível 
em: https://visitebrumadinho.com.br/cultura-em-brumadinho/. Acesso em: 2 
maio 2019). Decreto nº 24/2010.

Figura 1.3.13-19 – Igreja Matriz de Nossa Senhora da Piedade.

Fonte: Prefeitura Municipal de Brumadinho.

http://www.minasgerais.com.br/pt/atracoes/brumadinho/matriz-de-nossa-senhora-da-piedade
http://www.minasgerais.com.br/pt/atracoes/brumadinho/matriz-de-nossa-senhora-da-piedade
https://visitebrumadinho.com.br/cultura-em-brumadinho/
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Quadro 1.3.13-2 – Bens culturais materiais no município de Brumadinho/MG. (continuação)

Conjunto Histórico e Paisagístico da Serra da Calçada

Tipo do bem Tombado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Conjunto 
paisagístico

Sim Estadual

A paisagem cultural do Conjunto Histórico e Paisagístico da Serra da Calçada, 
situado entre os municípios de Brumadinho e Nova Lima, é constituída pela 
memória histórica da mineração dos séculos XVIII e XIX, registrada pelas 
edificações e estruturas de mineração. Encontram-se na serra caminhos 
pavimentados em ruínas. Exemplos de estruturas remanescentes são a 
fábrica de São Caetano da Moeda Velha e o complexo minerário do Forte 
de Brumadinho. O tombamento estadual do conjunto foi efetuado em 30 
de julho de 2008 (Disponível em: http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/
programas-e-acoes/patrimonio-cultural-protegido/bens-tombados/details/1/128/
bens-tombados-conjunto-hist%c3%b3rico-e-paisag%c3%adstico-da-serra-da-
cal%c3%a7ada. Acesso em: 2 maio 2019).

Figura 1.3.13-20 – Conjunto 
Histórico e Paisagístico da 
Serra da Calçada.

Figura 1.3.13-21 – Caminho 
calçado que leva ao Forte de 
Brumadinho.

Figura 1.3.13-22 – Caminho 
com calçamento de pedra que 
leva ao Forte de Brumadinho.

Fonte: Acervo IEPHA/MG.

http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/programas-e-acoes/patrimonio-cultural-protegido/bens-tombados/details/1/128/bens-tombados-conjunto-hist%C3%B3rico-e-paisag%C3%ADstico-da-serra-da-cal%C3%A7ada
http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/programas-e-acoes/patrimonio-cultural-protegido/bens-tombados/details/1/128/bens-tombados-conjunto-hist%C3%B3rico-e-paisag%C3%ADstico-da-serra-da-cal%C3%A7ada
http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/programas-e-acoes/patrimonio-cultural-protegido/bens-tombados/details/1/128/bens-tombados-conjunto-hist%C3%B3rico-e-paisag%C3%ADstico-da-serra-da-cal%C3%A7ada
http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/programas-e-acoes/patrimonio-cultural-protegido/bens-tombados/details/1/128/bens-tombados-conjunto-hist%C3%B3rico-e-paisag%C3%ADstico-da-serra-da-cal%C3%A7ada
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Quadro 1.3.13-2 – Bens culturais materiais no município de Brumadinho/MG. (continuação)

Sede da Fazenda dos Martins

Tipo do bem Tombado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Bem imóvel Sim Estadual

O tombamento estadual do conjunto rural da Fazenda dos Martins, constituído 
do casarão-sede, pátios frontal e posterior, curral de pedras, estábulo, ruínas 
de uma possível senzala e de outras edificações, roda d’água, usina, pomar 
e horta, foi efetivado pelo Decreto nº 18.531, de 2 de junho de 1977, e 
inscrito no Livro de Tombo II – de Belas Artes. Erigida em meados do século 
XVIII, a casa-sede da Fazenda dos Martins possui características típicas 
das construções rurais mineiras do período, como varandas semientaladas 
por um cômodo, sendo uma na fachada principal, com capela ornamentada 
internamente em estilo rococó e dedicada a Santana, e outra na fachada 
posterior, com quarto de hóspedes. Destaca-se por alguns detalhes, como 
a escada de acesso principal, ligeiramente desviada para a lateral direita e 
feita em pedras, com volutas desenvolvidas em seu arranque, além da larga 
utilização de apuradas técnicas de cantaria em toda a construção. Armários 
embutidos e emoldurados por aros de pedra e nichos encravados nas paredes 
também de pedra do salão são outros pontos que, além da escada, levantam a 
hipótese da utilização de mão-de-obra proveniente do norte de Portugal, região 
montanhosa e pedregosa. O apuro construtivo também pode ser observado 
nos tetos em forma de gamela dos salões. Na fachada, há mais peculiaridades, 
como a localização das portas nas laterais e das janelas ao centro. Na década 
de 1940, houve a retirada de uma varanda lateral sob a qual passava a antiga 
estrada de ligação dos povoados de Cocos e Marinhos, mesmo período no 
qual foram feitas as pinturas murais internas, em moldes (Disponível em: 
http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/programas-e-acoes/patrimonio-cultural-
protegido/bens-tombados/details/1/17/bens-tombados-fazenda-dos-martins. 
Acesso em: 2 maio 2019).

Figura 1.3.13-23 – Fachada principal da  
casa-sede da Fazenda dos Martins.

Figura 1.3.13-24 – Fazenda dos Martins na 
década de 1980.

Fonte: Prefeitura Municipal de Brumadinho.

http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/programas-e-acoes/patrimonio-cultural-protegido/bens-tombados/details/1/17/bens-tombados-fazenda-dos-martins
http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/programas-e-acoes/patrimonio-cultural-protegido/bens-tombados/details/1/17/bens-tombados-fazenda-dos-martins
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Quadro 1.3.13-2 – Bens culturais materiais no município de Brumadinho/MG. (continuação)

Estação Ferroviária de Marinhos

Tipo do bem Tombado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Patrimônio 
ferroviário

Sim
Federal e 
municipal

Tombamento federal: inscrição na Lista do Patrimônio Cultural Ferroviário em 
11 de novembro de 2009. Tombamento municipal pelo Decreto nº 57/2004. A 
estação está localizada em um grande planalto, na parte superior do nível da 
rua, com pouca vegetação de grande porte – algumas árvores, maior presença 
de vegetação rasteira. A edificação possui partido retangular, telhado em 
quatro águas de telha colonial, sendo estendida em um lado para cobertura da 
varanda com estrutura em ferro – corroído pelo tempo. A Estação Marinhos foi 
inaugurada em 16 de junho de 1919, próxima à antiga comunidade quilombola 
dos Marinhos – vila às margens do córrego do Sapé, que contava, na década 
de 1980, com cerca de 30 casas. Há em Marinhos uma capela dedicada 
a Nossa Senhora da Conceição, referência para a atividade do Grupo das 
Pastorinhas da Imaculada Conceição. A edificação foi bastante depredada 
ao longo do tempo, com a retirada das portas, janelas, forro, telhado e piso 
(Disponível em: http://www.ipatrimonio.org/brumadinho-estacao-ferroviaria-de-
marinhos/#!/map=38329&loc=-20.265274999999992,-44.08501999999999,17. 
Acesso em: 20 maio 2019).

Figura 1.3.13-25 – A estação em 20 de agosto de 2004.

Foto: Pedro Paulo Rezende, 2004.
Fonte: Estações Ferroviárias do Brasil 
Disponível em: http://www.estacoesferroviarias.com.br/efcb_mg_paraopeba/marinhos.htm.

http://www.ipatrimonio.org/brumadinho-estacao-ferroviaria-de-marinhos/#!/map=38329&loc=-20.265274999999992,-44.08501999999999,17
http://www.ipatrimonio.org/brumadinho-estacao-ferroviaria-de-marinhos/#!/map=38329&loc=-20.265274999999992,-44.08501999999999,17
http://www.estacoesferroviarias.com.br/efcb_mg_paraopeba/marinhos.htm
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Quadro 1.3.13-2 – Bens culturais materiais no município de Brumadinho/MG. (continuação)

Capela de Nossa Senhora do Rosário

Tipo do bem Tombado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Bem imóvel Não –

Rua do Rosário, s/n. Localizada no distrito de Piedade do Paraopeba, a 
capela foi construída no fim do século XVIII por escravizados e forros da 
região. Cercada por um muro de pedra, a capela é palco de várias festividades 
do ciclo do Rosário e festejos da Guarda de Moçambique de Piedade do 
Paraopeba (Disponível em: http://www.minasgerais.com.br/pt/atracoes/
brumadinho/capela-de-nossa-senhora-do-rosario. Acesso em: 2 maio 2019).

Figura 1.3.13-26 – Capela de Nossa Senhora do Rosário, no distrito de Piedade do Paraopeba.

Fonte: Prefeitura Municipal de Brumadinho.

Igreja de Nossa Senhora do Belo Ramo

Tipo do bem Tombado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Bem imóvel Não –

Avenida Nossa Senhora do Belo Ramo, n. 182 – Bela Vista. Projetada e construída 
pelo pároco Padre Dante, a igreja possui estilo rústico, inclusive nas peças que 
estão dispostas no altar. Localizada próximo à região central do município, o 
templo se caracteriza como um dos cenários religiosos da região. Anualmente 
é realizada a festa de Nossa Senhora do Belo Ramo (Disponível em: https://
visitebrumadinho.com.br/cultura-em-brumadinho/. Acesso em: 2 maio 2019).

Figura 1.3.13-27 – Igreja de Nossa Senhora do Belo Ramo, no bairro Bela Vista.

Fonte: Prefeitura Municipal de Brumadinho.

http://www.minasgerais.com.br/pt/atracoes/brumadinho/capela-de-nossa-senhora-do-rosario
http://www.minasgerais.com.br/pt/atracoes/brumadinho/capela-de-nossa-senhora-do-rosario
https://visitebrumadinho.com.br/cultura-em-brumadinho/
https://visitebrumadinho.com.br/cultura-em-brumadinho/
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Quadro 1.3.13-2 – Bens culturais materiais no município de Brumadinho/MG. (continuação)

Igreja de Jesus, Maria e José

Tipo do bem Tombado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Bem imóvel Não –
Praça da Matriz, s/n. – Aranha. O povoado de Aranha é conhecido por sua 
praça pública e sua igreja em homenagem a Jesus, Maria e José. A igreja 
marca a criação da paróquia dos distritos de Aranha e São José do Paraopeba.

Figura 1.3.13-28 – Igreja de Jesus, Maria e 
José, no povoado de Aranha.

Figura 1.3.13-29 – Praça e estátua da Igreja de 
Jesus, Maria e José, no povoado de Aranha.

Fonte: Prefeitura Municipal de Brumadinho.

Igreja Matriz de São José

Tipo do bem Tombado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Bem imóvel Não –

Rua Joaquim Augusto Rodrigues, s/n. – São José do Paraopeba. A história 
de um dos mais antigos povoados de Brumadinho, o distrito de São José do 
Paraopeba, está profundamente ligada à herança da escravidão e à presença 
da cultura afrodescendente. A Igreja Matriz de São José é o principal templo da 
paróquia. Anualmente, no mês de março a comunidade celebra a tradicional 
festa de São José, atraindo milhares de fiéis e visitantes.

Figura 1.3.13-30 – Igreja Matriz de São José, no distrito de São José do Paraopeba.

Fonte: Prefeitura Municipal de Brumadinho.
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Quadro 1.3.13-2 – Bens culturais materiais no município de Brumadinho/MG. (continuação)

Igreja Matriz de São Sebastião

Tipo do bem Tombado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Bem imóvel Não –

Avenida Barão do Rio Branco, n. 165 – Centro. Situada na região central de 
Brumadinho, a matriz de São Sebastião se apresenta como mais um exemplar 
arquitetônico e religioso da cidade. Construída em homenagem ao padroeiro 
da cidade, a matriz realiza anualmente a tradicional festa de São Sebastião, 
que atrai milhares de visitantes (Disponível em: https://visitebrumadinho.com.
br/cultura-em-brumadinho/. Acesso em: 2 maio 2019).

Figura 1.3.13-31 – Igreja Matriz  
de São Sebastião.

Figura 1.3.13-32 – Interior da Igreja  
Matriz de São Sebastião.

Fonte: Prefeitura Municipal de Brumadinho.

Via das Sete Dores

Tipo do bem Tombado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Conjunto 
paisagístico

Não –

Localizada no centro histórico do distrito de Piedade do Paraopeba, a Via das 
Sete Dores é composta por capelas temáticas relacionadas às dores de Nossa 
Senhora. Feitas com painéis artísticos e produzidas em mosaico, as capelas 
reafirmam a fé dos fiéis e despertam a atenção dos turistas (Disponível em: https://
visitebrumadinho.com.br/cultura-em-brumadinho/. Acesso em: 2 maio 2019).

Figura 1.3.13-33 – Via das Sete Dores, no distrito de Piedade do Paraopeba.

Fonte: Prefeitura Municipal de Brumadinho.

https://visitebrumadinho.com.br/cultura-em-brumadinho/
https://visitebrumadinho.com.br/cultura-em-brumadinho/
https://visitebrumadinho.com.br/cultura-em-brumadinho/
https://visitebrumadinho.com.br/cultura-em-brumadinho/


Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba 
Capítulo 1 – Diagnóstico pretérito 

Patrimônio cultural, histórico, arqueológico e natural

 683

Quadro 1.3.13-2 – Bens culturais materiais no município de Brumadinho/MG. (continuação)

Via Sacra e Capela de Monte Cristo

Tipo do bem Tombado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Bem imóvel Não –

Construída e idealizada pelo pároco Padre Dante, a Via Sacra está localizada 
na comunidade de Monte Cristo, antigo povoado do Córrego do Barro. Além 
da Via Sacra e da capela de Monte Cristo, a região conta ainda com a Igreja 
da Beata Miriam. No local são realizadas romarias (Disponível em: https://
visitebrumadinho.com.br/cultura-em-brumadinho/. Acesso em: 2 maio 2019).

Figura 1.3.13-34 – Via Sacra e Capela, na comunidade de Monte Cristo.

Fonte: Prefeitura Municipal de Brumadinho.

Parque Estadual da Serra do Rola-Moça

Tipo do bem Tombado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Conjunto 
paisagístico

Não –

Avenida Montreal, s/n. – Jardim. Terceiro maior parque de preservação 
ambiental em área urbana do Brasil, o Parque Estadual da Serra do Rola-
Moça possui uma riqueza natural exuberante. O local possui mananciais 
que abastecem a região metropolitana de Belo Horizonte, além de uma rica 
diversidade de fauna, com espécies ameaçadas de extinção, como a onça-
parda, a jaguatirica, o lobo-guará, o gato-do-mato, o macuco e o veado-
campeiro. Situado na zona de transição entre o Cerrado e a Mata Atlântica, 
o parque abriga espécies raras de flora, como orquídea, bromélia, candeia, 
jacarandá, cedro, jequitibá, arnica e a canela-de-ema, que se tornou símbolo 
do parque (Disponível em: http://www.minasgerais.com.br/pt/atracoes/
brumadinho/parque-estadual-da-serra-do-rola-moca. Acesso em: 2 maio 2019).

Figura 1.3.13-35 – Parque Estadual da Serra do Rola-Moça.

Fonte: http://www.minasgerais.com.br/pt/atracoes/brumadinho/parque-estadual-da-serra-do-rola-moca.

https://visitebrumadinho.com.br/cultura-em-brumadinho/
https://visitebrumadinho.com.br/cultura-em-brumadinho/
http://www.minasgerais.com.br/pt/atracoes/brumadinho/parque-estadual-da-serra-do-rola-moca
http://www.minasgerais.com.br/pt/atracoes/brumadinho/parque-estadual-da-serra-do-rola-moca
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Quadro 1.3.13-2 – Bens culturais materiais no município de Brumadinho/MG. (continuação)

Mirante Morro dos Veados

Tipo do bem Tombado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Bem imóvel Não –
Estrada para Casa Branca, s/n. – Casa Branca – Parque Estadual da Serra 
do Rola-Moça. Situado dentro do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, o 
mirante possibilita visão panorâmica do vale.

Figura 1.3.13-36 – Mirante do Morro dos Veados no Parque Estadual da Serra do Rola-Moça.

Fonte: Instituto Estadual de Florestas – IEF. Disponível em:  
http://www.ief.mg.gov.br/noticias/1/2511-parque-estadual-do-rola-moca-entra-para-o-hall-da-fama-do-tripadvisor.

Dawa Drolma (templo budista)

Tipo do bem Tombado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Bem imóvel Não –

Avenida Caapegoara, s/n. – Casa Branca – Condomínio Aldeia Cachoeira das 
Pedras. Situado dentro do condomínio Aldeia Cachoeira das Pedras, em Casa 
Branca, o Dawa Drolma é um centro budista de arquitetura típica tibetana. 
O local possui três estátuas, uma stupa e quatro grandes rodas de oração. 
Além disso, possui um gonpa (lugar tranquilo) com diversas pinturas de Buda, 
também típicas do Tibete (Disponível em: https://visitebrumadinho.com.br/
cultura-em-brumadinho. Acesso em: 2 maio 2019).

Figura 1.3.13-37 – Interior do templo budista Drawa Dolma, em Casa Branca.

Fonte: Prefeitura Municipal de Brumadinho.

http://www.ief.mg.gov.br/noticias/1/2511-parque-estadual-do-rola-moca-entra-para-o-hall-da-fama-do-tripadvisor
https://visitebrumadinho.com.br/cultura-em-brumadinho
https://visitebrumadinho.com.br/cultura-em-brumadinho
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Quadro 1.3.13-2 – Bens culturais materiais no município de Brumadinho/MG. (continuação)

Instituto Inhotim

Tipo do bem Tombado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Bem imóvel Não –

O Instituto Cultural Inhotim é um dos mais importantes centros de arte 
contemporânea do mundo. Com uma área de visitação de 140 hectares, 
Inhotim é uma junção de jardim botânico e obras de arte contemporânea nas 
22 galerias e jardins. Aberto em 2006, o museu já recebeu mais de 2 milhões 
de visitantes. Além das alamedas cobertas de palmeiras raras, o turista 
encontra os bancos do artista plástico Hugo França em meio a uma arquitetura 
inovadora. O visitante tem acesso a obras de mais de 100 artistas brasileiros 
e estrangeiros, que compõem o acervo de mais de 800 peças (Disponível em: 
https://www.inhotim.org.br/. Acesso em: 29 maio 2019.)

Figura 1.3.13-38 – Instituto Inhotim, incluindo a obra Beam Drop (inferior à esquerda).

Fonte: Instituto Inhotim 

https://www.inhotim.org.br/
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Quadro 1.3.13-2 – Bens culturais materiais no município de Brumadinho/MG. (continuação)

Fazenda Samambia

Tipo do bem Tombado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Bem imóvel Não –

A sede, construída em estilo colonial, apresenta alicerce de pedras, baldrame 
em braúna, assoalho de madeira na área da varanda, paredes de pau-a-
pique e cobertura de telhas do tipo meia-cana, com presença de cachorrada. 
Para sua implantação, foi aproveitado o desnível do terreno, com presença 
de porão instalado no primeiro pavimento. A escadaria principal, que dá 
acesso à varanda e à entrada principal, foi construída em pedra, tendo sido 
os blocos trabalhados com a técnica de cantaria. A varanda segue o padrão 
das típicas fazendas do interior de Minas Gerais, com parapeito composto por 
ripas de madeira. A parede branca e as janelas, portas e varanda em azul, 
também seguem o padrão tradicional de construções coloniais. A fazenda foi 
identificada durante o estudo de Lume (2014).

Figura 1.3.13-39 – Sede da Fazenda Samambaia.

Fonte: Arcadis, 2019.

1.3.13.3.1.B) Municípios atravessados pelo rio Paraopeba e à jusante do córrego do 
Feijão
Como colocado anteriormente, para os municípios atravessados pelo rio Paraopeba e à ju-
sante do córrego do Feijão foram levantados os bens culturais acautelados nos níveis federal, 
estadual e municipal e também os bens culturais inventariados, listados e/ou de alguma forma 
valorados como representantes do patrimônio cultural destes municípios, conforme apresenta-
do no Anexo 56.

1.3.13.3.1.C) Demais municípios da bacia do rio Paraopeba
Para os demais municípios localizados na bacia do rio Paraopeba, mas que não são atraves-
sados pelo rio Paraopeba ou que não estão à jusante do córrego do Feijão, o levantamento 
de dados sobre bens culturais materiais se pautou nos bens culturais tombados nas instâncias 
federal, estadual e municipal, conforme apresentados no Anexo 57.

1.3.13.3.2. Bens culturais imateriais
Os bens culturais imateriais nos municípios da bacia do rio Paraopeba foram levantados por 
meio de pesquisa de dados secundários nas bases disponibilizadas pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Iphan), pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico 
de Minas Gerais (IEPHA/MG) e pelas prefeituras municipais ou conselhos municipais de cultura 
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e/ou do patrimônio cultural, desta forma abrangendo os bens acautelados nos níveis federal, 
estadual e municipal. Alguns bens culturais podem possuir mais de um nível de proteção, po-
dendo ser tombados nos níveis federal, estadual e municipal.

Para o município de Brumadinho e aqueles atravessados pelo rio Paraopeba e à jusante do 
ribeirão Ferro-Carvão, além dos bens culturais registrados nos níveis federal, estadual e muni-
cipal, também foram levantados os bens culturais inventariados, listados e/ou de alguma forma 
valorados como representantes do patrimônio cultural desses municípios. 

Não foram realizadas atividades de levantamento dos bens culturais imateriais não tombados 
ou não inventariados junto às comunidades que foram atingidas pelo rompimento das barra-
gens. Esta atividade está prevista no Plano de Proteção e Salvaguarda do Patrimônio Histórico 
e Cultural, apresentado no Capítulo III deste Plano. A VALE contratou uma empresa para a 
execução deste levantamento de campo em Brumadinho e nos munícipios atravessados pelo 
rio Paraopeba e à jusante do ribeirão Ferro-Carvão, cujas atividades de campo deverão iniciar 
entre agosto e setembro de 2020.

A identificação e a avaliação dos impactos sobre os bens culturais imateriais, incluindo as ativi-
dades realizadas com este objetivo, são apresentadas no Capítulo II deste Plano.

A Tabela 1.3.13-4 apresenta o resultado do levantamento de bens culturais imateriais nos mu-
nicípios da área de estudo. 

Tabela 1.3.13-4 – Bens culturais imateriais levantados para os municípios da bacia do rio Paraopeba.

Nível de proteção Número de bens

Federal 37

Estadual 60

Municipal 50

Em processo de registro / Não registrados / Listados* 93

TOTAL 231**

*Para os bens culturais em processo de registro/inventariados foram considerados apenas os municípios 
à jusante do ribeirão Ferro-Carvão. **Como alguns bens podem possuir mais de um nível de proteção, a 
somatória considera os bens levantados no município, e não a soma dos registros de tombamento e/ou 
inventário. Fonte: Iphan, IEPHA/MG, prefeituras municipais.

Em relação aos bens culturais registrados no nível federal, o grande número de bens registra-
dos pelo Iphan corresponde à existência de grupos de Roda de Capoeira e/ou Ofício de Mestre 
de Capoeira nesses municípios, que correspondem a 35 registros federais, sendo que os ou-
tros dois se referem à presença da Linguagem de Sinos. 

Para o acautelamento no nível estadual pelo IEPHA/MG há registro de manifestações cultu-
rais em diversos municípios da bacia do rio Paraopeba, como as Violas de Minas (Viola, Viola 
Caipira, Viola Sertaneja, Paulista, de Queluz, de Arame, Mineira) com ocorrência em 21 dos 
municípios levantados, ou as Folias de Minas, que incluem as folias/festas de Reis Magos, do 
Divino Espírito Santo, de São Sebastião, de São Benedito, de Nossa Senhora da Conceição, 
entre outros, que ocorrem em pelo menos 34 municípios.

Também existem os bens culturais que ainda estão em processo de registro como patrimônios 
culturais imateriais do Brasil e do estado de Minas Gerais junto ao Iphan e ao IEPHA/MG. Como 
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as Congadas de Minas (ou simplesmente Congado), em processo de registro junto ao Iphan, 
que somente em Brumadinho possui 11 grupos relacionados às festividades do Congado. E 
para Minas Gerais temos a Cultura Alimentar relacionada às Farinhas de Milho e Mandioca em 
Minas Gerais, com o cadastro de moinhos de milho e casas de farinha em pelo menos sete 
municípios até o momento. Como esses bens culturais ainda estão em processo de registro 
junto ao IEPHA/MG, foram utilizados os dados disponibilizados até o momento da elaboração 
deste documento.

O total de bens culturais imateriais levantados para os municípios da bacia do rio Paraopeba é 
apresentada na Tabela 1.3.13-5.

Tabela 1.3.13-5 – Bens culturais imateriais levantados por município para a bacia do rio Paraopeba.

Município Atravessados pelo 
rio Paraopeba

Total de bens 
culturais imateriais

Brumadinho Sim 46
Igarapé Sim 15
São Joaquim de Bicas Sim 3
Mário Campos Sim 2
Betim Sim 18
Juatuba Sim 3
Florestal Sim 1
Pará de Minas Sim 10
Esmeraldas Sim 16
São José da Varginha Sim 8
Pequi Sim 5
Fortuna de Minas Sim 3
Maravilhas Sim 3
Papagaios Sim 3
Paraopeba Sim 6
Pompéu Sim 3
Curvelo Sim 12
Felixlândia Sim 4
Morada Nova de Minas Não 1
Belo Vale Sim 6
Bonfim Sim 5
Cachoeira da Prata Não 1
Caetanópolis Não 4
Casa Grande Não 1
Congonhas Sim 2
Conselheiro Lafaiete Sim 2
Contagem Não 4
Cristiano Otoni Sim 2
Crucilândia Não 1
Desterro de Entre Rios Não 1
Entre Rios de Minas Não 1
Ibirité Não 3
Inhaúma Não 4
Itatiaiuçu Não 0
Itaúna Não 2
Itaverava Não 2
Jeceaba Sim 0
Lagoa Dourada Não 1
Mateus Leme Não 1
Moeda Sim 1
Ouro Branco Não 2
Ouro Preto Não 7
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Município Atravessados pelo 
rio Paraopeba

Total de bens 
culturais imateriais

Piedade dos Gerais Não 7
Queluzito Sim 2
Resende Costa Não 1
Rio Manso Não 1
São Brás do Suaçuí Sim 0
Sarzedo Não 2
Sete Lagoas Não 3
TOTAL 231*

Fonte: Iphan, IEPHA/MG, prefeituras municipais (2019).
*Como alguns bens podem possuir mais de um nível de proteção, a somatória considera os bens levantados no 
município, e não a soma dos registros de tombamento e/ou inventário. Fonte: Iphan, IEPHA/MG, prefeituras municipais.

1.3.13.3.2.A) Brumadinho
Para o município de Brumadinho, seguindo a mesma metodologia utilizada para os bens 
culturais materiais, foram levantadas informações junto à Prefeitura Municipal, à Secretaria 
Municipal de Turismo e Cultura e ao Conselho Municipal de Cultura (CMC), além da base de 
dados do Iphan e do IEPHA/MG, referentes aos bens culturais imateriais tombados, inventaria-
dos e/ou listados como patrimônio cultural.

De acordo com o levantamento, existem 9 bens culturais imateriais registrados em Brumadinho, 
sendo a maioria acautelada no nível municipal (Tabela 1.3.13-6). No nível federal, tem-se ape-
nas o registro de grupos de capoeira no município, e no nível estadual existe o registro do Modo 
de Fazer e Tocar Violas e as Folias de Minas. Como colocado anteriormente, as Congadas de 
Minas, com 11 grupos em Brumadinho, estão em processo de registro junto ao Iphan para se-
rem reconhecidas como patrimônio imaterial brasileiro.

Tabela 1.3.13-6 – Total de bens culturais imateriais levantados em Brumadinho/MG.
Nível de proteção Número de bens
Federal 1

Estadual 2

Municipal 6

Em processo de registro / Inventariados / 
Não registrados / Listados

37

TOTAL 46*

*Como alguns bens podem possuir mais de um nível de proteção, a somatória considera os bens levantados no 
município, e não a soma dos registros de tombamento e/ou inventário. Fonte: Iphan, IEPHA/MG, Prefeitura Municipal 
de Brumadinho, Secretaria de Cultura e Turismo e CMC.

O Quadro 1.3.13-3 apresenta os bens culturais imateriais levantados no município de 
Brumadinho/MG.
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Quadro 1.3.13-3 – Bens culturais imateriais no município de Brumadinho/MG.

Jubileu de Nossa Senhora da Piedade

Tipo do bem Registrado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Celebrações Sim Municipal

Decreto nº 266, de 28 de novembro de 2014. A celebração centenária do Jubileu 
de Nossa Senhora da Piedade é realizada anualmente no entorno da Igreja 
Matriz (Praça da Matriz – Piedade do Paraopeba), em 8 de setembro. Reúne 
moradores, turistas e visitantes com interesses comuns por busca espiritual ou 
prática religiosa. O evento conta com a reza do terço, celebração religiosa e 
meditação das Sete Dores de Maria (Disponível em: http://www.minasgerais.
com.br/pt/eventos/brumadinho/jubileu-de-nossa-senhora-da-piedade. Acesso 
em: 2 maio 2019). Inspirado no Jubileu do Bom Jesus de Matozinhos de 
Congonhas e “visualizado em sonho” pelo major Xisto José da Silveira, o Jubileu 
de Piedade nasceu através de uma petição direta do padre Ubaldo encaminhada 
ao bispo de Mariana e depois ao papa. Pio X aceitou a solicitação e instituiu o 
jubileu em 4 de setembro de 1906. Desde então, a comemoração se destaca 
entre as datas religiosas e populares comemoradas em Piedade do Paraopeba 
(Disponível em: http://www.ipatrimonio.org/brumadinho-jubileu-de-nossa-
senhora-da-piedade/#!/map=38329&loc=-20.165782000000018,-44.022932,17. 
Acesso em: 20 maio 2019).

Figura 1.3.13-40 – Jubileu de Nossa Senhora da Piedade no distrito de Piedade do Paraopeba.

Fonte: Prefeitura Municipal de Brumadinho.

http://www.minasgerais.com.br/pt/eventos/brumadinho/jubileu-de-nossa-senhora-da-piedade
http://www.minasgerais.com.br/pt/eventos/brumadinho/jubileu-de-nossa-senhora-da-piedade
http://www.ipatrimonio.org/brumadinho-jubileu-de-nossa-senhora-da-piedade/#!/map=38329&loc=-20.165782000000018,-44.022932,17
http://www.ipatrimonio.org/brumadinho-jubileu-de-nossa-senhora-da-piedade/#!/map=38329&loc=-20.165782000000018,-44.022932,17
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Quadro 1.3.13-3 – Bens culturais imateriais no município de Brumadinho/MG. (continuação)

Corporação Musical Banda Santa Efigênia

Tipo do bem Registrado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Formas de 
expressão

Sim Municipal

Rua Governador Valadares, n. 226 – Centro. Decreto nº 261, de 28 de 
novembro de 2014. Em 20 de julho de 2003, um grupo de amigos reuniu-se com 
o intuito de fundar uma nova corporação musical em Brumadinho. Esta iniciativa 
surgiu como forma de se concretizar um antigo sonho de José Maria Bibiano 
dos Santos, já falecido, homem conhecido em Brumadinho por seus trabalhos 
culturais. Foi então que surgiu a ideia de se homenagear também o bairro Santa 
Efigênia, conhecido na cidade pela grande diversidade cultural (Disponível 
em: http://www.descubraminas.com.br/Turismo/DestinoPagina.aspx?cod_
destino=170&cod_pgi=2656. Acesso em: 28 jul. 2020).

Figura 1.3.13-41 – Corporação Musical Banda Santa Efigênia 
no 8º Encontro de Bandas de Brumadinho, em 2013.

Figura 1.3.13-42 – Sr. José 
Maria, à esquerda, de terno 
escuro, idealizador da 
Corporação Musical Banda 
Santa Efigênia.

Disponível em: https://alessandradobrumado.wordpress.com/tag/bandas-
de-musica/.

Disponível em:  
https://bandasantaefigenia.
wordpress.com/.

http://www.descubraminas.com.br/Turismo/DestinoPagina.aspx?cod_destino=170&cod_pgi=2656
http://www.descubraminas.com.br/Turismo/DestinoPagina.aspx?cod_destino=170&cod_pgi=2656
https://alessandradobrumado.wordpress.com/tag/bandas-de-musica/
https://alessandradobrumado.wordpress.com/tag/bandas-de-musica/
https://bandasantaefigenia.wordpress.com/
https://bandasantaefigenia.wordpress.com/
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Quadro 1.3.13-3 – Bens culturais imateriais no município de Brumadinho/MG. (continuação)

Corporação Musical Nossa Senhora da Conceição

Tipo do bem Registrado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Formas de 
expressão

Sim Municipal

Rua São Sebastião, n. 20 – Conceição de Itaguá. Decreto nº 262, de 28 de 
novembro de 2014. A Corporação Musical Banda Nossa Senhora da Conceição 
funcionou de 1920 até a década de 1950 com o nome de Banda Santa Cecília. 
Devido a algumas divergências políticas, seu funcionamento foi interrompido 
no período de 1950 a 1955, tendo os instrumentos sido apreendidos pelo 
presidente da corporação, e a contenda chegado às esferas judiciais. Na 
ocasião, por intermédio de alguns políticos, fez-se um movimento para aquisição 
de novos instrumentos, dando continuidade à corporação com o novo nome 
de Corporação Musical Banda Nossa Senhora da Conceição, que prosseguiu 
com o maestro e os músicos da antiga corporação. Devido ao reconhecimento 
artístico da banda, adveio a necessidade de reconhecimento legal da 
corporação. Deste modo, em 1984 decidiu-se pela reativação e formação da 
diretoria, lavrando-se a ata e a formação do estatuto (Disponível em: http://www.
descubraminas.com.br/Turismo/DestinoPagina.aspx?cod_destino=170&cod_
pgi=2656. Acesso em: 28 jul. 2020).

Figura 1.3.13-43 – Corporação Musical Nossa Senhora da Conceição no  
8º Encontro de Bandas de Brumadinho, em 2013.

Disponível em: https://alessandradobrumado.wordpress.com/tag/bandas-de-musica/.

http://www.descubraminas.com.br/Turismo/DestinoPagina.aspx?cod_destino=170&cod_pgi=2656
http://www.descubraminas.com.br/Turismo/DestinoPagina.aspx?cod_destino=170&cod_pgi=2656
http://www.descubraminas.com.br/Turismo/DestinoPagina.aspx?cod_destino=170&cod_pgi=2656
https://alessandradobrumado.wordpress.com/tag/bandas-de-musica/
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Quadro 1.3.13-3 – Bens culturais imateriais no município de Brumadinho/MG. (continuação)

Corporação Musical Santo Antônio

Tipo do bem Registrado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Formas de 
expressão

Sim Municipal

Rua José Rosa da Silva, n. 50 – Povoado de Suzana. Decreto nº 263, de 28 de 
novembro de 2014. Relatos apontam que a chamada “Bandinha de Suzana” 
foi fundada por volta de 1920 por José Rosa da Silva, ilustre morador daquele 
povoado. Na época, após a compra de alguns instrumentos musicais, ele 
contratou o maestro Antônio Tiago, que deu início à atividade de ensino musical 
na comunidade de Suzana. Em 4 de julho de 1988, nascia a Corporação 
Musical Santo Antônio, que propõe a prática e a difusão da arte musical para 
todas as idades, sem distinção de raça, cor ou crença religiosa (Disponível 
em: http://www.descubraminas.com.br/Turismo/DestinoPagina.aspx?cod_
destino=170&cod_pgi=2656. Acesso em: 28 jul. 2020).

Figura 1.3.13-44 – Corporação Musical Santo Antônio, na comemoração dos 100 anos de sua 
fundação, em 13 de junho de 2020.

Fonte: Lira Suzanense. Disponível em: https://www.facebook.com/268446933504054/photos/
rpp.268446933504054/1161098120905593/?type=3&theater–.

http://www.descubraminas.com.br/Turismo/DestinoPagina.aspx?cod_destino=170&cod_pgi=2656
http://www.descubraminas.com.br/Turismo/DestinoPagina.aspx?cod_destino=170&cod_pgi=2656
https://www.facebook.com/268446933504054/photos/rpp.268446933504054/1161098120905593/?type=3&theater-
https://www.facebook.com/268446933504054/photos/rpp.268446933504054/1161098120905593/?type=3&theater-
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Quadro 1.3.13-3 – Bens culturais imateriais no município de Brumadinho/MG. (continuação)

Guarda de Congo e Moçambique do Sapé

Tipo do bem Registrado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Celebrações Sim Municipal

Comunidade Quilombola do Sapé. Decreto nº 264, de 28 de novembro de 
2014. A Guarda de Moçambique de Sapé começou suas manifestações 
religiosas em São José do Paraopeba, comunidade vizinha. O grupo se 
reunia na Comunidade do Sapé, uma vez por ano, sempre em uma sexta-
feira, para planejar a ida em carros de boi a São José do Paraopeba, onde 
acontecia a única festa de Nossa Senhora do Rosário da região. Quando a 
guarda chegava a São José do Paraopeba, era recebida pelos moradores, que 
acolhiam e ofertavam hospedagem nas próprias casas. Todas as atividades 
relacionadas ao congado eram realizadas somente por homens, deixando às 
mulheres a obrigação de cozinhar e cuidar das crianças. A festa era realizada 
em quatro dias, no mês de agosto. A programação consistia em visitas a reis 
e rainhas, príncipes e princesas, muitas cantorias em louvor a Nossa Senhora 
do Rosário. Todo o percurso era feito à luz de lamparinas (PREFEITURA DE 
BRUMADINHO, 2015: 127).

Figura 1.3.13-45 – Apresentação do grupo Congo e Moçambique da Comunidade Quilombola de Sapé.

Disponível em: https://revistamultiplauni.wixsite.com/congoemocambiquesape.

https://revistamultiplauni.wixsite.com/congoemocambiquesape
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Quadro 1.3.13-3 – Bens culturais imateriais no município de Brumadinho/MG. (continuação)

Guarda de Moçambique do Aranha

Tipo do bem Registrado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Celebrações Sim Municipal

Localizado na Vila de Aranha, Distrito do Aranha. Registrado como bem imaterial 
do município pelo Decreto nº 02/2012. As festividades ocorrem junto à Igreja 
Matriz de Jesus, Maria e José durante a Festa de Nossa Senhora do Rosário, 
no mês de novembro. O grupo existe há cerca de 200 anos.

Figura 1.3.13-46 – Celebrações na Igreja de Jesus, Maria e José, no distrito de Aranha, 5 de 
novembro de 2017, com a presença de grupos de congado.

Disponível em: http://arquidiocesebh.org.br/noticias/comunidades-de-fe-do-vale-paraopeba-se-reunem-no-distrito-
de-aranha-dom-vicente-preside-celebracao/.

http://arquidiocesebh.org.br/noticias/comunidades-de-fe-do-vale-paraopeba-se-reunem-no-distrito-de-aranha-dom-vicente-preside-celebracao/
http://arquidiocesebh.org.br/noticias/comunidades-de-fe-do-vale-paraopeba-se-reunem-no-distrito-de-aranha-dom-vicente-preside-celebracao/


Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba 
Capítulo 1 – Diagnóstico pretérito 

Patrimônio cultural, histórico, arqueológico e natural

 696

Quadro 1.3.13-3 – Bens culturais imateriais no município de Brumadinho/MG. (continuação)

Violas de Minas

Tipo do bem Registrado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Saberes, 
linguagens e 
expressões 
musicais

Sim Estadual

A viola é definida como um instrumento musical constituído, comumente, por 
dez cordas de cinco ordens duplas ou triplas, por um formato cinturado e, 
eventualmente, por adornos de madeira chamados de marchetaria. Embora 
receba diversas terminologias (viola sertaneja, paulista, de Queluz, de arame, 
mineira, ou apenas “viola”), é mais conhecida por viola caipira. Em Minas Gerais, 
há diversos fazedores e luthiers que dominam diferentes técnicas e saberes 
relacionados com a fabricação das violas. Desse instrumento, tem origem uma 
musicalidade que é vista como parte inerente da paisagem sonora mineira e que 
gera uma multiplicidade de afinações, gêneros musicais, ritmos, toques e modos 
de tocar presentes em diversos contextos da cultura mineira, especialmente 
nas folias, catiras, danças de São Gonçalo, rodas de viola, congados, batuques, 
lundus, sussas etc. Reconhecido como patrimônio cultural imaterial do estado de 
Minas Gerais em 14 de junho de 2018 (Disponível em: http://www.iepha.mg.gov.
br/index.php/programas-e-acoes/patrimonio-cultural-protegido/bens-registrados/
details/2/6/bens-registrados-violas-o-fazer-e-o-tocar-em-minas-gerais. Acesso 
em: 2 maio 2019). 

Na Lista dos violeiros e fazedores de viola cadastrados para o município 
de Brumadinho consta apenas o nome de João Paulo Pereira de Castro, 
que toca em apresentações, shows e rodas de viola (Disponível em: http://
www.iepha.mg.gov.br/index.php/component/phocadownload/category/13-as-
violas?download=92:lista-de-violeiros-as-e-fazedores-cadastrados. Acesso em: 
2 maio 2019).

Figura 1.3.13-47 – Confecção  
das violas caipiras.

Figura 1.3.13-48 – Roda de viola caipira.

Fotos: IEPHA/MG.

http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/programas-e-acoes/patrimonio-cultural-protegido/bens-registrados/details/2/6/bens-registrados-violas-o-fazer-e-o-tocar-em-minas-gerais
http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/programas-e-acoes/patrimonio-cultural-protegido/bens-registrados/details/2/6/bens-registrados-violas-o-fazer-e-o-tocar-em-minas-gerais
http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/programas-e-acoes/patrimonio-cultural-protegido/bens-registrados/details/2/6/bens-registrados-violas-o-fazer-e-o-tocar-em-minas-gerais
http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/component/phocadownload/category/13-as-violas?download=92:lista-de-violeiros-as-e-fazedores-cadastrados
http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/component/phocadownload/category/13-as-violas?download=92:lista-de-violeiros-as-e-fazedores-cadastrados
http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/component/phocadownload/category/13-as-violas?download=92:lista-de-violeiros-as-e-fazedores-cadastrados
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Quadro 1.3.13-3 – Bens culturais imateriais no município de Brumadinho/MG. (continuação)

Folias de Minas

Tipo do bem Registrado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Práticas, 
saberes, 
formas de 
expressão, 
ritos e 
celebrações

Sim Estadual

As Folias de Minas foram registradas como patrimônio cultural de Minas Gerais 
em 6 de janeiro de 2017. Também denominadas “ternos” ou “companhias”, as 
folias são manifestações cultural-religiosas cujos grupos se estruturam a partir 
de sua devoção a santos, como os Reis Magos, o Divino Espírito Santo, São 
Sebastião, São Benedito, Nossa Senhora da Conceição etc. Geralmente, são 
formados por cantadores e tocadores, podendo apresentar personagens, como 
reis, palhaços e bastiões, que visitam casas de devotos, distribuindo bênçãos e 
recolhendo donativos para variados fins. Apresentam características regionais, 
e as indumentárias variam de grupo para grupo. Podem ser encontrados foliões 
que utilizam trajes militares, vestes de palhaço, máscaras ou roupas comuns. 
Os instrumentos que conduzem os cantos são as violas, violão, cavaquinho, 
pandeiro, bumbos, sanfona e caixas. Possuem como principal elemento 
simbólico a bandeira e se organizam a partir de ritos, como giro ou jornada, 
encontros, festas e cumprimento de promessas. A tradição, de origem ibérica, 
faz parte das celebrações mais antigas e difundidas no estado de Minas Gerais e 
no Brasil, e, ao longo dos anos, foi se tornando um componente de considerável 
importância na construção do imaginário, da identidade e da memória coletiva 
dos mineiros. As folias reúnem diversas práticas culturais, saberes, formas de 
expressão, ritos e celebrações, representando parte importante do patrimônio 
cultural mineiro. A Prefeitura de Brumadinho registrou quatro grupos de folias 
no município junto ao IEPHA/MG: Folia de Reis Irmandade de Nossa Senhora 
Aparecida, Folia de São Sebastião, Folia de São Sebastião de Brumadinho 
e Folia de Reis Irmandade de Nossa Senhora Aparecida de Ribeirão. Esses 
grupos também estão em processo de registro como bens culturais imateriais 
pelo município (Disponível em: http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/programas-
e-acoes/patrimonio-cultural-protegido/bens-registrados/details/2/5/bens-
registrados-as-folias-de-minas. Acesso em: 2 maio 2019).

Figura 1.3.13-49 – Folias de Minas, bem cultural registrado na esfera estadual.

Foto: IEPHA/MG

http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/programas-e-acoes/patrimonio-cultural-protegido/bens-registrados/details/2/5/bens-registrados-as-folias-de-minas
http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/programas-e-acoes/patrimonio-cultural-protegido/bens-registrados/details/2/5/bens-registrados-as-folias-de-minas
http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/programas-e-acoes/patrimonio-cultural-protegido/bens-registrados/details/2/5/bens-registrados-as-folias-de-minas
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Quadro 1.3.13-3 – Bens culturais imateriais no município de Brumadinho/MG. (continuação)

Roda de Capoeira e/ou Ofício de Mestre de Capoeira 

Tipo do bem Registrado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Formas de 
expressão e 
saberes

Sim Federal

A capoeira é uma prática cultural afro-brasileira multifacetada e multidimensional. 
Ao mesmo tempo em que é luta, também é dança. É compreendida como 
folclore, como esporte e como arte. Além de todas essas definições, aqui, neste 
documento, assumimos a prática da capoeira, acima de tudo, como um jogo 
que, independentemente de sua classificação, carrega uma filosofia ancestral, 
mantendo ligações com práticas de sociedades tradicionais, nas quais não 
havia separação das habilidades nas suas celebrações. Em todas as práticas 
atuais de capoeira coexistem a orquestração musical, a dança, os golpes, o 
jogo – embora o enfoque dado assuma algumas singularidades de acordo com 
a vertente, mestre ou grupo. Desenvolveu-se como um modo de sociabilidade 
e solidariedade construída por africanos escravizados, uma estratégia social 
para lidarem com o controle e a violência. As origens da capoeira remetem a, 
basicamente, três mitos fundadores: seu nascimento na África Central e sua 
transposição cultural para o território colonial português na América por africanos 
escravizados; sua criação por quilombolas em território brasileiro; e sua criação 
por indígenas, o que justificaria a origem do vocábulo que nomeia o jogo. A 
Roda de Capoeira - inscrita no Livro de Registro das Formas de Expressão, e 
o Ofício dos Mestres de Capoeira - inscrito no Livro de Registro dos Saberes, 
foram registrados como bens imateriais do patrimônio cultural do Brasil em 21 
de outubro de 2008. Foram levantados três grupos de capoeira em Brumadinho: 
Grupo de Corda da Associação Cultural Social Esportivo Expressão Livre 
(ACSECEL), Grupo de Capoeira Arte Minas Brasil e Associação do Capoeira 
Quilombola Raízes de Minas.

Figura 1.3.13-50 – Roda de capoeira na 
praça da Rodoviária de Brumadinho (2017), 
realizada pela Associação Cultural Social 
Esportiva de Capoeira.

Figura 1.3.13-51 – Jogar capoeira ou dança da 
guerra, de Johann Moritz Rugendas [1835].

Fonte: TV SETE – Sistema Educativo de Televisão. 
Disponível em: https://www.facebook.com/tevesete/
videos/1669887833317145/?v=1669887833317145.

Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural.  
Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/
obra24907/jogar-capoeira.

https://www.facebook.com/tevesete/videos/1669887833317145/?v=1669887833317145
https://www.facebook.com/tevesete/videos/1669887833317145/?v=1669887833317145
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra24907/jogar-capoeira
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra24907/jogar-capoeira
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Quadro 1.3.13-3 – Bens culturais imateriais no município de Brumadinho/MG. (continuação)

Folia de Reis da Irmandade de Nossa Senhora Aparecida

Tipo do bem Registrado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Celebrações Sim Estadual

Devoção à Nossa Senhora Aparecida. Personagens: reis, bandeira/estandarte, 
palhaços, vozes. Instrumentos: viola, violão, cavaquinho, caixa (tambor), 
pandeiro, cuíca. Número aproximado de integrantes: 10 (Disponível em: http://
www.iepha.mg.gov.br/index.php/component/phocadownload/category/21-as-
folias-de-minas?download=93:lista-de-folias-cadastrados. Acesso em: 2 maio 
2019).

Folia de São Sebastião

Tipo do bem Registrado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Celebrações Sim Estadual

Devoção a São Sebastião. Personagens: capitão, reis, bandeira/estandarte, 
palhaços, vozes. Instrumentos: viola, violão, cavaquinho, sanfona, caixa 
(tambor), pandeiro. Número aproximado de integrantes: 12. (Disponível em: 
http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/component/phocadownload/category/21-
as-folias-de-minas?download=93:lista-de-folias-cadastrados. Acesso em: 2 
maio 2019).

Figura 1.3.13-52 – Folia de Reis de São Sebastião (2015).

Fonte: Prefeitura Municipal de Brumadinho.

Folia de São Sebastião de Brumadinho

Tipo do bem Registrado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Celebrações Sim Estadual

Devoção a São Sebastião. Ano de fundação: 1954. Instrumentos: viola, 
violão, cavaquinho, sanfona, caixa (tambor), pandeiro. Número aproximado 
de integrantes: 12. (Disponível em: http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/
component/phocadownload/category/21-as-folias-de-minas?download=93:lista-
de-folias-cadastrados. Acesso em: 2 maio 2019).

http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/component/phocadownload/category/21-as-folias-de-minas?download=93:lista-de-folias-cadastrados
http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/component/phocadownload/category/21-as-folias-de-minas?download=93:lista-de-folias-cadastrados
http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/component/phocadownload/category/21-as-folias-de-minas?download=93:lista-de-folias-cadastrados
http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/component/phocadownload/category/21-as-folias-de-minas?download=93:lista-de-folias-cadastrados
http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/component/phocadownload/category/21-as-folias-de-minas?download=93:lista-de-folias-cadastrados
http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/component/phocadownload/category/21-as-folias-de-minas?download=93:lista-de-folias-cadastrados
http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/component/phocadownload/category/21-as-folias-de-minas?download=93:lista-de-folias-cadastrados
http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/component/phocadownload/category/21-as-folias-de-minas?download=93:lista-de-folias-cadastrados


Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba 
Capítulo 1 – Diagnóstico pretérito 

Patrimônio cultural, histórico, arqueológico e natural

 700

Quadro 1.3.13-3 – Bens culturais imateriais no município de Brumadinho/MG. (continuação)

Folia de Reis da Irmandade de Nossa Senhora Aparecida de Ribeirão

Tipo do bem Registrado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Celebrações Sim Estadual

Devoção a Nossa Senhora Aparecida. Personagens: palhaços que realizam 
acrobacias com um bastão, vestem-se com máscaras, portam um apito com 
o qual marcam a chegada e a partida da bandeira, vozes de pessoas do coro. 
Instrumentos: violão, cavaquinho, sanfona, caixa (tambor), pandeiro, meia-lua. 
Apresenta-se entre 25 de dezembro e o fim do mês de janeiro, e a convite. 
Número aproximado de integrantes: 23. (Disponível em: http://www.iepha.
mg.gov.br/index.php/component/phocadownload/category/21-as-folias-de-
minas?download=93:lista-de-folias-cadastrados. Acesso em: 2 maio 2019)

Figura 1.3.13-53 – Folia de Reis da Irmandade de Nossa Senhora Aparecida de Ribeirão (2017).

Fonte: Prefeitura Municipal de Brumadinho.

Festividade de Congado de Progresso

Tipo do bem Registrado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Celebrações
Em 
processo de 
registro

Federal

No entorno da Igreja Rosa Mística (Avenida Inhotim, n. 683 – Progresso 
II). As festas de Congado (ou Reinado) são realizadas anualmente em 
diversas comunidades do município de Brumadinho. Durante a celebração, 
são realizados cortejos, visita à casa dos reis (alvorada), troca de coroa e 
outras tradições. Com dedicação, seriedade e compromisso, as festas de 
congado são consideradas uma das celebrações religiosas mais tradicionais 
do município. No mês de maio, as festas são realizadas nas comunidades de 
Rodrigues, Sapé e Progresso II (Disponível em: http://www.minasgerais.com.
br/pt/eventos/brumadinho/festividade-de-congado-de-progresso-maio. Acesso 
em: 2 maio 2019).

As congadas de Minas estão em fase de instrução de registro junto ao Iphan 
como patrimônio cultural imaterial brasileiro.

http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/component/phocadownload/category/21-as-folias-de-minas?download=93:lista-de-folias-cadastrados
http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/component/phocadownload/category/21-as-folias-de-minas?download=93:lista-de-folias-cadastrados
http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/component/phocadownload/category/21-as-folias-de-minas?download=93:lista-de-folias-cadastrados
http://www.minasgerais.com.br/pt/eventos/brumadinho/festividade-de-congado-de-progresso-maio
http://www.minasgerais.com.br/pt/eventos/brumadinho/festividade-de-congado-de-progresso-maio
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Quadro 1.3.13-3 – Bens culturais imateriais no município de Brumadinho/MG. (continuação)

Festividade de Congado de Piedade do Paraopeba

Tipo do bem Registrado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Celebrações
Em 
processo de 
registro

Federal

No entorno da Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Rua do Rosário – Piedade 
do Paraopeba), no mês de outubro (Disponível em: http://www.minasgerais.
com.br/pt/eventos/brumadinho/festividade-de-congado-de-piedade-do-
paraopeba-outubro. Acesso em: 2 maio 2019).

As congadas de Minas estão em fase de instrução de registro junto ao Iphan 
como patrimônio cultural imaterial brasileiro.

Festividade de Congado de Sapé

Tipo do bem Registrado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Celebrações
Em 
processo de 
registro

Federal

No entorno da Igreja de São Vicente de Paula (Povoado de Sapé), nos meses 
de maio e setembro. Liderança comunitária: Matuzinha (Disponível em: http://
www.minasgerais.com.br/pt/eventos/brumadinho/festividade-de-congado-
de-sape-setembro e http://www.minasgerais.com.br/pt/eventos/brumadinho/
festividade-de-congado-de-sape-maio. Acesso em: 2 maio 2019).

As congadas de Minas estão em fase de instrução de registro junto ao Iphan 
como patrimônio cultural imaterial brasileiro.

Festividade de Congado de Rodrigues

Tipo do bem Registrado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Celebrações
Em 
processo de 
registro

Federal

No entorno da Igreja de Santa Cruz (Rua Hum – Rodrigues), no mês de maio. 
Liderança comunitária: Eustáquio.

As congadas de Minas estão em fase de instrução de registro junto ao Iphan 
como patrimônio cultural imaterial brasileiro.

Figura 1.3.13-54 – Festividade de Congado de Rodrigues (2013).

Fonte: Prefeitura Municipal de Brumadinho.

http://www.minasgerais.com.br/pt/eventos/brumadinho/festividade-de-congado-de-piedade-do-paraopeba-outubro
http://www.minasgerais.com.br/pt/eventos/brumadinho/festividade-de-congado-de-piedade-do-paraopeba-outubro
http://www.minasgerais.com.br/pt/eventos/brumadinho/festividade-de-congado-de-piedade-do-paraopeba-outubro
http://www.minasgerais.com.br/pt/eventos/brumadinho/festividade-de-congado-de-sape-setembro
http://www.minasgerais.com.br/pt/eventos/brumadinho/festividade-de-congado-de-sape-setembro
http://www.minasgerais.com.br/pt/eventos/brumadinho/festividade-de-congado-de-sape-setembro
http://www.minasgerais.com.br/pt/eventos/brumadinho/festividade-de-congado-de-sape-maio
http://www.minasgerais.com.br/pt/eventos/brumadinho/festividade-de-congado-de-sape-maio
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Quadro 1.3.13-3 – Bens culturais imateriais no município de Brumadinho/MG. (continuação)

Festividade de Congado de Marinhos

Tipo do bem Registrado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Celebrações
Em 
processo de 
registro

Federal

No entorno da Igreja de Nossa Senhora da Conceição (Avenida Hum – 
Marinhos), no mês de outubro. Liderança comunitária: Nair de Fátima 
(Disponível em: http://www.minasgerais.com.br/pt/eventos/brumadinho/
festividade-de-congado-de-marinhos-outubro. Acesso em: 2 maio 2019.)

As congadas de Minas estão em fase de instrução de registro junto ao Iphan 
como patrimônio cultural imaterial brasileiro.

Figura 1.3.13-55 – Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Marinhos,  
no entorno da qual acontece a Festividade de Congado de Marinhos.

Fonte: Instagram @visitebrumadinho

Festividade de Congado de São José

Tipo do bem Registrado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Celebrações
Em 
processo de 
registro

Federal

No entorno da Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Joaquim Augusto 
Rodrigues, São José do Paraopeba), no mês de agosto. (Disponível em:  
http://www.minasgerais.com.br/pt/eventos/brumadinho/festividade-de-congado-
de-sao-jose. Acesso em: 2 maio 2019.)

As congadas de Minas estão em fase de instrução de registro junto ao Iphan 
como patrimônio cultural imaterial brasileiro.

Festividade de Congado de Santa Efigênia

Tipo do bem Registrado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Celebrações
Em 
processo de 
registro

Federal

No entorno da Igreja de São Cristóvão (Rua José Gabriel da Costa – Santa 
Efigênia), no mês de agosto (Disponível em: http://www.minasgerais.com.br/pt/
eventos/brumadinho/festividade-de-congado-de-santa-efigenia-agosto. Acesso 
em: 2 maio 2019).

As congadas de Minas estão em fase de instrução de registro junto ao Iphan 
como patrimônio cultural imaterial brasileiro.

http://www.minasgerais.com.br/pt/eventos/brumadinho/festividade-de-congado-de-marinhos-outubro
http://www.minasgerais.com.br/pt/eventos/brumadinho/festividade-de-congado-de-marinhos-outubro
http://www.minasgerais.com.br/pt/eventos/brumadinho/festividade-de-congado-de-sao-jose
http://www.minasgerais.com.br/pt/eventos/brumadinho/festividade-de-congado-de-sao-jose
http://www.minasgerais.com.br/pt/eventos/brumadinho/festividade-de-congado-de-santa-efigenia-agosto
http://www.minasgerais.com.br/pt/eventos/brumadinho/festividade-de-congado-de-santa-efigenia-agosto
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Quadro 1.3.13-3 – Bens culturais imateriais no município de Brumadinho/MG. (continuação)

Festividade de Congado de Córrego Ferreira

Tipo do bem Registrado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Celebrações
Em 
processo de 
registro

Federal

No entorno da Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito (Rua 
Francisco dos Santos, n. 140 – Córrego Ferreira), no mês de setembro 
(Disponível em: http://www.minasgerais.com.br/pt/eventos/brumadinho/
festividade-de-congado-de-corrego-ferreira-setembro. Acesso em: 2 maio 2019).

As congadas de Minas estão em fase de instrução de registro junto ao Iphan 
como patrimônio cultural imaterial brasileiro.

Festividade de Congado de Conceição de Itaguá

Tipo do bem Registrado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Celebrações
Em 
processo de 
registro

Federal

No entorno da Igreja de Nossa Senhora da Imaculada Conceição (Praça 
Maria Júlia de Sales – Conceição de Itaguá), no mês de setembro ou outubro 
(Disponível em: http://www.minasgerais.com.br/pt/eventos/brumadinho/festividade-
de-congado-de-conceicao-de-itagua-outubro. Acesso em: 2 maio 2019).

As congadas de Minas estão em fase de instrução de registro junto ao Iphan 
como patrimônio cultural imaterial brasileiro.

Figura 1.3.13-56 – Igreja de Nossa Senhora da Conceição, no distrito de Conceição de Itaguá, 
em cujo entorno acontece a Festividade de Congado.

Fonte: Prefeitura Municipal de Brumadinho.

http://www.minasgerais.com.br/pt/eventos/brumadinho/festividade-de-congado-de-corrego-ferreira-setembro
http://www.minasgerais.com.br/pt/eventos/brumadinho/festividade-de-congado-de-corrego-ferreira-setembro
http://www.minasgerais.com.br/pt/eventos/brumadinho/festividade-de-congado-de-conceicao-de-itagua-outubro
http://www.minasgerais.com.br/pt/eventos/brumadinho/festividade-de-congado-de-conceicao-de-itagua-outubro
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Quadro 1.3.13-3 – Bens culturais imateriais no município de Brumadinho/MG. (continuação)

Encontro de Folias de Reis

Tipo do bem Registrado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Celebrações Sim Estadual

Na Praça de Eventos Antônio Carmo Neto (Avenida Inhotim – Progresso), no mês 
de maio. O encontro é uma celebração religiosa que reúne diversas irmandades 
de Folia de Reis tocando seus instrumentos, como viola caipira, acordeom, 
sanfona, gaita, reco-reco, flauta e bastão, todos enfeitados com fitas coloridas. 
A anfitriã do encontro é a Irmandade de Folia de Reis de São Sebastião. A 
celebração envolve diversas combinações de cores, ritmos e poesias (Disponível 
em: http://www.minasgerais.com.br/pt/eventos/brumadinho/encontro-de-folia-de-
reis-1. Acesso em: 2 maio 2019).

Figura 1.3.13-57 – Encontro de Folias de Reis de Brumadinho.

Fonte: Prefeitura Municipal de Brumadinho.

Jubileu de Nossa Senhora das Mercês

Tipo do bem Registrado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Celebrações Não –

Na Praça da Matriz (Rua Antônio do Prado – Tejuco), no mês de setembro. 
Conhecido por sua expressiva religiosidade local, o povoado de Tejuco está 
localizado no distrito-sede de Brumadinho. No povoado, encontra-se a Igreja de 
Nossa Senhora das Mercês, um grande monumento religioso do município. Além 
disso, no local, ocorre anualmente o Jubileu de Nossa Senhora das Mercês, 
popularmente conhecido como “Festa do Tejuco”, uma das festas mais tradicionais 
da região (Disponível em: http://www.minasgerais.com.br/pt/eventos/brumadinho/
jubileu-de-nossa-senhora-das-merces. Acesso em: 2 maio 2019).

Figura 1.3.13-58 – Jubileu de Nossa Senhora das Mercês ou “Festa do Tejuco”.

Fonte: Prefeitura Municipal de Brumadinho.

http://www.minasgerais.com.br/pt/eventos/brumadinho/encontro-de-folia-de-reis-1
http://www.minasgerais.com.br/pt/eventos/brumadinho/encontro-de-folia-de-reis-1
http://www.minasgerais.com.br/pt/eventos/brumadinho/jubileu-de-nossa-senhora-das-merces
http://www.minasgerais.com.br/pt/eventos/brumadinho/jubileu-de-nossa-senhora-das-merces
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Quadro 1.3.13-3 – Bens culturais imateriais no município de Brumadinho/MG. (continuação)

Festival de Quadrilha Arraial do Busca-Pé

Tipo do bem Registrado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Celebrações Não –

Considerado o mais tradicional festival junino do município, o evento reúne 
vários grupos de quadrilhas regionais e estaduais demonstrando suas 
tradições, valores e culturas peculiares. Além das diversas apresentações, o 
evento conta com barracas de comidas típicas e shows musicais. Acontece no 
primeiro sábado do mês de junho (Disponível em: https://visite.brumadinho.
mg.gov.br/eventos-e-festividades/#culturais. Acesso em: 21 maio 2019).

Figura 1.3.13-59 – Festival de Quadrilha Arraial do Busca-Pé (2013).

Fonte: Prefeitura Municipal de Brumadinho.

Festa de São Sebastião

Tipo do bem Registrado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Celebrações Não –

Celebrada no mês de janeiro, a festa é comemorada com novena, 
apresentações musicais e show pirotécnico. Há barraquinhas, bingo e 
leilões (Disponível em: https://visite.brumadinho.mg.gov.br/eventos-e-
festividades/#culturais. Acesso em: 21 maio 2019).

Figura 1.3.13-60 – Procissão realizada durante a Festa de São Sebastião em Brumadinho (2018).

Foto: TV Sete Canal. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=oMedLab7zco.

https://visite.brumadinho.mg.gov.br/eventos-e-festividades/#culturais
https://visite.brumadinho.mg.gov.br/eventos-e-festividades/#culturais
https://visite.brumadinho.mg.gov.br/eventos-e-festividades/#culturais
https://visite.brumadinho.mg.gov.br/eventos-e-festividades/#culturais
https://www.youtube.com/watch?v=oMedLab7zco
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Quadro 1.3.13-3 – Bens culturais imateriais no município de Brumadinho/MG. (continuação)

Festa de São José

Tipo do bem Registrado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Celebrações Não –

O distrito de São José do Paraopeba, considerado um dos mais antigos 
povoados de Brumadinho, possui uma história intrinsecamente relacionada 
aos povos de origem africana que para a região foram obrigados a migrar 
por conta do tráfico de mão-de-obra escravizada. No distrito, localiza-se a 
Igreja Matriz de São José do Paraopeba, a principal igreja da paróquia de São 
José. Anualmente, celebra-se no entorno da igreja a Festa de São José, um 
evento de caráter religioso e cultural que atrai fiéis e visitantes que circulam 
pela região (Disponível em: https://visite.brumadinho.mg.gov.br/eventos-e-
festividades/#culturais. Acesso em: 21 maio 2019).

Festa de Nossa Senhora da Imaculada Conceição

Tipo do bem Registrado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Celebrações Não –

Popularmente conhecida como “Festa do Brumado”, o evento é realizado 
na parte central do povoado de Conceição de Itaguá, antigo Brumado do 
Paraopeba, no entorno da Igreja de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. 
Além das celebrações religiosas, o evento conta com apresentações culturais, 
shows e barracas de comidas típicas. Acontece em 8 de dezembro (Disponível 
em: https://visite.brumadinho.mg.gov.br/eventos-e-festividades/#culturais. 
Acesso em: 21 maio 2019).

Festividade de Congado de Aranha

Tipo do bem Registrado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Celebrações

Em 
processo 
de registro 
junto ao 
Iphan – 
Congadas 
de Minas

Federal

As festas de Congado (ou Reinado) são realizadas anualmente em diversas 
comunidades do município. Durante a celebração são realizados cortejos, 
visita à casa dos reis (alvorada), troca de coroa e outras tradições. Com muita 
dedicação, seriedade e compromisso, as festas são consideradas uma das 
celebrações religiosas mais tradicionais de Brumadinho. No mês de novembro, 
a Festa de Congado é realizada no distrito de Aranha.

https://visite.brumadinho.mg.gov.br/eventos-e-festividades/#culturais
https://visite.brumadinho.mg.gov.br/eventos-e-festividades/#culturais
https://visite.brumadinho.mg.gov.br/eventos-e-festividades/#culturais
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Quadro 1.3.13-3 – Bens culturais imateriais no município de Brumadinho/MG. (continuação)

Corporação Musical Banda São Sebastião

Tipo do bem Registrado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Formas de 
expressão

Não –

A Banda São Sebastião foi fundada em 13 de maio de 1929 por Tarcilio Gomes 
da Costa, entretanto o registro oficial só aconteceu em 30 de novembro 
de 1957. Fundada antes mesmo de Brumadinho se tornar município, a 
banda constitui uma tradicional entidade, tendo participado das principais 
comemorações e eventos locais, tais como a Festa de São Sebastião 
(padroeiro da banda e do município), em 20 de janeiro, e as procissões da 
Semana Santa.

Figura 1.3.13-61 – Banda São Sebastião (2017).

Disponível em: https://www.facebook.com/bandasaosebastiaomg/photos/a.942188259244678/1099985963464906
/?type=3&theater.

Guarda de Congo de São Benedito

Tipo do bem Registrado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Práticas, 
saberes, 
formas de 
expressão, 
ritos e 
celebrações

Não –
Sediada no distrito de São José do Paraopeba, no povoado de Sapé, a 
Guarda do Congo de São Benedito realiza suas celebrações na Capela de São 
Benedito (Sapé).

Guarda de Moçambique de Marinhos

Tipo do bem Registrado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Práticas, 
saberes, 
formas de 
expressão, 
ritos e 
celebrações

Não –
Sediada no distrito de São José do Paraopeba, no povoado de Marinhos, a 
Guarda de Moçambique de Marinhos realiza suas celebrações Capela de 
Nossa Senhora da Conceição (Marinhos).

https://www.facebook.com/bandasaosebastiaomg/photos/a.942188259244678/1099985963464906/?type=3&theater
https://www.facebook.com/bandasaosebastiaomg/photos/a.942188259244678/1099985963464906/?type=3&theater
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Quadro 1.3.13-3 – Bens culturais imateriais no município de Brumadinho/MG. (continuação)

Guarda de Moçambique do Córrego do Ferreira

Tipo do bem Registrado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Práticas, 
saberes, 
formas de 
expressão, 
ritos e 
celebrações

Não –
Sediada no distrito de Piedade do Paraopeba, na localidade de Córrego do 
Ferreira, a guarda participa das comemorações da Festa de Nossa Senhora do 
Rosário.

Guarda de Moçambique de Piedade do Paraopeba

Tipo do bem Registrado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Práticas, 
saberes, 
formas de 
expressão, 
ritos e 
celebrações

Não –

Sediada na Vila de Piedade do Paraopeba, no distrito de mesmo nome, a 
Guarda de Moçambique de Piedade do Paraopeba já possui cerca de 200 
anos de existência, participando da Festa de Nossa Senhora da Piedade, da 
Festa de Nossa Senhora do Rosário e da Festa do Divino

Guarda de Moçambique de Santa Isabel

Tipo do bem Registrado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Práticas, 
saberes, 
formas de 
expressão, 
ritos e 
celebrações

Não –
Sediada no bairro Cohab, a guarda está ligada à Igreja de São Cristóvão e 
participa das comemorações da Festa de Santa Isabel e da Festa de Nossa 
Senhora do Rosário.

Guarda de Moçambique de Santa Efigênia

Tipo do bem Registrado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Práticas, 
saberes, 
formas de 
expressão, 
ritos e 
celebrações

Não –
Sediada no bairro de Santa Efigênia, a guarda está ligada à Igreja de São 
Cristóvão e participa das comemorações da Festa de Nossa Senhora do 
Rosário.
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Quadro 1.3.13-3 – Bens culturais imateriais no município de Brumadinho/MG. (continuação)

Guarda de Moçambique de Conceição do Itaguá

Tipo do bem Registrado Nível de 
acautelamento Descrição / Informações

Práticas, 
saberes, 
formas de 
expressão, 
ritos e 
celebrações

Não –

Sediada na Vila de Itaguá (antigo Brumado Velho), no distrito de Conceição de 
Itaguá, a guarda está ligada à Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição e 
participa das comemorações da Festa de Nossa Senhora da Conceição e da 
Festa de Nossa Senhora do Rosário.

Figura 1.3.13-62 – Guarda de Moçambique de Conceição do Itaguá (2014).

Fonte: Prefeitura Municipal de Brumadinho.

1.3.13.3.2.B) Municípios atravessados pelo rio Paraopeba e à jusante do córrego do Feijão
Como colocado anteriormente, para os municípios atravessados pelo rio Paraopeba e à ju-
sante do córrego do Feijão, foram levantados os bens culturais registrados nos níveis federal, 
estadual e municipal e, também, os bens culturais em processo de registro ou inventariados, 
conforme apresentado no Anexo 58.

1.3.13.3.2.C) Demais municípios da bacia do rio Paraopeba
Para os demais municípios localizados na bacia do rio Paraopeba, mas que não são atraves-
sados pelo rio Paraopeba ou que não estão à jusante do córrego do Feijão, o levantamento de 
dados sobre bens culturais imateriais se pautou nos bens culturais registrados nas instâncias 
federal, estadual e municipal, conforme apresentados no Anexo 59.

1.3.13.3.3. Patrimônio natural
De forma análoga aos bens culturais materiais e imateriais, são considerados bens do patrimô-
nio natural do Brasil os monumentos naturais, os sítios e as paisagens cuja feição notável com 
que foram dotados pela natureza ou agenciados/moldados pela ação humana que represen-
tam importantes características físicas notáveis, que apresentam excepcional valor arqueológi-
co, etnográfico ou artístico para a sociedade brasileira, conforme estabelecido na Constituição 
brasileira. Para a proteção de bens naturais, utiliza-se o instrumento administrativo do tomba-
mento, especificamente no Livro de Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico.
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Bens, lugares e paisagens naturais também podem ser tombados por conta da importância 
da conservação da natureza sob o ponto de vista biológico, para a preservação e restaura-
ção de processos ecológicos essenciais, pela biodiversidade e pela integridade do patrimônio 
genético.

Para o município de Brumadinho foram levantados apenas 2 (dois) bens culturais tombados 
como representantes do patrimônio natural da cidade: o Conjunto Histórico e Paisagístico da 
Serra da Calçada e o Parque Estadual da Serra do Rola-Moça.

Ao todo, incluindo Brumadinho, foram levantados 156 bens reconhecidos como patrimônios 
naturais dos municípios. A metodologia foi a mesma utilizada para os bens culturais e imate-
riais, levantando-se os dados junto ao Iphan, ao IEPHA/MG e a prefeituras municipais sobre os 
bens naturais tombados, inventariados ou valorados nos municípios, conforme apresentando 
no Anexo 60. Os bens do patrimônio natural para o município de Brumadinho estão apresenta-
dos no Quadro 1.3.13-4.

Quadro 1.3.13-4 – Patrimônio natural (sítios naturais e/ou conjuntos paisagísticos) no município 
de Brumadinho.

Conjunto Histórico e Paisagístico da Serra da Calçada
Outras 
denominações

–

Homologação Deliberação Conep 04/2008, de 30 de junho de 2008

Local / Endereço Brumadinho, Piedade do Paraopeba, Nova Lima

Tombado Sim

Nível de 
Acautelamento

Estadual

Descrição / 
Informações

A paisagem cultural do Conjunto Histórico e Paisagístico da Serra da Calçada, situado entre os 
municípios de Brumadinho e Nova Lima, é constituída pela memória histórica da mineração dos 
séculos XVIII e XIX, registrada pelas edificações e estruturas de mineração. Encontram-se na serra 
caminhos pavimentados em ruínas. Exemplos de estruturas remanescentes são a fábrica de São 
Caetano da Moeda Velha e o complexo minerário do Forte de Brumadinho. O tombamento estadual do 
conjunto foi efetuado em 30 de julho de 2008 (Disponível em: http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/
programas-e-acoes/patrimonio-cultural-protegido/bens-tombados/details/1/128/bens-tombados-conjunto-
hist%C3%B3rico-e-paisag%C3%ADstico-da-serra-da-cal%C3%A7ada. Acesso em: 2 maio 2019).

Parque Estadual da Serra do Rola-Moça
Outras 
denominações

–

Homologação Decreto-Lei nº 36.071, de 27 de setembro de 1994

Local / Endereço –

Tombado Não

Nível de 
Acautelamento

Apesar de não ser tombado como patrimônio natural do estado, está sob a proteção da legislação 
estadual.

Descrição / 
Informações

Avenida Montreal, s/n. – Jardim. Terceiro maior parque de preservação ambiental em área urbana do 
Brasil, o Parque Estadual da Serra do Rola-Moça possui uma riqueza natural exuberante. O local possui 
mananciais que abastecem a região metropolitana de Belo Horizonte, além de uma rica diversidade de 
fauna, com espécies ameaçadas de extinção, como a onça-parda, a jaguatirica, o lobo-guará, o gato-do-
mato, o macuco e o veado-campeiro. Situado na zona de transição entre o Cerrado e a Mata Atlântica, 
o parque abriga espécies raras de flora, como orquídea, bromélia, candeia, jacarandá, cedro, jequitibá, 
arnica e a canela-de-ema, que se tornou símbolo do parque (Disponível em: http://www.minasgerais.
com.br/pt/atracoes/brumadinho/parque-estadual-da-serra-do-rola-moca. Acesso em: 2 maio 2019).

Fonte: Iphan, IEPHA/MG, prefeituras municipais.

http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/programas-e-acoes/patrimonio-cultural-protegido/bens-tombados/details/1/128/bens-tombados-conjunto-hist%C3%B3rico-e-paisag%C3%ADstico-da-serra-da-cal%C3%A7ada
http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/programas-e-acoes/patrimonio-cultural-protegido/bens-tombados/details/1/128/bens-tombados-conjunto-hist%C3%B3rico-e-paisag%C3%ADstico-da-serra-da-cal%C3%A7ada
http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/programas-e-acoes/patrimonio-cultural-protegido/bens-tombados/details/1/128/bens-tombados-conjunto-hist%C3%B3rico-e-paisag%C3%ADstico-da-serra-da-cal%C3%A7ada
http://www.minasgerais.com.br/pt/atracoes/brumadinho/parque-estadual-da-serra-do-rola-moca
http://www.minasgerais.com.br/pt/atracoes/brumadinho/parque-estadual-da-serra-do-rola-moca
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Figura 1.3.13-63 – Vista da serra da Calçada.

Fonte: IEPHA/MG 
Disponível em: http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/institucional/legislacao/14-patrimonio-cultural-protegido/bens-
tombados/157-conjunto-hist%C3%B3rico-e-paisag%C3%ADstico-da-serra-da-cal%C3%A7ada.

Figura 1.3.13-64 – Caminho de pedras calçado que nomeia a serra.

Fonte: IEPHA/MG 
Disponível em: http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/institucional/legislacao/14-patrimonio-cultural-protegido/bens-
tombados/157-conjunto-hist%C3%B3rico-e-paisag%C3%ADstico-da-serra-da-cal%C3%A7ada.

Figura 1.3.13-65 – Vista do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça  
a partir do mirante Três Pedras.

Fonte: IEF/MG. Disponível em: http://www.ief.mg.gov.br/component/content/198?task=view.

http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/institucional/legislacao/14-patrimonio-cultural-protegido/bens-tombados/157-conjunto-hist%C3%B3rico-e-paisag%C3%ADstico-da-serra-da-cal%C3%A7ada
http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/institucional/legislacao/14-patrimonio-cultural-protegido/bens-tombados/157-conjunto-hist%C3%B3rico-e-paisag%C3%ADstico-da-serra-da-cal%C3%A7ada
http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/institucional/legislacao/14-patrimonio-cultural-protegido/bens-tombados/157-conjunto-hist%C3%B3rico-e-paisag%C3%ADstico-da-serra-da-cal%C3%A7ada
http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/institucional/legislacao/14-patrimonio-cultural-protegido/bens-tombados/157-conjunto-hist%C3%B3rico-e-paisag%C3%ADstico-da-serra-da-cal%C3%A7ada
http://www.ief.mg.gov.br/component/content/198?task=view
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Figura 1.3.13-66 – Vista do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça  
a partir do mirante dos Planetas.

Fonte: IEF/MG. Disponível em: http://www.ief.mg.gov.br/component/content/198?task=view.

1.3.13.3.4. Locais e atrações turísticas
Além do patrimônio cultural formado pelos bens materiais, imateriais e naturais, também foram 
levantados os locais e eventos/atrações turísticas dos municípios à jusante do ribeirão Ferro-
Carvão. A pesquisa buscou junto às prefeituras municipais e secretarias de turismo os expoen-
tes do turismo que movimentam a economia nas cidades, sejam estes locais ou eventos/atra-
ções que ocorram em determinada época do ano, não estando necessariamente vinculadas a 
manifestações culturais religiosas, como feiras agrícolas.

Os Quadros 1.3.13-5 e 6 apresenta os locais e atrações turísticas registradas nas prefeituras 
municipais como de importância para o turismo local.

Quadro 1.3.13-5 – Locais e atrações turísticas de Brumadinho/MG.

Brumadinho Gourmet
É o mais importante festival de arte, cultura e gastronomia da região metropolitana de Belo Horizonte. Nos dias do 
evento, artesãos, artistas, músicos, dançarinos, atores, produtores, doceiras, produtos variados, marcas, chefs de cozinha 
profissionais e amantes da gastronomia se encontram. Acontece o Concurso Cultural Chef Brumadinho Gourmet. (Disponível 
em: https://www.soubh.com.br/agenda/eventos/festival-brumadinho-gourmet. Acesso em: 20 maio 2019).

Figura 1.3.13-67 – Brumadinho Gourmet de 2019.

Disponível em: https://www.hojeemdia.com.br/almanaque/brumadinho-gourmet-segundo-dia-tem-ivo-faria-e-
cozinha-de-mestres-de-casa-branca-1.740979.

http://www.ief.mg.gov.br/component/content/198?task=view
https://www.soubh.com.br/agenda/eventos/festival-brumadinho-gourmet
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Quadro 1.3.13-5 – Locais e atrações turísticas de Brumadinho/MG. (continuação)

Dawa Drolma (templo budista)
Avenida Caapegoara, s/n. – Casa Branca – Condomínio Aldeia Cachoeira das Pedras. Situado dentro do condomínio Aldeia 
Cachoeira das Pedras, em Casa Branca, o Dawa Drolma é um centro budista de arquitetura típica tibetana. O local possui três 
estátuas, uma stupa e quatro grandes rodas de oração. Além disso, possui um gonpa (lugar tranquilo) com diversas pinturas 
de Buda, também típicas do Tibete (Disponível em: https://visitebrumadinho.com.br/cultura-em-brumadinho. Acesso em: 2 
maio 2019).

Figura 1.3.13-68 – Dawa Drolma (templo budista).

Disponível em: https://dawadrolma.org/templo/#lg=1&slide=3.

Instituto Inhotim
O Instituto Cultural Inhotim é um dos mais importantes centros de arte contemporânea do mundo. Com uma área de visitação 
de 140 hectares, Inhotim é uma junção de jardim botânico e obras de arte contemporânea nas 22 galerias e jardins. Aberto em 
2006, o museu já recebeu mais de 2 milhões de visitantes. Além das alamedas cobertas de palmeiras raras, o turista encontra 
os bancos do artista plástico Hugo França em meio a uma arquitetura inovadora. O visitante tem acesso a obras de mais de 100 
artistas brasileiros e estrangeiros, que compõem o acervo de mais de 800 peças (Disponível em: https://www.inhotim.org.br/. 
Acesso em: 29 maio 2019.)

Figura 1.3.13-69 – Jardim Botânico do Instituto Inhotim.

Disponível em: https://veja.abril.com.br/brasil/inhotim-atravessa-crise-financeira-e-pode-ter-de-fechar-as-portas/.

https://visitebrumadinho.com.br/cultura-em-brumadinho
https://dawadrolma.org/templo/#lg=1&slide=3
https://www.inhotim.org.br/
https://veja.abril.com.br/brasil/inhotim-atravessa-crise-financeira-e-pode-ter-de-fechar-as-portas/
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Quadro 1.3.13-5 – Locais e atrações turísticas de Brumadinho/MG. (continuação)

Carnaval
Em Brumadinho, o Carnaval acontece na principal avenida da cidade, onde são realizadas diversas apresentações culturais, 
shows e os tradicionais desfiles dos blocos locais. No interior do município, há também festividades carnavalescas (Disponível 
em: https://visite.brumadinho.mg.gov.br/eventos-e-festividades/#culturais. Acesso em: 21 maio 2019). 

Figura 1.3.13-70 – Blocos de rua no Carnaval de Brumadinho (2014).

Disponível em: http://depeitoaberto.com.br/index.php/2014/02/27/carnaval-tradicional-esta-de-volta-as-ruas-de-brumadinho/.

Encontro de Motociclistas
Realizado em parceria com o Brumadinho Moto Grupo, o encontro de motociclistas é composto por roqueiros e aficionados por 
motocicletas de diversas cidades e regiões do estado. Durante o evento, os visitantes podem assistir a shows e apreciar as 
exposições de grandes motocicletas e triciclos. Além disso, o evento conta com apresentações culturais da região. Acontece 
no mês de setembro (Disponível em: https://visite.brumadinho.mg.gov.br/eventos-e-festividades/#culturais. Acesso em: 21 maio 
2019).

Figura 1.3.13-71 – 8º Encontro de Motociclistas de Brumadinho (2013).

Disponível em: http://moto-gruposoudaki.blogspot.com/2013/04/8-moto-rock-brumadinho-06042013.html.

https://visite.brumadinho.mg.gov.br/eventos-e-festividades/#culturais
http://depeitoaberto.com.br/index.php/2014/02/27/carnaval-tradicional-esta-de-volta-as-ruas-de-brumadinho/
https://visite.brumadinho.mg.gov.br/eventos-e-festividades/#culturais
http://moto-gruposoudaki.blogspot.com/2013/04/8-moto-rock-brumadinho-06042013.html
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Quadro 1.3.13-5 – Locais e atrações turísticas de Brumadinho/MG. (continuação)

Brutiquim
É o festival de comida de boteco do município. Caracteriza-se por ser um evento itinerante que reúne diversos bares e 
restaurantes, de modo a valorizar a gastronomia local, estimulando o aperfeiçoamento na qualidade da apresentação dos 
pratos, no ambiente, no atendimento e na interação com o público. Os estabelecimentos participantes têm a oportunidade 
de apresentar pratos que vão desde petiscos tradicionais até outros mais elaborados. No final do festival, é eleito o bar ou 
restaurante vencedor (Disponível em: https://visite.brumadinho.mg.gov.br/eventos-e-festividades/#culturais. Acesso em: 21 maio 
2019).

Figura 1.3.13-72 – Festival Brutiquim (2010).

Disponível em: https://douglasmaciel.wordpress.com/2010/08/02/saideira-do-brutiquim-movimenta-brumadinho/.

Festival da Mexerica
O festival acontece na comunidade de Melo Franco, distrito de Aranha, e coloca em destaque um dos principais produtos 
agrícolas cultivados no município: a mexerica ponkan. O objetivo do festival é reunir visitantes que apreciam a fruta e seus 
derivados. O evento tem sido grande motivador para fortalecer e valorizar os produtores rurais e sua produção local. Acontece 
no mês de julho (Disponível em: https://visite.brumadinho.mg.gov.br/eventos-e-festividades/#culturais. Acesso em: 21 maio 
2019).

Figura 1.3.13-73 – Festival da Mexerica, comunidade de Melo Franco, distrito de Aranha.

Disponível em: http://www.minasgerais.com.br/pt/eventos/brumadinho/festival-da-mexerica.

https://visite.brumadinho.mg.gov.br/eventos-e-festividades/#culturais
https://douglasmaciel.wordpress.com/2010/08/02/saideira-do-brutiquim-movimenta-brumadinho/
https://visite.brumadinho.mg.gov.br/eventos-e-festividades/#culturais
http://www.minasgerais.com.br/pt/eventos/brumadinho/festival-da-mexerica
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Quadro 1.3.13-5 – Locais e atrações turísticas de Brumadinho/MG. (continuação)

Festival da Cachaça
Tradicional em Brumadinho, o festival reúne anualmente diversos produtores rurais locais, valorizando os processos, 
a produção e a criação de diversos produtos derivados da cana-de-açúcar, proporcionando experiências e sensações 
únicas aos visitantes. O evento conta também com apresentações culturais e barracas de comidas típicas. Acontece 
no mês de agosto, no povoado de Córrego das Almas (Disponível em: https://visite.brumadinho.mg.gov.br/eventos-e-
festividades/#culturais. Acesso em: 21 maio 2019).

Figura 1.3.13-74 – 12º Festival da Cachaça de Brumadinho.

Disponível em: https://pt-br.facebook.com/media/
set/?set=a.210162502480991.1073741958.137469149750327&type=3.

Festival da Jabuticaba
Uma das principais festas do município, reúne moradores, visitantes e vários produtores rurais locais que apresentam e 
comercializam os produtores derivados da fruta. Além das exposições, o evento conta com apresentações culturais, como 
shows, danças e outros talentos locais (Disponível em: https://visite.brumadinho.mg.gov.br/eventos-e-festividades/#culturais. 
Acesso em: 21 maio 2019).

Figura 1.3.13-75 – Festival da Jabuticaba de Brumadinho.

Disponível em: http://www.minasgerais.com.br/pt/eventos/brumadinho/festival-da-jabuticaba-2018.

https://visite.brumadinho.mg.gov.br/eventos-e-festividades/#culturais
https://visite.brumadinho.mg.gov.br/eventos-e-festividades/#culturais
https://pt-br.facebook.com/media/set/?set=a.210162502480991.1073741958.137469149750327&type=3
https://pt-br.facebook.com/media/set/?set=a.210162502480991.1073741958.137469149750327&type=3
https://visite.brumadinho.mg.gov.br/eventos-e-festividades/#culturais
http://www.minasgerais.com.br/pt/eventos/brumadinho/festival-da-jabuticaba-2018
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Quadro 1.3.13-6 – Locais e atrações turísticas levantados nos municípios à jusante do ribeirão 
Ferro-Carvão.

Município Bem cultural Observações

Esmeraldas
Circuito Verde – Trilha 
dos Bandeirantes

Criado em 2001 pela Associação Circuito Verde – Trilha dos Bandeirantes, a 
entidade não tem fins lucrativos e trabalha para divulgar e estruturar as cidades 
onde os bandeirantes deixaram seus traços. Desenvolvem-se ações que 
apresentam o turismo como alternativa de desenvolvimento econômico, social 
e cultural nos municípios de Conceição do Pará, Esmeraldas, Pará de Minas, 
Pitangui, Igaratinga, Ribeirão das Neves e São Gonçalo do Pará. O circuito mantém 
parceria com uma agência de turismo receptiva, que transforma os roteiros em 
produtos de mercado. Quando o turista escolhe um destino, ele quer saber aonde ir, 
como chegar, onde se hospedar, onde comer e se divertir. 

Esmeraldas
Festival de Cultura – 
Jornada do Patrimônio

Durante o Festival de Cultura, acontecem alguns eventos que fazem parte da 
Jornada Mineira do Patrimônio, como palestras, seminários, oficinas e shows. O 
festival é realizado no mês de setembro.

Esmeraldas
Recreativo Intercity de 
Mountain Bike

Evento municipal voltado para a prática do ciclismo

Esmeraldas Festa do Peão

Atualmente, o rodeio (como também é conhecida a Festa do Peão) é um 
megaevento de entretenimento, com atrações de música e barracas de comidas 
variadas. A Festa do Peão de Esmeraldas apresenta diversas modalidades 
diferentes de competição, cada uma com um desafio diferente, “testando a coragem 
e a habilidade” do peão. Dentre as modalidades, estão: sela americana, bareback, 
cutiano, team penning, touro e três tambores (Disponível em: https://festadopeao.
club/festa-do-peao-em-esmeraldas-mg-2019/. Acesso em: 27 set. 2019.)

Esmeraldas Recreativo Rally Sem dados

Esmeraldas Micaraldas Sem dados

Esmeraldas
Corrida Rústica de 
Santa Quitéria

É um evento promovido anualmente pela Secretaria Adjunta de Esportes e da 
Juventude e pela Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal. Em 
2019, a corrida, que aconteceu em junho, chegou à sua 23ª edição. A largada e a 
chegada acontecem na Praça Getúlio Vargas, no Centro, e o percurso totaliza 10 
quilômetros (Disponível em: https://www.aquiinscricao.com.br/eventos/d5fRBpn7/
xxxiii-corrida-rstica-de-santa-quitria. Acesso em: 27 set. 2019.

Pequi Aniversário da cidade

Anualmente, no dia 1º de junho, Pequi comemora seu aniversário. Em 2019, a 
cidade fez 109 anos de emancipação político-administrativa. A programação é 
composta por alvorada, depois da qual é servido um café da manhã comunitário na 
porta do prédio da Prefeitura Municipal, ao som da Banda Musical Pequiense. Em 
seguida, acontece a hora cívica, na Praça Tancredo Neves, com apresentações 
dos alunos das escolas municipais. À noite, o público se diverte com shows de 
música, em praça pública. A programação é completamente gratuita e livre para 
todos os públicos (Disponível em: http://teste.minasgerais.com.br/pt/eventos/pequi/
aniversario-da-cidade-de-pequi. Acesso em: 27 set. 2019).

Pequi
Encontro de carros 
antigos

O evento, novo no calendário cultural da cidade, começou em novembro de 2019. 
Devido à grande aceitação e ao grande sucesso do evento em municípios vizinhos 
a Pequi, reúne colecionadores e amantes de carros antigos, que podem expor seus 
veículos e, ao mesmo tempo, confraternizar e trocar experiências. As inscrições 
para os colecionadores são feitas na Secretaria Municipal de Educação, Cultura 
e Turismo. O evento é aberto ao público, e acontece na Feirinha de Pequi, na 
Praça Santo Antônio, no Centro. (Disponível em: http://www.minasgerais.com.br/pt/
eventos/pequi/encontro-carro-antigo. Acesso em: 27 set. 2019).

Pequi Natal Cultural

A programação natalina no município de Pequi envolve a sociedade como um todo, 
valorizando os talentos religiosos natalinos locais. O evento conta com presépio, 
recital de Natal, novena, apresentação artística natalina, dentre outros, que 
acontecem no Cemec, à Praça Santo Antônio, n. 193, no Centro (Disponível em: 
http://www.minasgerais.com.br/pt/eventos/pequi/natal-cultural-0. Acesso em: 27 nov. 
2019).

https://festadopeao.club/festa-do-peao-em-esmeraldas-mg-2019/
https://festadopeao.club/festa-do-peao-em-esmeraldas-mg-2019/
https://www.aquiinscricao.com.br/eventos/d5fRBpn7/xxxiii-corrida-rstica-de-santa-quitria
https://www.aquiinscricao.com.br/eventos/d5fRBpn7/xxxiii-corrida-rstica-de-santa-quitria
http://teste.minasgerais.com.br/pt/eventos/pequi/aniversario-da-cidade-de-pequi
http://teste.minasgerais.com.br/pt/eventos/pequi/aniversario-da-cidade-de-pequi
http://www.minasgerais.com.br/pt/eventos/pequi/encontro-carro-antigo
http://www.minasgerais.com.br/pt/eventos/pequi/encontro-carro-antigo
http://www.minasgerais.com.br/pt/eventos/pequi/natal-cultural-0
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Município Bem cultural Observações

Pequi
Circuito Verde – Trilha 
dos Bandeirantes

O município de Pequi passou a integrar, em março de 2017, o Circuito Verde-Trilha 
dos Bandeirantes, que é uma entidade civil sem fins lucrativos que se propõe 
a divulgar e a estruturar as cidades por onde os bandeirantes paulistas teriam 
passado. Com o investimento mensal de R$ 1.135 (à época da integração), o 
município se juntou a outros nove da região. O circuito desenvolve ações que 
apresentam o turismo como alternativa de desenvolvimento econômico, social 
e cultural (“Aos 104 anos, Pequi adere a circuito que permite recursos para 
turismo”, G1. 26 mar. 2017. Disponível em: http://g1.globo.com/mg/centro-oeste/
noticia/2017/03/aos-104-anos-pequi-adere-circuito-que-permite-recursos-para-
turismo.html. Acesso em: 27 set. 2019). 

Pequi Serra do Rio do Peixe
A serra do Rio do Peixe é uma elevação no relevo local que marca a divisa entre os 
municípios de Pequi e Onça do Pitangui.

Pequi Cachoeira do Mato

É uma cachoeira de água sobre pedras, localizada a aproximadamente 6 
quilômetros da cidade. Formada pelas águas do rio Vermelho, que passa por 
cima de uma pedra, formando um tobogã e uma piscina natural no final da 
queda. O turismo, no local, é explorado pela família proprietária do terreno com 
a denominação de Cachoeira do Mato Camping Club (Disponível em: http://www.
camarapequi.mg.gov.br/2.html. Último acesso em 27 set. 2019). 

Pequi Cachoeira Samambaia
A queda d’água – de águas cristalinas – é o ponto final de uma trilha ecológica na 
serra do Rio do Peixe (Disponível em: http://www.minasgerais.com.br/pt/atracoes/
pequi/cachoeira-samambaia. Acesso em: 27 set. 2019).

Pequi Gruta do Ponto Chic

A Gruta do Ponto Chic é o destino de um passeio de meio período para a 
contemplação de estalactites e estalagmites. O acesso à gruta se dá por uma 
pequena trilha (Disponível em: http://www.minasgerais.com.br/pt/atracoes/pequi/
gruta-do-ponto-chic. Acesso em: 27 set. 2019).

Pequi Ponto Chic

Localizado no topo da serra do Rio do Peixe, que divisa os municípios de Pequi e 
Onça do Pitangui, o ponto turístico possui uma bela vista de toda a cidade e das 
cidades vizinhas, como Onça do Pitangui, Pará de Minas e Ascensão. No local, 
encontram-se grutas, grotas e uma rica vegetação natural (Disponível em: https://
olhandodajaneladotrem.blogspot.com/2016/12/pequi-minas-gerais-em-pequi-voce-
desce.html. Acesso em: 27 set. 2019). 

Pequi Refúgio das Garças

O local é rodeado por um açude, onde a vegetação nativa convive com as garças. 
Todas as árvores ficam “brancas”, devido à penugem dos pássaros (Disponível em: 
http://www.minasgerais.com.br/pt/atracoes/pequi/refugio-das-garcas-0. Acesso em: 
27 set. 2019). 

Maravilhas
Tradicional Festa de 
Maravilhas

O evento acontece na Avenida Brasil, no final do mês de julho, quando estão 
acabando as férias escolares. A festa é um evento social e cultural aberto ao 
público e que tem como propósito destacar a tradição maravilhense e proporcionar 
momentos de lazer e alegria para a população local e visitante. Acontecem atrações 
artísticas locais e não locais, ao longo de quatro dias, de sexta-feira a segunda-
feira. O último dia de evento é o mais movimentado, por causa da apresentação 
de cantores famosos (Disponível em: http://www.minasgerais.com.br/pt/eventos/
maravilhas/tradicional-festa-de-maravilhas. Último acesso e: 27 set. 2019). 

http://g1.globo.com/mg/centro-oeste/noticia/2017/03/aos-104-anos-pequi-adere-circuito-que-permite-recursos-para-turismo.html
http://g1.globo.com/mg/centro-oeste/noticia/2017/03/aos-104-anos-pequi-adere-circuito-que-permite-recursos-para-turismo.html
http://g1.globo.com/mg/centro-oeste/noticia/2017/03/aos-104-anos-pequi-adere-circuito-que-permite-recursos-para-turismo.html
http://www.camarapequi.mg.gov.br/2.html
http://www.camarapequi.mg.gov.br/2.html
http://www.minasgerais.com.br/pt/atracoes/pequi/cachoeira-samambaia
http://www.minasgerais.com.br/pt/atracoes/pequi/cachoeira-samambaia
http://www.minasgerais.com.br/pt/atracoes/pequi/gruta-do-ponto-chic
http://www.minasgerais.com.br/pt/atracoes/pequi/gruta-do-ponto-chic
https://olhandodajaneladotrem.blogspot.com/2016/12/pequi-minas-gerais-em-pequi-voce-desce.html
https://olhandodajaneladotrem.blogspot.com/2016/12/pequi-minas-gerais-em-pequi-voce-desce.html
https://olhandodajaneladotrem.blogspot.com/2016/12/pequi-minas-gerais-em-pequi-voce-desce.html
http://www.minasgerais.com.br/pt/atracoes/pequi/refugio-das-garcas-0
http://www.minasgerais.com.br/pt/eventos/maravilhas/tradicional-festa-de-maravilhas
http://www.minasgerais.com.br/pt/eventos/maravilhas/tradicional-festa-de-maravilhas
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Município Bem cultural Observações

Paraopeba Horto Florestal

A área para instalação do horto foi recebida muito devastada. Após quatro anos, 
percebia-se a vegetação que surgia espontaneamente do Cerrado. Foram 
conservadas as espécies regionais e plantadas outras espécies de Cerrado. 
Apresenta uma relação de cerca de 400 espécies já determinadas, em sua maioria 
características de Cerrado (Disponível em: https://bit.ly/3gff5sK. Acesso em: 27 set. 
2019).

O Horto Florestal de Paraopeba, criado pela Lei nº 1.170, de 7 de agosto de 1950, 
teve a destinação de floresta nacional, passando a denominar-se Floresta Nacional 
de Paraopeba, com área de 200 hectares, com o objetivo de promover o manejo 
adequado dos recursos naturais, garantir a proteção dos recursos hídricos, das 
belezas cênicas e dos sítios históricos e arqueológicos, fomentar o desenvolvimento 
da pesquisa científica básica e aplicada, da educação ambiental e das atividades 
de recreação, lazer e turismo (Disponível em: https://uc.socioambiental.org/pt-br/
arp/2351. Acesso em: 27 set. 2019).

Paraopeba
Feira Livre de Produtos 
Artesanais

A feira é um evento semanal, com barracas vendendo hortifruti e granjeiros vindo da 
zona rural do município (Disponível em: http://www.minasgerais.com.br/pt/atracoes/
paraopeba/feira-livre-de-produtos-artesanais. Acesso em: 27 set. 2019). 

Paraopeba
Festival Gastronômico 
de Paraopeba

A primeira edição do evento aconteceu em 2018 e, desde então, passou a integrar 
o calendário oficial de eventos da cidade. O primeiro festival teve como tema o 
Cerrado, e abriu o calendário de comemorações de aniversário do município, a 
partir de 1º de junho (Disponível em: http://setelagoas.com.br/noticias/cidade/44458-
palestra-aberta-ao-publico-em-paraopeba-apresenta-festival-gastronomico. Acesso 
em: 27 set. 2019). 

Paraopeba
Recital Municipal de 
Poesias

O evento é promovido pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte do município 
e acontece na Câmara Municipal. Em 2019, ocorre a 13ª edição do recital. 
(Disponível em: https://www.megacidade.com/noticia/15678/paraopeba-realiza-o-xii-
recital-municipal-de-poesias. Acesso em: 27 set. 2019). 

Pompéu
Circuito Turístico 
Guimarães Rosa

O Circuito Turístico Guimarães Rosa tem característica literária. Abrange um 
conjunto de cidades onde os leitores e amantes da obra de João Guimarães Rosa 
podem viver a cultura e as paisagens descritas do sertão mineiro (Disponível 
em: http://festivaldascataratas.com/wp-content/uploads/2017/04/5.-CIRCUITO-
TUR%C3%8DSTICO-GUIMAR%C3%83ES-ROSA-UM-OLHAR-SOBRE-A-
CAPITAL-MORENA-DO-S%C3%83O-FRANCISCO.pdf. Acesso em: 27 set. 2019). 

Pompéu
Aniversário de Dona 
Joaquina (Festival de 
Dona Joaquina)

Anualmente, no dia 20 de agosto (Disponível em: http://www.pompeu.mg.gov.br/
portal/index.php/pt/a-cidade/agenda-cultural. Acesso em: 17 maio 2019).

Pompéu
Encontro de 
motociclistas

No mês de outubro (Disponível em: http://www.pompeu.mg.gov.br/portal/index.php/
pt/a-cidade/agenda-cultural. Acesso em: 17 maio 2019).

Pompéu
Festival do Doce de 
Leite

Sem dados

Pompéu Superleite

A Superleite é uma realização do Sindicato dos Produtores Rurais de Pompéu, 
desde 2010. É um evento voltado exclusivamente para qualificação técnica do 
produtor rural, oferecendo palestras, feiras de negócios, leilões, julgamento de 
raças, torneio leiteiro, além de novidades na programação (Disponível em: http://
www.minasgerais.com.br/pt/eventos/pompeu/super-leite. Acesso em: 22 maio 
2019).

Curvelo Circuito dos Cristais

O autódromo Circuito dos Cristais, primeiro condomínio autódromo da América 
Latina, ocupa uma área de 1,8 milhões de metros quadrados, com amplos pátios 
para público e estacionamentos, sem impactos nas demais áreas residenciais do 
complexo.

Fonte: Prefeituras municipais.

https://bit.ly/3gff5sK
https://uc.socioambiental.org/pt-br/arp/2351
https://uc.socioambiental.org/pt-br/arp/2351
http://www.minasgerais.com.br/pt/atracoes/paraopeba/feira-livre-de-produtos-artesanais
http://www.minasgerais.com.br/pt/atracoes/paraopeba/feira-livre-de-produtos-artesanais
http://setelagoas.com.br/noticias/cidade/44458-palestra-aberta-ao-publico-em-paraopeba-apresenta-festival-gastronomico
http://setelagoas.com.br/noticias/cidade/44458-palestra-aberta-ao-publico-em-paraopeba-apresenta-festival-gastronomico
https://www.megacidade.com/noticia/15678/paraopeba-realiza-o-xii-recital-municipal-de-poesias
https://www.megacidade.com/noticia/15678/paraopeba-realiza-o-xii-recital-municipal-de-poesias
http://festivaldascataratas.com/wp-content/uploads/2017/04/5.-CIRCUITO-TUR%C3%8DSTICO-GUIMAR%C3%83ES-ROSA-UM-OLHAR-SOBRE-A-CAPITAL-MORENA-DO-S%C3%83O-FRANCISCO.pdf
http://festivaldascataratas.com/wp-content/uploads/2017/04/5.-CIRCUITO-TUR%C3%8DSTICO-GUIMAR%C3%83ES-ROSA-UM-OLHAR-SOBRE-A-CAPITAL-MORENA-DO-S%C3%83O-FRANCISCO.pdf
http://festivaldascataratas.com/wp-content/uploads/2017/04/5.-CIRCUITO-TUR%C3%8DSTICO-GUIMAR%C3%83ES-ROSA-UM-OLHAR-SOBRE-A-CAPITAL-MORENA-DO-S%C3%83O-FRANCISCO.pdf
http://www.pompeu.mg.gov.br/portal/index.php/pt/a-cidade/agenda-cultural
http://www.pompeu.mg.gov.br/portal/index.php/pt/a-cidade/agenda-cultural
http://www.pompeu.mg.gov.br/portal/index.php/pt/a-cidade/agenda-cultural
http://www.pompeu.mg.gov.br/portal/index.php/pt/a-cidade/agenda-cultural
http://www.minasgerais.com.br/pt/eventos/pompeu/super-leite
http://www.minasgerais.com.br/pt/eventos/pompeu/super-leite
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1.3.13.4. Patrimônio arqueológico
O patrimônio arqueológico é parte integrante do patrimônio cultural brasileiro, sendo reconhe-
cido pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 216. Os bens de natureza material de 
valor arqueológico são definidos e protegidos pela Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961, sendo 
considerados bens patrimoniais da União.

São considerados como bens arqueológicos todos os vestígios materiais que apresentam um 
testemunho do desenvolvimento e de mudanças das sociedades humanas no decorrer do 
tempo e sua relação com o meio ambiente, incluindo os contextos ambientais nos quais estão 
inseridos, estejam localizados em ambiente rural ou urbano, no solo ou no subsolo ou sub-
merso. Um conjunto de vestígios arqueológicos inseridos no contexto ambiental no qual fo-
ram identificados constitui um sítio arqueológico. São considerados sítios arqueológicos locais 
como cemitérios, sepulturas ou espaços de pouso prolongado ou de aldeamento, “estações” 
e “cerâmicos”, grutas, lapas e abrigos sob rocha, além de inscrições rupestres ou localidades 
com sulcos de polimento, sambaquis e outros vestígios de atividade humana.

Segundo Meneses (1984: 34), um sítio arqueológico é “compreendido como um espaço de 
concentração de vestígios arqueológicos, mas constituindo ele próprio um ‘artefato’ e não so-
mente o depósito de ‘achados’ arqueológicos”. Já segundo Feder (2001, apud BICHO, 2006), 
um sítio arqueológico é uma zona descontinuada e delimitada onde seres humanos viveram, 
trabalharam ou tiveram qualquer atividade – e onde indícios físicos resultantes dessa atividade 
podem ser recuperados por arqueólogos (CAMPOS, 2018).

Os sítios arqueológicos no Brasil podem ser classificados como pré-coloniais, históricos ou 
de contato, de acordo com a linha teórica arqueológica conhecida como arqueologia histórica 
(FUNARI, 2003; ORSER JR., 1992). Uma vertente desta corrente de pensamento divide a 
arqueologia no continente americano entre sítios pré-coloniais (antes da chegada e conquista 
dos europeus) e sítios históricos (após o início da expansão europeia pelo continente). Também 
existem os sítios arqueológicos de ocupação simultânea por grupos pré-coloniais e históricos, 
classificados como sítios “de contato”. Locais ocupados por populações pré-coloniais e históri-
cas, mas em momentos distintos, são classificados como sítios multicomponenciais. No Brasil 
o marco cronológico é o ano de 1500, com a chegada de Cabral ao litoral da Bahia. Esta clas-
sificação de acordo com os vestígios materiais identificados no sítio arqueológico (pré-colonial, 
histórico e/ou de contato) é solicitada nas fichas de registro de sítios arqueológicos do CNSA/
Iphan.

Nos municípios da bacia do rio Paraopeba, foram levantados, nas bases do Cadastro Nacional 
de Sítios Arqueológicos (CNSA) do Iphan, dados dos sítios arqueológicos cujos registros já 
foram homologados. Foram pesquisados os processos de pesquisa arqueológica no Iphan que 
abrangessem em suas áreas de pesquisa os municípios da bacia do rio Paraopeba, a fim de 
levantar informações sobre os estudos realizados nos municípios e sobre sítios arqueológicos 
identificados nestes, mas que ainda não foram registrados e disponibilizados para acesso no 
CNSA. Por fim, foi realizado um levantamento em pesquisas acadêmicas na área da bacia, 
especificamente na região da serra da Moeda (BRANDT, 2008). 

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 rio Paraopeba. Esta 
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atividade está prevista no Programa de Levantamento Arqueológico e Histórico como parte do 
Plano de Proteção e Salvaguarda do Patrimônio Histórico e Cultural, que contém as ações e 
programas voltados para os levantamentos da área atingida e de mitigação/compensação dos 
impactos identificados, que segue apresentado no Capítulo III deste Plano. A VALE contratou 
uma empresa para a execução deste levantamento de campo no entorno da área de dispersão 
de rejeitos, sendo que as atividades deverão iniciar entre agosto e setembro de 2020.

A identificação e a avaliação dos impactos sobre os sítios arqueológicos, incluindo as os dados 
das vistorias de campo realizadas, são apresentadas no Capítulo II deste Plano.

O total de bens sítios arqueológicos levantados para os municípios da bacia do rio Paraopeba 
é apresentado na Tabela 1.3.13-7.

Tabela 1.3.13-7 – Sítios arqueológicos por município da bacia do rio Paraopeba.

Município Atravessados pelo rio 
Paraopeba

Total de sítios  
arqueológicos

Brumadinho Sim 123

Igarapé Sim 0

São Joaquim de Bicas Sim 7

Mário Campos Sim 3

Betim Sim 6

Juatuba Sim 0

Florestal Sim 0

Pará de Minas Sim 0

Esmeraldas Sim 0

São José da Varginha Sim 0

Pequi Sim 2

Fortuna de Minas Sim 0

Maravilhas Sim 0

Papagaios Sim 6

Paraopeba Sim 0

Pompéu Sim 6

Curvelo Sim 21

Felixlândia Sim 0

Morada Nova de Minas Não 0

Belo Vale Sim 27

Bonfim Sim 5

Cachoeira da Prata Não 0

Caetanópolis Não 1

Casa Grande Não 0

Congonhas Sim 24

Conselheiro Lafaiete Sim 5

Contagem Não 6

Cristiano Otoni Sim 0

Crucilândia Não 0

Desterro de Entre Rios Não 0
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Município Atravessados pelo rio 
Paraopeba

Total de sítios  
arqueológicos

Entre Rios de Minas Não 3

Ibirité Não 3

Inhaúma Não 1

Itatiaiuçu Não 1

Itaúna Não 0

Itaverava Não 3

Jeceaba Sim 39

Lagoa Dourada Não 0

Mateus Leme Não 0

Moeda Sim 30

Ouro Branco Não 0

Ouro Preto Não 20

Piedade dos Gerais Não 1

Queluzito Sim 4

Resende Costa Não 0

Rio Manso Não 5

São Brás do Suaçuí Sim 2

Sarzedo Não 12

Sete Lagoas Não 18

TOTAL 384

Fonte: CNSA/Iphan, Instituto Prístino, Lume (2014), Brandt (2008).

Em relação ao período histórico ao qual os sítios arqueológicos estão associados, a Tabela 
1.3.13-8 apresenta o resultado do levantamento nos municípios da área de estudo. Pode-se 
observar que pelo menos a metade dos sítios arqueológicos registrados na região é relaciona-
da ao período histórico/colonial da região.

Tabela 1.3.13-8 – Tipologia dos sítios arqueológicos da bacia do rio Paraopeba.
Tipologia Número de sítios
Pré-colonial 144

Pré-colonial / Histórico 12

Histórico 195

Sem dados 33

TOTAL 384

Fonte: CNSA/Iphan, Instituto Prístino, Lume (2014), Brandt (2008).

De acordo com os dados levantados, cerca de 50% dos sítios arqueológicos identificados nos 
municípios da bacia do rio Paraopeba foram identificados como exclusivamente do período 
histórico, e cerca de 37% dos sítios apresentaram apenas materiais pré-coloniais. Entretanto, 
não é possível projetar essa estimativa para toda a bacia do rio Paraopeba, uma vez que 
este quantitativo reflete os esforços de pesquisas realizados nos municípios no âmbito dos 
processos de licenciamento ambiental. Neste ponto, o município de Brumadinho é significati-
vo dentro do contexto arqueológico da bacia do rio Paraopeba, uma vez que quase um terço 
dos sítios arqueológicos da bacia está localizado no município. Ao se desconsiderar os sítios 
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arqueológicos do município de Brumadinho, o cenário do restante da bacia do rio Paraopeba 
passa a apresentar maior quantidade de sítios arqueológicos do período pré-colonial.

A diferença do número de sítios arqueológicos registrados entre alguns municípios reflete a 
quantidade de pesquisas arqueológicas realizadas, principalmente no âmbito do licenciamento 
ambiental, nesses municípios. Desta forma, poucos ou mesmo nenhum registro de sítios ar-
queológicos em alguns municípios podem indicar somente que não houve pesquisas em seus 
territórios, ou que estas não ocorreram em quantidade significativa como em outros.

Uma contextualização arqueológica mais detalhada da bacia do Rio Paraopeba e de Brumadinho 
encontra-se no Anexo 55.

O Mapa 1.3.13-4 apresenta a localização dos sítios arqueológicos nos municípios do rio 
Paraopeba, enquanto o Mapa 1.3.13-5 mostra a localização os sítios na bacia do ribeirão 
Ferro-Carvão.



Mapa 1.3.13-4 – Localização dos sítios arqueológicos nos municípios da bacia do rio Paraopeba.

%,d

$+

$+ $+

$+ $+

$+
$+

$+ $+

$+$+$+
$+$+

$+

"

")
")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")")

")
")

")")

")

")")

")
")

")

")

")
")

")")")

!!

!

!

!

!

!

!

! !! ! !! !

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!!
!
!

!

!
!

!!

!

!

!
!
!!

!
!
!
!
!

! !!

!
!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

! ! !! !

!

!
!!

!

!

!!

!

!

!
!

!

!

!

!!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!
!

!!

!

!
!
!

!
!

!!!

!

!
!
!

!!!
!

!

!

! !
!

! !!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!!
!!

!

!

#*

#*
#*

#*

#*
#*#*

#*
#*

#*

#*
")

#*

#*

#*#*#*

#*

#*

#*

#*

#*#*

#*#*
#*
#*

#*#*

#*

#*

#*

#*

#*

")

!

!
!

")
")

")

!

!

")
#*

#*#*

#*

#*

#*

")

")

#*

#*

#*

")

")

#*

#*

#*

!

")

!

#*
#*#*#* #*#*

")

!

")

")

")

#*

")

")

#*
#*

!

!

#*

")

!

#*

")

#*

!!!
!
!!

!

!

!
!

!

!

!

!

!!
!!!

!

!
!!

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O
!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

Rio Par aopeba

Belo
Horizonte

UHE Três
Marias

UHE Retiro
Baixo

Mariana

Betim

Felixlândia

Itabirito

Araçaí

Nova Serrana

Conselheiro
Lafaiete

Santana
do Riacho

Brumadinho

Oliveira

Entre Rios
de Minas

Curvelo

Paraopeba

Sete Lagoas

Ouro Preto

Divinópolis

Pompéu

Pará de Minas

559800

559800

629800

629800

76
99

90
0

76
99

90
0

77
69

90
0

77
69

90
0

78
39

90
0

78
39

90
0

79
09

90
0

79
09

90
0

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO

DATUM HORIZONTAL: SIRGAS 2000 - 23S

ESCALA GRÁFICA
0 7 14 km

ESCALA:CÓDIGO PROJETO: DATA:FOLHA:

52.268 A3 AGO /20201:700.000

TÍTULO:

RELATÓRIO:

PLANO DE REPARAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA BACIA DO RIO PARAOPEBA

SOLICITANTE: VERSÃO:

V.D W.H.O.S PRELIMINAR FINAL

C:\Users\wallison.silva\ARCADIS\Vale-Plano - 3-GIS\03_Projetos\03_Socioeconomia\Capitulo_01\Final\1.03.01.52268-PR-GI-1319-Rev.1_LOC_SITIOS_ARQUEO_PR_A3.mxd          Alterado por:wallison.silva     Em:14/08/2020

LEGENDA

LOCALIZAÇÃO DOS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS
NOS MUNICÍPIOS DA BACIA DO RIO PARAOPEBA

FONTES:
- IMAGEM: ESRI, 2019;
- ARQUEOLOGIA: CNSA, 2019; IPHAN, 2019;
LUME, 2014;  BRANDT, 2008, 2016;
- LIMITE TERRITORIAL: IGAM, 2014;
- SEDE MUNICIPAL: IBGE, 2017;
- BASE HIDROGRÁFICA: ANA, 2018.

!O Sede municipal

%,d Emprendimento hidrelétrico

Rio Paraopeba

Corpo d'água

Bacia hidrográfica do rio Paraopeba

Limite municipal da bacia hidrográfica do rio
Paraopeba

$+ Ocorrência de Interesse Histórico - OIH

Situação de Registro dos Sítios Arqueológicos

! Homologado

") Homologação em andamento

#* Identificados por levantamento bibliográfico

!!

!

!

!

!

!

!
!

!!
!

!

!

!

!

!!

!
!

!
!

!

!

!
!

!

! !
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!!

!

!

!

!

!

! !

!

! !
!

!

!

!

!

!

!

!

#*

#*

#*
#*

#*

#*

#*

#*

#*#*

#*#*
#*

#*

#*#*

#*

#*

!

!

")

")

")

!

!

!O

!O
!O

Conselheiro
Lafaiete

")
")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")")

")
")

")
")

")

")")

")

")

")

")

")
")

")")
")

!

!
!! ! !! !

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!
!

!

!

!

!

!
!

!!
!!

!

#*

#*
#*

#*
#*

#*

#*

")

#*

#*

#*#*#*

#*

#*

#*

")

#*

#*
#*

#*

#*

")

")

#*

#*

#*

")

")

#*

#*

!

")

!

#*
#*#*#* #*
#*

")

")

")

")")

")

#*

#*!

")

#*

")

#*

!
!
!

!

!
!!

!

!

!

$+

$+
$+

$+ $+

$+

$+

$+
$+

$+$+
$+

$+
$+

$+

!O

!O

!O

!O

"

Betim

Brumadinho

CLIENTE:

SE

MA

ES

GO

PB
PI

SP

PE

RJ
MS

MT BA

MG

AL

CE RN

DF

PA

TO

O
ce

an
o

At
lan

tic
o

µ

RESP. CARTO.:



Mapa 1.3.13-5 – Localização dos sítios arqueológicos em Brumadinho/MG e no entorno da sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão
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1.3.13.4.1. Brumadinho
Conforme apresentado anteriormente sobre a legislação referente a pesquisa arqueológica 
no Brasil, é necessária a emissão de uma portaria autorizativa de pesquisa do Iphan para a 
execução de pesquisas arqueológicas, seja para pesquisas acadêmicas ou vinculadas aos 
processos de licenciamento ambiental de empreendimentos.

Segundo o banco de dados de portarias de pesquisa do Iphan, até o momento do rompimen-
to das barragens haviam sido emitidas 52 portarias para pesquisas arqueológicas realizadas 
no município de Brumadinho, seja para estudos realizados unicamente no município ou para 
aqueles que abrangeram territórios de outros municípios. Estas portarias estavam sob 42 pro-
cessos no Iphan, como apresentando no Anexo 62. Destas portarias de pesquisa, 48 foram 
referentes a autorizações de pesquisas relacionadas ao licenciamento ambiental de empreen-
dimentos no município ou que também abrangiam Brumadinho. As demais portarias referem-
-se a pesquisas arqueológicas realizadas no Forte de Brumadinho (processo de intervenção 
em bem tombado) e de avaliação do potencial arqueológico no Parque Estadual do Rola-Moça. 
Outro dado relevante é que metade das pesquisas arqueológicas de licenciamento ambiental 
trata de empreendimentos de mineração.

De acordo com o levantamento nas bases de dados do CNSA/Iphan, tanto para sítios com o 
registro homologado como para aqueles cujo registro ainda está em andamento, e na pesquisa 
bibliográfica, que incluiu trabalhos acadêmicos e projetos de pesquisa arqueológica no âmbito 
do licenciamento ambiental que foram desenvolvidos no município e região, existem 123 sítios 
arqueológicos registrados em Brumadinho. Nos registros observa-se predominância dos sítios 
arqueológicos históricos, com 88 sítios exclusivamente do período histórico e 5 sítios com 
materiais históricos e pré-coloniais.

Tabela 1.3.13-9 – Tipologia dos sítios arqueológicos no município de Brumadinho.
Tipologia Número de sítios
Pré-colonial 20

Pré-colonial / Histórico 5

Histórico 88

Sem dados 9

TOTAL 123

Fonte: CNSA/Iphan, Instituto Prístino, Lume (2014), Brandt (2016), Baeta & Piló (2008), Peruaçu 
Arqueologia, 2013.

Os sítios arqueológicos levantados no município de Brumadinho/MG seguem relacionados no 
Anexo 62.

Além de sítios arqueológicos, existem locais de valor histórico que foram identificados no muni-
cípio durante a execução das pesquisas, mas que não foram caracterizados como sítios arque-
ológicos, por se tratar de locais onde foram evidenciados vestígios materiais de ocupações re-
centes (século XX). Nos estudos realizados durante o Programa de Diagnóstico Arqueológico 
Interventivo na área do projeto “Desenvolvimento da Mina da Jangada” (BRANDT, 2016; 
Processo Iphan 015014.007436/2013-25), que abrangeu em sua área de pesquisa partes da 
bacia do ribeirão Ferro-Carvão, foram identificadas 17 ocorrências de interesse histórico entre 
os municípios de Brumadinho e Mário Campos, como apresentando no Quadro 1.3.13-7.
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A “Ocorrência de Interesse Histórico 44” foi, posteriormente, durante a realização da “Avaliação 
Arqueológica da Mina Córrego do Feijão – Brumadinho/MG” (LUME, 2014 – Processo Iphan 
01514.003919/2011-99), reclassificada como o Sítio Arqueológico dos Berro II.

Quadro 1.3.13-7 – Ocorrências de interesse histórico identificadas em Brumadinho e Mário 
Campos/MG 
Patrimônio cultural Descrição sumária do sítio Latitude Longitude Município
Ocorrência de Interesse 
Histórico 43

Regos, estrutura de forno 20° 05’ 06,84’’ S 44° 11’ 37,47’’ O Brumadinho

Ocorrência de Interesse 
Histórico 45

Muro 20° 04’ 17,09’’ S 44° 10’ 04,70’’ O Brumadinho

Ocorrência de Interesse 
Histórico 61

Estrutura de morfologia 
retangular irregular 
construída em alvenaria de 
concreto

20° 04’ 01,35’’ S 44° 04’ 38,18’’ O Brumadinho

Ocorrência de Interesse 
Histórico 62

Valo com trechos arrimados 20° 04’ 51,80’’ S 44° 07’ 03,76’’ O Brumadinho

Ocorrência de Interesse 
Histórico 63

Muro de pedras 20° 04’ 49,83’’ S 44° 05’ 11,36’’ O Brumadinho

Ocorrência de Interesse 
Histórico 64

Conjunto de regos 20° 07’ 24,57’’ S 44° 04’ 58,61’’ O Brumadinho

Ocorrência de Interesse 
Histórico 65

Estrada cavaleira 20° 07’ 57,80’’ S 44° 05’ 27,97’’ O Brumadinho

Ocorrência de Interesse 
Histórico 01

Estrutura de moinho e um 
rego de água

20° 07’ 01,73’’ S 44° 06’ 33,90’’ O Mário Campos

Ocorrência de Interesse 
Histórico 02

Estrutura de moinho de fubá 
e um rego de água

20° 07’ 54,87’’ S 44° 06’ 56,88’’ O Mário Campos

Ocorrência de Interesse 
Histórico 21

Valo de divisa 20° 08’ 34,25’’ S 44° 06’ 48,67’’ O Mário Campos

Ocorrência de Interesse 
Histórico 22

Igreja, cemitério 20° 08’ 20,24’’ S 44° 05’ 02,35’’ O Mário Campos

Ocorrência de Interesse 
Histórico 23

Estruturas escavadas no 
solo

20° 09’ 32,55’’ S 44° 08’ 08,05’’ O Mário Campos

Ocorrência de Interesse 
Histórico 41

Muros, moinho 20° 09’ 30,39’’ S 44° 08’ 06,47’’ O Brumadinho

Ocorrência de Interesse 
Histórico 42

Alicerce, ponte, moinho 20° 09’ 48,04’’ S 44° 09’ 02,04’’ O Brumadinho

Ocorrência de Interesse 
Histórico 44

Regos, antiga residência, 
microusina

20° 09’ 23,14’’ S 44° 07’ 34,44’’ O Brumadinho

Ocorrência de Interesse 
Histórico 46

Valo de divisa 20° 09’ 10,36’’ S 44° 08’ 59,98’’ O Brumadinho

Ocorrência de Interesse 
Histórico 66

Estrutura de rego 20° 06’ 26,99’’ S 44° 08’ 51,29’’ O Brumadinho

Sítio do Cassiano

Edificações de moradia, 
ainda habitadas, sendo 
exemplar de uma das 
primeiras habitações da 
área

20° 07’ 44,74’’ S 44° 07’ 12,21’’ O Brumadinho

Fonte: Brandt (2016), Lume (2014).

O Anexo 55 apresenta mais detalhes sobre as ocorrências de interesse histórico.
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1.3.13.4.2. Sub-bacia hidrográfica do ribeirão Ferro-Carvão
Para a área da sub-bacia hidrográfica do ribeirão Ferro-Carvão, que está localizada no municí-
pio de Brumadinho, foram identificados registros de 18 sítios arqueológicos e 4 ocorrências de 
interesse histórico, que seguem relacionados no Quadro 1.3.13-8.

Quadro 1.3.13-8 – Sítios arqueológicos e ocorrências históricas na área da sub-bacia do ribeirão 
Ferro-Carvão
Sítio / Ocorrência Descrição

Grota dos “Polino”
Edificação de pau-a-pique, com esteios de madeira, que já desapareceu, mas o local foi 
indicado pelos relatos orais.

Ruínas da Índia II* Valo linear de divisas vinculados às estruturas do sítio Ruínas da Índia.

Sítio Arqueológico Histórico 
Córrego do Feijão 01

Muro de pedras.

Sítio Arqueológico Histórico 
Casa dos Menezes

Estruturas edificadas em pedra e tijolo cerâmico, as quais constituem antiga sede, galinheiro 
e estrutura de moinho.

Sítio Arqueológico Histórico 
Mineração Casa Branca

Barragens, mundéus, moinhos, canais de água e regos.

Sítio Arqueológico Histórico 
Três Irmãos

Estruturas edificadas em pedra e alvenaria, as quais constituem muros, alicerces de pedra e 
canais de fuga estruturados.

Sítio de Mineração II
Sítio composto por quatro buracos escavados no solo, de morfologia retangular, com 
arrimos de pedra na face interna.

Sítio Ferro-Carvão I
Foi identificada uma antiga ponte de pedra que cruza o ribeirão Ferro-Carvão. Um canal 
de adução foi observado nos arredores de uma corredeira estreita. Este se estende até as 
imediações de ruínas de moinhos e de antigas habitações também em ruínas.

Sítio dos Berro I

A área é localmente conhecida como sítio dos Berro. Já a ocupação mais antiga (Sítio 
dos Berro I) estaria associada a Antônio Manuel. Os remanescentes dessa ocupação 
correspondem a uma antiga estrada calçada de pedras, duas casas residenciais em 
alvenaria de tijolos com cobertura de telhas francesas, um canal de adução, cuja captação é 
feita no córrego do Feijão, que passa nos fundos da propriedade, um moinho e um gerador 
de energia para uso doméstico.

Sítio dos Berro II
A área é localmente conhecida como sítio dos Berro. A ocupação mais recente (Sítio dos 
Berro II) estaria associada à família dos “Berro de Assis”, de descendência turca, e que teria 
ocupado o local por cerca de 40 anos até a venda da propriedade para a VALE S/A.

Sítio Fazenda Recanto Sítio formado pelas ruínas de um muro de pedras e uma antiga estrada.

Sítio Fazenda Recanto II Sítio formado pelas ruínas de um muro de pedras.

Sítio Fazenda Três Irmãos
Caracterizado pela presença de estruturas em pedras, tijolos maciços e madeira da antiga, 
sede da fazenda homônima. Ocorrem também fragmentos de telhas, vidro e peças de 
madeira do antigo telhado. 

Sítio Fazenda Velha I
O sítio consiste em estruturas extensas feitas com blocos rochosos que formam uma área 
de currais.

Sítio Fazenda Velha II Duas possíveis habitações foram identificadas.

Sítio Moinho da Companhia
Composto por uma barragem de concreto para contenção da água do córrego Samambaia, 
um canal de adução escavado no solo e uma edícula para abrigar o moinho de madeira, 
ainda existente.

Sítio Muro de Pedras*
O muro foi construído em junta seca e blocos rochosos utilizado para divisa de 
propriedades.

Sítio Samambaia I
Foram identificadas três escavações circulares na vertente suave, alinhadas, que 
caracterizam fornos de carvão.

Sítio Samambaia II
Formado por estruturas de canal e drenagem que se conectavam com as áreas de fornos 
do Sítio Samambaia I.

Sítio do Cassiano
Edificação de paredes de pau-a-pique sobre alicerces de pedra, que atualmente encontra-se 
habitada.
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Sítio / Ocorrência Descrição

OIH-65
Caracteriza-se como uma estrada cavaleira, a qual segue paralela às margens do ribeirão 
Ferro-Carvão, com alguns trechos da estrada arrimados com pedras.

OIH-66
Identificada como uma estrutura de alinhamento de rego, implantado em terço médio de 
vertente, desenvolve-se no sentido leste-oeste.

OIH-43
Composta por regos escavados no terreno para a condução de água e quatro estruturas de 
fornos de carvão, localizados na Fazenda Samambaia/Folha.

Sítio Estação Alberto Flores** Sítio histórico com vestígios de edificações ligadas à ferrovia.

Sítio Aqueduto Fazenda Gado 
Bravo**

Rego d’água que leva a uma lavra antiga.

Fonte: CNSA/Iphan, Instituto Prístino, Lume (2014), Brandt (2016), Baeta & Piló (2008).
* Os sítios Ruínas da Índia II e Muro de Pedra estão fora da bacia do Ferro-Carvão, entretanto a distância desses 
pontos para o divisor de águas é de 2,8m e 4,5m, respectivamente. Dessa forma, validações em campo são 
necessárias para consolidação das informações.
** Os sítios Estação Alberto Flores e Aqueduto Fazenda Gado Bravo não fazem parte da bacia do Ferro-Carvão, 
mas, por conta da proximidade destes em relação ao local onde o ribeirão encontra o rio Paraopeba e em relação à 
área afetada pelo rompimento da barragem, estão sendo relacionados aqui.

O Sítio do Cassiano foi identificado durante a execução da “Avaliação Arqueológica da Mina 
Córrego do Feijão – Brumadinho/MG” (LUME, 2014), e, devido a suas características constru-
tivas e arquitetônicas da área do ribeirão Ferro-Carvão, é considerado um dos mais antigos 
exemplares da ocupação histórica da área. Apesar de ser edificação ainda ocupada por mora-
dores locais e não ter sido considerada como sítio arqueológico, deve ser tratada como uma 
área de interesse histórico para a região.

Importante destacar que alguns sítios arqueológicos duplicados no registro junto ao Iphan, 
como os dos Berro I e II, Fazenda Recanto I e II, Fazenda Velha I e II e Fazenda Samambaia 
I e II, foram divididos em estruturas ou áreas diferentes na apresentação da síntese dos resul-
tados dos sítios arqueológicos identificados durante a pesquisa arqueológica na área da Mina 
Córrego do Feijão (LUME, 2014: 139). 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 nº 01514.000169/2019-51.

Outra questão a ser tratada sobre os sítios arqueológicos na área da bacia é que alguns foram 
registrados junto ao Iphan mais de uma vez, por conta de pesquisas arqueológicas realizadas 
na mesma área por equipes e em momentos diferentes, que acabaram por identificar e preen-
cher a ficha de cadastro de sítio arqueológico referente ao mesmo local. O tempo entre a iden-
tificação do sítio arqueológico, com o preenchimento e envio da ficha de cadastro ao CNSA, e a 
disponibilização dessas informações ao público no site do Iphan também contribuiu para essa 
multiplicidade de registros dos mesmos sítios.

No caso da sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão, após processamento e análise das informa-
ções georreferenciadas de localização e área dos sítios arqueológicos, identificou-se que al-
guns registros de sítios arqueológicos se sobrepõem – como o Sítio Arqueológico Histórico 
Três Irmãos e o Sítio Fazenda Velha; o Sítio Arqueológico Histórico Casa dos Menezes e o 
Sítio Fazenda Três Irmãos; e o Sítio Muro de Pedras, o Sítio Arqueológico Muro de Pedras e 
o Sítio Arqueológico Mineração Jangada, sendo que estes três últimos constituem a mesma 
estrutura de muro de pedras que circunda parte do povoado do córrego do Feijão, identificada 
em pesquisas diferentes.
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Com as informações de registros de sítios arqueológicos duplicados ou registrados várias ve-
zes, apresenta-se no Quadro 1.3.13-9 a correspondência entre os nomes dos registros dos 
sítios, conforme o resultado do levantamento realizado, e o nome do sítio que será utilizado a 
partir deste momento para melhor entendimento do tema.

Quadro 1.3.13-9 – Nomenclatura de sítios arqueológicos com múltiplos registros no Iphan
Registros atuais dos sítios Nome a ser utilizado

Sítio Arqueológico Histórico Três Irmãos

Sítio Fazenda VelhaSítio Fazenda Velha I

Sítio Fazenda Velha II

Sítio dos Berro I
Sítio dos Berro

Sítio dos Berro II

Sítio Fazenda Recanto
Sítio Fazenda Recanto

Sítio Fazenda Recanto II

Sítio Fazenda Três Irmãos
Sítio Fazenda Três IrmãosSítio Arqueológico Histórico Casa dos 

Menezes

Sítio Samambaia I
Sítio Samambaia

Sítio Samambaia II

Sítio Muro de Pedras

Sítio Muro de PedrasSítio Arqueológico Muro de Pedras

Sítio Arqueológico de Mineração Jangada 

Elaboração: Arcadis, 2019.

O Sítio Ferro-Carvão I foi identificado na “Avaliação Arqueológica da Mina Córrego do Feijão 
– Brumadinho/MG” (LUME, 2014), durante a execução do caminhamento na área do curso 
final do ribeirão Ferro-Carvão até o seu encontro com o rio Paraopeba. Foram identificadas 
estruturas de uma antiga ponte de pedra que cruza o curso hídrico, um canal de adução no en-
torno, próximo a uma corredeira, e de moinhos e antigas habitações em ruínas. Toda a área foi 
identificada como pertencente ao Sítio Ferro-Carvão I. Entretanto, no relatório da pesquisa, o 
sítio não é apresentado como um daqueles identificados durante as atividades de campo, não 
constando, portanto, no quadro que sintetiza os vestígios arqueológicos identificados. Desta 
feita, não foi preenchida nenhuma ficha de cadastro de sítio, nem é informada referência biblio-
gráfica que indicaria o estudo anterior que teria identificado o sítio inicialmente. Apesar disso, 
está incluída sua referência neste documento.

1.3.13.4.3. Pesquisas arqueológicas na área da Mina Córrego do Feijão
Especificamente para o processo de licenciamento ambiental e para avaliação do potencial 
arqueológico da área do Complexo Paraopeba II da Mina Córrego do Feijão, foram emitidas 
quatro portarias de pesquisa arqueológica, relativas a três processos no Iphan, conforme apre-
sentado no Quadro 1.3.13-10.
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Quadro 1.3.13-10 – Processos e portarias do Iphan de pesquisas arqueológicas realizadas para o 
Complexo Paraopeba II da Mina Córrego do Feijão.

Ano Portaria Anexo Projeto Processo Unidade 
do Iphan Projeto Coordenador

2006 188 01514.000095/2006-38 Iphan-MG

Diagnóstico 
Arqueológico: 
Barragem de Rejeitos 
III, Mina Córrego do 
Feijão

Maria Teresa 
Teixeira de Moura

2011 37 I 3 01514.003919/2011-99 Iphan-MG
Avaliação Arqueológica 
na Mina Córrego Do 
Feijão

Flávia Maria da 
Mata Reis

2012 24 II 4 01514.003919/2011-99 Iphan-MG
Avaliação Arqueológica 
na Mina Córrego Do 
Feijão

Flávia Maria da 
Mata Reis

2012 30 I 49 01514.007089/2012-89 Iphan-MG

Diagnóstico e 
Prospecção 
Arqueológica – 
Duplicação da Estrada 
de Ligação entre as 
Minas de Córrego 
Feijão e Jangada

Maria Teresa 
Teixeira de Moura

Fonte: Banco de Portarias Iphan – 1991/2019.

Durante a execução das pesquisas listadas no quadro anterior, foram identificados 22 sítios/
estruturas arqueológicas, apresentados no Quadro 1.3.13-11. O contexto arqueológico para o 
município de Brumadinho indica a existência de considerável quantidade de sítios relacionados 
à atividade mineradora, entretanto para a área do ribeirão Ferro-Carvão a maior parte dos sítios 
arqueológicos está relacionada a habitações residenciais e atividade rural, como no caso dos 
muros de pedras que eram utilizados para indicar a divisa de propriedades.

Quadro 1.3.13-11 – Sítios/estruturas arqueológicas identificadas durante as pesquisas 
arqueológicas na área da Mina Córrego do Feijão.
Nome Município UF Longitude Latitude

Grota dos “Polino” Brumadinho MG -44,10781494 -20,11022366

Ponte do Ribeirão Casa Branca Brumadinho MG -44,13038162 -20,16010535

Ruínas da Fábrica Brumadinho MG -44,183778 -20,120739

Ruínas da Índia Brumadinho MG -44,09611897 -20,12141359

Sítio aqueduto Córrego do Feijão Brumadinho MG -44,11819754 -20,1334074

Sítio de Mineração I Brumadinho MG -44,09573607 -20,14141668

Sítio de Mineração II Brumadinho MG -44,10572469 -20,1178302

Sítio do Cassiano Brumadinho MG -44,12005839 -20,12909383

Sítio dos Berro I Brumadinho MG -44,11489189 -20,13430344

Sítio dos Berro II Brumadinho MG -44,11400218 -20,13429897

Sítio Fazenda Ponte Alta (nova) Brumadinho MG -44,0873172 -20,14627963

Sítio Fazenda Ponte Alta (velha) Brumadinho MG -44,09901036 -20,1510384

Sítio Fazenda Recanto Brumadinho MG -44,14369032 -20,13752693

Sítio Fazenda Recanto II Brumadinho MG -44,14243185 -20,13496368

Sítio Fazenda Três Irmãos Brumadinho MG -44,1448957 -20,1217111

Sítio Fazenda Velha I Brumadinho MG -44,14593656 -20,1379083
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Nome Município UF Longitude Latitude

Sítio Fazenda Velha II Brumadinho MG -44,14497276 -20,13568986

Sítio Moinho da Companhia Brumadinho MG -44,10654634 -20,11969573

Sítio Muro de Pedras Brumadinho MG -44,10797531 -20,1359221

Sítio Samambaia I Brumadinho MG -44,1146831 -20,12890805

Sítio Samambaia II Brumadinho MG -44,11424833 -20,12966487

Sítio Ferro-Carvão I Brumadinho MG -44,15944736 -20,15490382

Sítio Arqueológico Histórico Mineração Casa Branca Brumadinho MG -44,10635992 -20,1196444

Fonte: CNSA/Iphan, 2019; Lume (2014), Brandt (2016).

1.3.13.4.4. Pesquisas arqueológicas na bacia do rio Paraopeba
Para os demais municípios da bacia do rio Paraopeba, segundo o banco de dados de porta-
rias de pesquisa do Iphan, ao todo foram emitidas 266 portarias para pesquisas arqueológi-
cas realizadas nos municípios, seja para estudos realizados unicamente nos municípios ou 
que abrangeram diversas cidades. Essas portarias são relativas a 218 processos no Iphan. 
Destas portarias de pesquisa, 249 foram referentes a autorizações de pesquisas relaciona-
das a licenciamento ambiental de empreendimentos no município ou que também abrangiam 
Brumadinho. Existem 5 portarias para projetos de pesquisa arqueológica acadêmica em toda 
a bacia. As demais portarias referem-se a intervenção em bem tombado e outros estudos de 
avaliação de potencial arqueológico.

Para pesquisas de licenciamento ambiental, 13 portarias referem-se a projetos específicos de 
barragem de mineração, e outras 93 a empreendimentos de mineração.

De acordo com o levantamento nas bases de dados do CNSA/Iphan, tanto para sítios com o re-
gistro homologado quanto para aqueles cujo registro ainda está em andamento, e na pesquisa 
bibliográfica, que incluiu trabalhos acadêmicos e projetos de pesquisa arqueológica no âmbito 
do licenciamento ambiental que foram desenvolvidas no município e região, existem 261 sítios 
arqueológicos registrados nos municípios da bacia do rio Paraopeba, não considerando os 
sítios arqueológicos registrados em Brumadinho.

Tabela 1.3.13-10 – Tipologia dos sítios arqueológicos nos municípios da bacia do Paraopeba.
Tipologia Número de sítios
Pré-colonial 124

Pré-colonial / Histórico 7

Histórico 105

Sem dados 25

TOTAL 261

Fonte: CNSA/Iphan, Instituto Prístino, Lume (2014).

Os sítios arqueológicos levantados seguem listados no Anexo 63.
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1.3.14. Serviços ecossistêmicos 
A abordagem de serviços ecossistêmicos visa entender como as mudanças ambientais induzi-
das por atividades antrópicas alteram os processos ecológicos, que influenciam o fornecimento 
dos serviços e, consequentemente, a qualidade de vida humana ao longo do tempo. O estudo 
dessas mudanças é usualmente focado nos componentes físicos e bióticos dos ecossistemas, 
com pouca ou nenhuma consideração das relações entre os ecossistemas e as comunidades 
humanas locais (ROSA & SÁNCHEZ, 2016). Considerando o contexto do Plano de Reparação 
Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba, entende-se que a abordagem de serviços ecos-
sistêmicos contribui para a compreensão de como os impactos sobre os componentes físicos e 
bióticos dos ecossistemas modificam a qualidade de vida das populações locais que os utiliza-
vam. Nesse contexto, este tópico apresenta o pressuposto teórico para embasar a abordagem 
metodológica utilizada, seguido dos resultados do mapeamento do potencial de fornecimento 
de serviços ecossistêmicos em duas áreas de estudo.

1.3.14.1. Pressuposto teórico 
Serviços ecossistêmicos são os benefícios que os ecossistemas fornecem à sociedade 
(HASSAN, SCHOLES & ASH, 2005). Tais benefícios são divididos em quatro categorias: (i) 
serviços de provisão, aqueles que suprem energia ou matéria para o desenvolvimento da 
sociedade, como alimentos, matéria-prima e água doce; (ii) serviços de regulação, relaciona-
dos à capacidade de um ecossistema de regular processos naturais, como controle de pragas 
e doenças, da qualidade do ar e dos fluxos de água e do solo; (iii) serviços culturais, bens 
não materiais de que a sociedade usufrui, como lazer, turismo e experiências espirituais; e (iv) 
serviços de suporte, que mantêm o habitat dos seres vivos e sua diversidade genética. Neste 
estudo consideram-se as três primeiras categorias, partindo do pressuposto de que a categoria 
de suporte é base para a manutenção dos outros e, por isso, é contemplada quando se analisa 
os impactos sobre a biodiversidade (FISHER, TURNER & MORLING, 2009; LANDSBERG et 
al., 2013). 

Aplicações práticas do conceito de serviços ecossistêmicos são encontradas em diversos pro-
cessos de tomada de decisão, no planejamento em nível nacional (BPBES, 2018) de plane-
jamento de pequenas cidades (CORTINOVIS & GENELETTI, 2018), no contexto de planos e 
políticas, como avaliação ambiental estratégica (PARTIDÁRIO & GOMES, 2013) e a compen-
sação ambiental (SONTER et al., 2018). Também são identificadas aplicações do conceito 
de serviços ecossistêmicos em contextos mais específicos, como na recuperação de áreas 
degradadas (ROSA,SÁNCHEZ & MORRISON-SAUNDERS, 2018) e na avaliação de impactos 
de projetos (ROSA & SÁNCHEZ, 2015). Esta última, em especial, vem sendo impulsionada 
pela Convenção da Diversidade Biológica - CBD (CBD, 2006) e pela Corporação Financeira 
Internacional – IFC, setor de financiamento privado do Banco Mundial (IFC, 2012a). 

Em 2006, a CBD aprovou as “Diretrizes voluntárias para avaliação de impacto inclusiva da 
biodiversidade” (UNEP/CBD/COP/8/31), contendo recomendações para avaliação de impactos 
de projetos e avaliação ambiental estratégica. Nessas diretrizes é recomendado “identificar, em 
consulta com as partes interessadas, os serviços ecossistêmicos atuais e potenciais forneci-
dos pelos ecossistemas afetados”. Também em 2006 a IFC lançou a primeira versão de seus 
Padrões de Desempenho de Sustentabilidade Social e Ambiental, fazendo uma breve menção 
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à necessidade de avaliar os impactos de um projeto “em todos os níveis da biodiversidade” e 
“identificar os impactos sobre os serviços ecossistêmicos”.

Uma nova versão dos Padrões de Desempenho de Sustentabilidade Social e Ambiental da 
IFC foram aprovados em 2011 e entraram em vigor em janeiro de 2012. Nessa nova versão, 
os serviços ecossistêmicos têm peso importante entre os requisitos, e são citados em vá-
rios Padrões, especialmente no “Padrão de Desempenho 6 – Conservação da Biodiversidade 
e Gestão Sustentável dos Recursos Naturais Vivos”, que requer a identificação de serviços 
ecossistêmicos prioritários e uma análise para evitar impactos adversos sobre eles. Ressalta-
se que os Padrões de Desempenho da IFC são aplicáveis a todos os bancos que seguem os 
Princípios do Equador, tendo, por isso, importância global. 

A aplicação do conceito de serviços ecossistêmicos à avaliação de impactos deriva do termo 
em inglês “ecosystem services review”, que é traduzida neste trabalho como abordagem de 
serviços ecossistêmicos. Essa abordagem subsidia processos de tomada de decisão, ao de-
monstrar uma maneira de entender a complexa relação entre a sociedade e os ecossistemas, 
ou seja, uma análise da relação entre os sistemas ecológico e social (Figura 1.3.14-1). Nesse 
sentido, procura-se estabelecer como as interferências humanas nos ecossistemas, seja pela 
degradação ou restauração ambiental, modificam o fornecimento dos serviços ecossistêmicos 
e, consequentemente, saúde, segurança, cultura e modos de vida da população beneficiária. 
Ademais, os usos de certos serviços ecossistêmicos podem ser restritos, seja por barreiras 
físicas ou exigências legais. O objetivo da abordagem é melhorar ou, pelo menos, manter a 
qualidade de vida da população que se beneficia dos serviços afetados (HASSAN, SCHOLES 
& ASH, 2005; PRESTON & RAUDSEPP-HEARNE, 2017; ROSENTHAL et al., 2015).

Figura 1.3.14-1 – Relação entre os sistemas ecológico e social, demonstrando que o fornecimento 
de serviços ecossistêmicos se dá na interseção entre os dois sistemas.

Fonte: Elaboração: Arcadis, 2020, baseado em Bennett, Peterson & Gordon (2009). 

A abordagem de serviços ecossistêmicos baseia-se no modelo de cascata de fornecimen-
to (Figura 1.3.14-2) proposto por Haines-Young & Potschin (2010). Tal modelo demonstra a 
relação entre os sistemas social e ecológico, ao evidenciar que a biodiversidade mantém a 
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estrutura e os processos dos ecossistemas, que produzem funções, serviços e benefícios. 
A estrutura de um ecossistema está relacionada à composição de espécies e ao estágio su-
cessional da vegetação (BRANCALION, RODRIGUES & GANDOLFI, 2015). Essa estrutura 
determina as funções ecossistêmicas e o potencial de fornecimento de serviços (BENAYAS 
et al., 2009). Funções ecossistêmicas estão relacionadas com a capacidade de processos e 
componentes naturais fornecerem bens e serviços que satisfaçam as necessidades humanas 
direta ou indiretamente (DE GROOT et al., 2010). 

Existem espécies-chave, relacionadas ao fornecimento de determinados serviços ecossistêmi-
cos, que podem estar presentes em ecossistemas de baixa biodiversidade. As funções ecos-
sistêmicas geram os serviços que beneficiam determinado grupo de pessoas, chamados de 
beneficiários. Os beneficiários dos serviços são os usuários dos ecossistemas, incluindo indiví-
duos, famílias, grupos, comunidades, populações (LANDERS, NAHLIK & RHODES, 2016) ou 
instituições que representam parte da sociedade (HEIN et al., 2006). 

Figura 1.3.14-2 – Cascata de fornecimento de serviços ecossistêmicos.

Fonte: Elaboração: Arcadis, 2020, baseado de Haines-Young & Potschin (2010).

Do mesmo modo que para impactos físicos, bióticos e sociais, cada impacto sobre serviço 
ecossistêmico tem uma área de influência específica. Sobretudo no caso de serviços ecossis-
têmicos, devem-se considerar as diferentes formas que as populações humanas se beneficiam 
dos ecossistemas. Os serviços de provisão estão mais relacionados a um contato físico com 
o ecossistema, como coleta de frutos, recreação ou pesca. Já os benefícios dos serviços de 
regulação podem ser acessados em escala regional, sem necessariamente um contato direto 
com o ecossistema que os fornece, como a regulação de doenças, promovido pelo controle 
biológico dos predadores de vetores. 

É necessário compreender que a cascata de fornecimento dos serviços ecossistêmicos (Figura 
1.3.14-2) não tem relação com uma área geográfica definida em função do projeto analisado, nem 
está presa a limites administrativos, e que cada grupo de beneficiários pode apresentar uma rela-
ção diferente com os serviços. Para se estabelecer a cascata de fornecimento dos serviços não é 
preciso que os beneficiários vivam nos ecossistemas ou próximos a esses. Os beneficiários podem 
se deslocar para acessar os serviços. Sendo assim, é preciso entender a relação espacial do fluxo 
de fornecimento dos serviços para se definir a área de influência dos impactos sobre os serviços. 
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As comunidades podem se organizar de diferentes formas ao longo dos ecossistemas naturais. 
Isso não implica que essas não possam obter benefícios ou serem afetadas mesmo estando 
fisicamente distantes da área de fornecimento do ecossistema. Na Figura 1.3.14-3 apresen-
tam-se três exemplos de fluxos de serviços, sendo que o polígono em verde representa um 
fragmento florestal, a linha em azul um rio, e o círculo amarelo o limite administrativo de uma 
comunidade. 

No caso A, os beneficiários vivem muito próximos dos ecossistemas provedores de serviços, 
e há certa sobreposição dos limites geográficos. No caso B, as comunidades vivem nos ecos-
sistemas provedores. Já no caso C, as comunidades vivem distantes dos ecossistemas e, por 
isso, devem se deslocar para acessar os benefícios de certos serviços. Os impactos sobre 
serviços ecossistêmicos podem ocorrer nos três casos apresentados, sendo que, em cada um 
deles, haverá uma área de influência diferente. Portanto, a abrangência espacial dos impactos 
sobre os serviços ecossistêmicos (ou seja, a área de influência) só pode ser definida após a 
descrição e avaliação de cada impacto (ROSA & SÁNCHEZ, 2018).

Figura 1.3.14-3 – Exemplo de possíveis fluxos de fornecimento dos serviços aos beneficiários. 

Fonte: Rosa & Sánchez (2018). Nota: O ecossistema provedor de serviços é representado pelo polígono verde, e o 
limite administrativo da comunidade é representado pelo círculo.

Aplicações práticas (ROSA & SÁNCHEZ, 2015; 2016) levam a concluir que o conceito de ser-
viços propicia uma série de avanços à avaliação de impactos. Dentre eles destacam-se: diag-
nósticos mais integrados; identificação de impactos que usualmente não são identificados; a 
inclusão da perspectiva da população afetada na avaliação da significância dos impactos; o 
desenho de programas de mitigação mais direcionados ao contexto local (ROSA & SÁNCHEZ, 
2016; BAKER et al., 2013). Nesse sentido, a abordagem de serviços ecossistêmicos evidencia 
as consequências sociais dos impactos bióticos e físicos por realizar uma análise dos sistemas 
social e ecológico. 

1.3.14.2. Premissas metodológicas
A abordagem de serviços ecossistêmicos é composta por seis passos metodológicos de acor-
do com o guia Weaving on Ecosystem Services into Impact Assessment, encomendado pela 
IFC ao World Resources Institute (LANDSBERG et al., 2013), a principal referência internacio-
nal no campo.

Seguindo os princípios gerais do Plano de Reparação, para análise do fornecimento de ser-
viços ecossistêmicos utilizaram-se as mesmas áreas de estudo das áreas temáticas de biota 
aquática e terrestre, sendo uma área de estudo mais macro e uma área de estudo em detalhe. 
A área de estudo macro compreende a bacia hidrográfica do rio Paraopeba, desde as nascen-
tes até trecho à jusante da UHE Retiro Baixo, incluindo o entorno do reservatório e barramento 
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de Três Marias. A área de estudo em detalhe inclui a sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão, onde 
se deu o rompimento das barragens B1, B4 e B4-A, e parte da sub-bacia do ribeirão Casa 
Branca, em função da continuidade dos fragmentos florestais. Portanto a temática de serviços 
ecossistêmicos seguiu a determinação das áreas de estudo definida pela biota aquática e ter-
restre devido à intrínseca relação entre biodiversidade e fornecimento de serviços. 

A aplicação desses passos foi adaptada ao contexto deste trabalho, sendo que, no atual capí-
tulo, apresentam-se a identificação dos ecossistemas e o mapeamento do potencial de forne-
cimento de serviços na área de estudo – bacia do rio Paraopeba e área de estudo em detalhe 
– ribeirão Ferro-Carvão. A abordagem de serviços ecossistêmicos é iniciada com uma caracte-
rização preliminar da região estudada, que permite identificar: (i) ecossistemas potencialmente 
afetados; (ii) serviços e benefícios fornecidos; e (iii) beneficiários potenciais (LANDSBERG et 
al., 2013). O objetivo deste tópico, portanto, é levantar o potencial de fornecimento de serviços 
da área de estudo no cenário pré-rompimento. 

A identificação de ecossistemas e seus serviços foi feita por meio do mapeamento das classes 
de uso do solo, uma vez que é possível correlacionar essas classes com o potencial forneci-
mento de serviços (BURKHARD et al., 2012). Para tanto, utilizaram-se o mapeamento do uso 
do solo no cenário pré-rompimento das barragens,  do MapBiomas (MMA, 2018) para escala 
da bacia do rio Paraopeba, e o mapeamento realizado pela equipe da biota terrestre baseado 
em classificação de imagens de satélite para escala do ribeirão Ferro-Carvão.

Conforme recomendado por Burkhard et al. (2012), o mapeamento de classes de cobertura 
ou uso do solo é uma alternativa adequada para analisar o potencial fornecimento de serviços 
ecossistêmicos. Para tanto, relaciona-se a lista de serviços ecossistêmicos estabelecida pela 
literatura com cada uma das classes de uso do solo mapeadas na região estudada, por meio 
de uma matriz. Essa correlação foi baseada nas análises das diversas áreas temáticas e seus 
especialistas. 

Os mapas foram produzidos de acordo com as três categorias de serviços ecossistêmicos: pro-
visão, regulação e cultural. O mapeamento foi baseado nas abordagens descritas por Tricart 
(1977), Vargas (2019) e Burkhard et al. (2012), que consiste basicamente no produto ponderado 
das variáveis capazes de demonstrar o potencial de fornecimento dos serviços ecossistêmicos. 

A metodologia do mapeamento baseou-se em uma inferência parametrizada por pesos defini-
dos pelos especialistas, de acordo com premissas da literatura. A calibração dos parâmetros 
considerou uma escala padrão para a atribuição de pesos, com valores variando entre 1 e 5. 
No produto, os pesos com valores iguais a 0 anulam a região, independentemente da variável, 
indicando que não há potencial de fornecimento naquela região. As ponderações iguais a 1 não 
têm peso, e a região continua a ser considerada para as outras variáveis. Os valores maiores 
que 1 são escalas positivas de oferta do serviço ecossistêmico, cuja combinação de valores 
positivos representa cenários mais ou menos favoráveis ao fornecimento de serviços de cada 
categoria. 

Para a variável declividade, o cálculo foi feito com base no algoritmo slope da Esri (BURROUGH 
& MCDONELL, 2015). A composição das variáveis de distância foi realizada com base na dis-
tância euclidiana a partir do limite da área ocupada pelo input utilizado. A ponderação dos valo-
res de distância foi feita por uma reclassificação utilizando uma função logarítmica. 
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Nas variáveis que envolvem peso por proximidade, foi utilizado o inverso da função logarít-
mica. Esta técnica é uma adaptação da denominada inverse distance weighting (WATSON 
& PHILIP,1985), porém, como não foi utilizada uma função exponencial, a amplitude entre os 
pesos dos valores mais próximos ou mais distantes é menos abrupta. Todas as variáveis foram 
transformadas em uma malha contínua de valores (raster), com células de 10 x 10 metros e 
1.116 x 957 metros em colunas por linhas. O modelo foi processado no software ArcGis 10.5, 
e foram gerados os mapas do potencial de fornecimento de serviços para a área de estudo – 
bacia do rio Paraopeba e para a área de estudo em detalhe - escala do ribeirão Ferro-Carvão. 

Cada serviço ecossistêmico pode fornecer diferentes benefícios para a manutenção da quali-
dade de vida de seus beneficiários, e depende de “como” e “para quais fins” os beneficiários 
utilizam os ecossistemas. Esses benefícios estão relacionados a saúde, segurança, cultura 
e subsistência de seus beneficiários. Os beneficiários de serviços ecossistêmicos podem ser 
identificados em diferentes escalas, como sugerem Hein et al. (2006). As boas práticas inter-
nacionais, em especial a IFC (2012), recomendam que seja mantida a escala local de identifi-
cação de beneficiários. 

Seguindo as recomendações internacionais, neste estudo focou-se nos beneficiários locais, 
tanto da sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão quanto ao longo do rio Paraopeba. Para fins deste 
estudo, consideraram-se como beneficiários os agrupamentos sociais identificados e descritos 
em 1.3.12, “Socioeconomia”. Segundo critérios definidos por essa temática, o levantamento 
se deu em uma área restrita da bacia, à jusante de Brumadinho e numa faixa de 10 km do rio 
Paraopeba, indicada nos mapas apresentados ao longo deste tópico.

Os beneficiários são caracterizados como agrupamentos sociais1 (apresentadas em 1.3.12.5, 
“Agrupamentos sociais na bacia do rio Paraopeba”). Embora, os beneficiários dos serviços 
sejam tratados aqui de modo generalizado como “agrupamentos sociais”, ressalta-se a impor-
tância de se analisar a vulnerabilidade social de cada grupo e a importância de cada um dos 
serviços para esses (IFC, 2012). A generalização apresentada neste tópico será refinada ao 
longo da execução dos programas de reparação Plano de Reparação Socioambiental da Bacia 
do Rio Paraopeba, por meio de levantamentos em campo e diagnóstico participativo, conforme 
o conceito de gestão adaptativa.

O texto a seguir apresenta o diagnóstico do cenário pré-rompimento, descrevendo os ecossis-
temas, seus serviços e beneficiários da bacia do rio Paraopeba, seguido de foco na área de 
estudo em detalhe, a escala do ribeirão Ferro-Carvão. 

1.3.14.3. Identificação de ecossistemas, serviços e beneficiários da bacia do rio 
Paraopeba 
Aborda-se inicialmente a análise de fornecimento de serviços ecossistêmicos na área de estu-
do macro – bacia do rio Paraopeba. Dada sua extensão territorial, a diversidade de elementos 
abióticos, bióticos e sociais na bacia do rio Paraopeba proporciona a ocorrência de uma pai-
sagem heterogênea (Tabela 1.3.14-1), o que pressupõe diferentes níveis de fornecimento dos 

1 “Comunidades” é termo utilizado de maneira generalizada neste tópico e diz respeito aos assentamentos rurais, 
acampamentos rurais, povoados, vilas, lugarejos e área urbana isolada, conceituados e descritos em 1.3.12.5, 
“Agrupamentos sociais na bacia do rio Paraopeba”.
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serviços ecossistêmicos. Conforme descrito na metodologia, as classes de uso do solo foram 
relacionadas à lista de serviços ecossistêmicos da literatura (LANDSBERG et al., 2013) no 
formato de uma matriz (Figura 1.3.14-4). 

Dentre os ecossistemas terrestres, identifica-se o Cerrado Sensu Stricto, característico por 
formações florestais, savânicas e campestres como vegetação nativa predominante da área 
estudo. Essas formações fornecem importantes serviços de provisão às comunidades locais, 
como madeira, alimentos silvestres (frutos e sementes), plantas medicinais e recursos orna-
mentais. O Cerrado também contribui com serviços de regulação, seja no controle de erosão 
ou de pragas e doenças, embora também tenha sido bastante degradado ao longo do tempo 
por extração de maneira, queimadas e abertura de áreas para agricultura e pastagens. As for-
mações campestres são ecossistemas bastante particulares, situadas nos topos dos morros, 
com alto nível de endemismo, que fornecem principalmente serviços relacionados a recursos 
ornamentais, fornecimento de água devido a sua relação com o aquífero, valores cênicos e 
educacionais e recreação e ecoturismo. 

Encontra-se também a formação florestal, que compreende a floresta estacional semidecí-
dua, fitofisionomia pertencente ao bioma da Mata Atlântica, provedora de diversos serviços 
ecossistêmicos, especialmente os da categoria de regulação, como qualidade do ar, do solo 
e dos fluxos da água por meio da mata ciliar, e de provisão, como fornecimento de água, de 
plantas medicinais, de fibras e resinas e de alimentos silvestres. A classe de uso do solo “corpo 
d’água”, representada pelo rio Paraopeba e os reservatórios UHE-Retiro Baixo e de UHE-Três 
Marias, também fornece grande variedade de serviços ecossistêmicos, como fornecimento 
de água para RMBH, para diversos produtores rurais ao longo do rio Paraopeba, geração de 
energia elétrica, pesca esportiva e de subsistência. 

Tabela 1.3.14-1 – Distribuição das classes de uso do solo na área de estudo – bacia do rio 
Paraopeba.

Classe
Bacia do rio Paraopeba Entorno do Reservatório da UHE 

Três Marias
Área Área

Hectares % Hectares %
Afloramento rochoso 9.058,26 0,67 – –
Formação campestre 32.672,86 2,41 88.592,6 9,501
Cultura anual e perene 13.238,2 0,97 10.655,2 1,143
Cultura semiperene 1.668,76 0,12 1.817,21 0,195
Floresta plantada 84.976,68 6,26 102.499,42 10,993
Formação florestal 229.060,26 16,86 81.912,45 8,785
Formação savânica 94.015,64 6,92 138.448,55 14,848
Infraestrutura urbana 34.234,12 2,52 2.531,1 0,271
Mineração 563,66 0,04 14,3 0,002
Mosaico de agricultura e pastagem 131.613,11 9,69 – –
Outra área não vegetada 5.639,54 0,42 7.068,4 0,758
Pastagem 705.951,9 51,97 433.390,03 46,480
Corpo d’água 15.562,86 1,15 65.498,29 7,024
Total 1.358.255,85 100 932.427,55 100

Fonte: Arcadis, 2020.
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Embora a vegetação nativa apresente alto potencial de fornecer diversos serviços, há de se 
considerar as diversas formas de degradação ambiental ao longo dos últimos dez anos, em 
particular o desmatamento, gerou perda e fragmentação de habitat. Como resultado da degra-
dação, podem-se encontrar fragmentos florestais em diferentes estágios sucessionais ao longo 
da bacia do rio Paraopeba, o que implica redução da qualidade ou quantidade de fornecimento 
dos serviços. Os fragmentos com maior potencial de fornecer serviços ecossistêmicos são 
encontrados no munícipio de Brumadinho, área prioritária para conservação da biodiversidade 
(DRUMMOND et al., 2005).

As pastagens formam uma classe de uso do solo extremamente antropizada e que tem a maior 
representatividade na área de estudo cerca de 52% na bacia do rio Paraopeba e 46% no en-
torno do reservatório de Três Marias (Tabela 1.3.14-1). Sendo que essa classe apresenta baixo 
potencial de fornecimento de serviços ecossistêmicos, quase unicamente o serviço de criação 
de animais. Destaca-se também a floresta plantada, geralmente composta por espécies exóti-
cas como o Eucalyptus grandis, tem baixo potencial de fornecimento de serviços, destacando-
-se a provisão de madeira e controle de erosão. 

A bacia do rio Paraopeba também fornece serviços culturais, na medida em que oferece pai-
sagens constituídas por singulares formações geológicas e unidades geomorfológicas deten-
toras de grande beleza cênica, permeadas por uma rede hidrológica superficial e subterrânea, 
que se configuram como de interesse para recreação e turismo. Em meio a essa paisagem 
também se encontram expressivas quantidade e diversidade de bens culturais de natureza 
material e imaterial relacionados a processos de produção do espaço e reprodução social das 
culturas que lá habitaram ou habitam, na qual se incluem sítios arqueológicos pré-históricos.

O texto a seguir apresenta o mapeamento do potencial de fornecimento de serviços ecos-
sistêmicos de cada uma das categorias (provisão, regulação e cultural). O mapeamento do 
potencial de fornecimento de serviços se deu em função da área de estudo da temática de bio-
diversidade terrestre e aquática. Já a identificação de beneficiários é baseado no levantamento 
de agrupamentos sociais feito apresentado em 1.3.12, “Socioeconomia”, mantendo a escala 
de identificação local conforme orientações das boas práticas internacionais (IFC, 2012). Esse 
levantamento se deu na faixa de 10 km da calha do rio Paraopeba, em ambas as margens à 
jusante de Brumadinho. Adicionalmente, foram levantadas as comunidades identificadas em 
Brumadinho, independentemente da distância geográfica para o rio. Esse levantamento apre-
sentou comunidades tradicionais, assentamentos rurais, acampamentos rurais, povoados, vi-
las, lugarejos e áreas urbanas isoladas, que de forma geral têm como característica a íntima 
relação com a natureza e seus benefícios (isto é, serviços ecossistêmicos), que muitas vezes 
sustentam seu modo de vida. 
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Figura 1.3.14-4 – Matriz de identificação de serviços ecossistêmicos fornecidos pelas classes de 
uso e ocupação do solo da área de estudo – bacia do rio Paraopeba. 

Classes de 
uso do solo 
mapeadas na 
área de estudo 
– bacia do rio 
Paraopeba 

Serviços ecossistêmicos

Provisão Regulação Cultural
C

ul
tu

ra
s 

ag
ríc

ol
as

C
ria

çã
o 

de
 a

ni
m

ai
s

Pe
sc

a

C
aç

a

A
qu

ic
ul

tu
ra

A
lim

en
to

s 
Si

lv
es

tr
es

M
ad

ei
ra

C
om

bu
st

ív
el

 d
e 

bi
om

as
sa

Fo
rn

ec
im

en
to

 d
e 

ág
ua

Fi
br

as
 e

 re
si

na
s

M
ed

ic
in

a 
tr

ad
ic

io
na

l

R
ec

ur
so

s 
or

na
m

en
ta

is

R
ec

ur
so

s 
ge

né
tic

os

R
eg

ul
aç

ão
 d

a 
qu

al
id

ad
e 

do
 a

r

R
eg

ul
aç

ão
 d

o 
cl

im
a 

lo
ca

l

R
eg

ul
aç

ão
 d

o 
cl

im
a 

gl
ob

al

R
eg

ul
aç

ão
 d

os
 fl

ux
os

 d
e 

ág
ua

C
on

tr
ol

e 
de

 e
ro

sã
o

Pu
rifi

ca
çã

o 
de

 á
gu

as

R
eg

ul
aç

ão
 d

e 
do

en
ça

s 
e 

pr
ag

as

R
eg

ul
aç

ão
 d

a 
qu

al
id

ad
e 

do
 s

ol
o

Po
lin

iz
aç

ão
 e

 d
is

pe
rs

ão
 d

e 
se

m
en

te
s

R
ec

re
aç

ão
 e

 tu
ris

m
o

V.
 c

ul
tu

ra
is

 e
 e

sp
iri

tu
ai

s

V.
 c

ên
ic

os
 e

 e
du

ca
ci

on
ai

s

Formação 
florestal

                    

Formação 
campestre 

Afloramento 
rochoso

Formação 
savânica

Floresta 
plantada

Cultura anual e 
perene

                    

Cultura 
semiperene

                    

Mosaico de 
agricultura e 
pastagem

Pastagem

Corpo d’água

Nota: As classes de uso mineração, infraestrutura urbana e outra área não vegetada não fornecem serviços 
ecossistêmicos, por serem regiões demasiadamente antropizadas, e por isso não estão contempladas nessa matriz. 
Elaboração: Arcadis, 2020.
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1.3.14.3.1. Fornecimento de serviços ecossistêmicos de provisão na área de es-
tudo – escala da bacia do rio Paraopeba
Os serviços ecossistêmicos de provisão são aqueles relacionados aos bens tangíveis que 
podem ser trocados ou negociados, consumidos ou usados diretamente. Na bacia do rio 
Paraopeba, identifica-se o potencial de fornecimento de serviços de fornecimento de água, 
produção de alimentos por meio de culturas agrícolas, criação de animais, pesca, aquicultura, 
madeira, combustível de biomassa, medicina tradicional, recursos genéticos, recursos orna-
mentais e alimentos silvestres. 

O mapeamento do fornecimento de serviços ecossistêmicos de provisão adota como premissa 
a relação espacial que existe entre atributos da paisagem e os de recursos naturais com o for-
necimento dos serviços. Conforme apresentado nas premissas metodológicas, o mapeamento 
de fornecimento de serviços ecossistêmicos de provisão considera as variáveis descritas no 
Quadro 1.3.14-1.

Quadro 1.3.14-1 – Variáveis e pesos utilizados para o mapeamento do potencial de fornecimento 
de serviços de provisão na área de estudo – bacia do rio Paraopeba.

Variáveis Classes Pesos Justificativas dos pesos atribuídos

Uso e 
cobertura do 
solo

Pastagem 2
Áreas já existentes de criação de animais. Essas áreas representam o 
fornecimento do serviço de criação de animais, em especial. 

Formação campestre e 
afloramento rochoso

3

Ecossistemas com alta biodiversidade, bem como endemismo. Essas 
regiões estão relacionadas à presença de aquíferos, potencial de 
fornecimento de alimentos silvestres, polinização, recursos ornamentais 
e genético, valores culturais, educacionais e turísticos, compondo a 
formação de serras.

Formação savânica 4,5
Ecossistema com alta biodiversidade, que fornece bens de uso 
direto, como madeira, plantas medicinais, fibras, recursos genéticos e 
alimentos silvestres.

Corpo d’água 3
Classe que fornece diversos serviços relacionados ao uso da água, 
como abastecimento público e irrigação, e dessedentação de animais.

Mosaico de agricultura 
e pastagem – cultural 
anual, perene e 
semiperene

2
Áreas já existentes para produção agrícola e criação de animais, 
sendo provedoras de dois serviços principalmente: culturas agrícolas e 
criação de animais. 

Floresta plantada 2
Áreas de silviculturas, especialmente eucaliptos (Eucalyptus grandis), 
que fornecem o serviço ecossistêmico de madeira, assim como 
contribuem para controle de erosão. 

Formação florestal 4,5

Ecossistema com alta biodiversidade em diferentes estados de 
conservação, que resulta em alto fornecimento de diversos serviços, 
como água, madeira, recursos genéticos e caça, controle de erosão, 
regulação do clima, polinização, valores culturais. 

Distância 
euclidiana 
(distância 
do objeto 
a qualquer 
ponto do 
mapa)

Infraestrutura urbana
1/log 
(dist)

A proximidade de áreas urbanizadas implica demanda por serviços e 
baixo potencial de fornecimento. 

Hidrografia
A proximidade de cursos d’água ou nascentes aumenta a 
disponibilidade de água para usos diversos, bem como para a 
manutenção da biodiversidade. 

Mineração

log 
(dist)

Considerou-se que, quanto mais próxima for de áreas utilizadas pela 
mineração, menor é o potencial de fornecimento de serviços. 

Acessos

Quanto mais próxima é a área de acessos e estradas, maiores são 
a geração de ruídos e poeiras  e o efeito de borda e fragmentação, 
diminuindo a biodiversidade e, consequentemente, o fornecimento de 
serviços. 
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Variáveis Classes Pesos Justificativas dos pesos atribuídos

Tipo de solo

Neossolo 1

Solo com pequeno desenvolvimento pedogenético, caracterizado por 
pouca profundidade (raso) ou por predomínio de areias quartzosas 
ou pela presença de camadas distintas herdadas dos materiais de 
origem. É, portanto, pouco produtivo e, por isso, com baixo potencial de 
fornecimento de serviços.

Cambissolo 2
Solo friável, pouco desenvolvido, com características de rochas, 
com baixa permeabilidade e favorável à erosão. É, portanto, pouco 
produtivo e, por isso, com baixo potencial de fornecimento de serviços.

Latossolo 3

Solo não hidromórfico, friável, bem drenado, de textura argilosa, sendo 
bem desenvolvido e espesso, porém costuma ser bastante lixiviado e 
deficiente em nutrientes. Portanto, é considerado com médio potencial 
de fornecimento de serviços. 

Argissolo 4
Solo profundo, com boa drenagem, constituído por material mineral, é 
não hidromórfico e com textura argilosa. Bastante produtivo e, por isso, 
com alto potencial de fornecimento de serviços. 

Declividade 
(Potencial 
erosivo)

0% a 3% 3
Áreas com menor probabilidade de erosão e, por isso, com maior 
potencial de fornecimento de serviços. 

3% a 8% 3
Áreas adequadas para irrigação, mecanização e baixa erosão, e por 
isso classificada com alto potencial de fornecimento de serviços de 
provisão. 

8% a 13% 2,5
A depender dos solos que recobrem essa área, pode haver maior ou 
menor potencial erosivo, e por isso entende-se que há potencial de 
fornecimento mediano de serviços.

13% a 20% 1,5
Áreas de cabeceiras com potencial erosivo maior, em função da 
ausência de vegetação, configurando médio potencial de fornecimento 
de serviços. 

20% e 45% 1
Áreas de difícil cultivo agrícola, com alta vulnerabilidade na ausência de 
vegetação, configurando baixo potencial de fornecimento de serviços. 

> 45% 1
Áreas de difícil acesso, com baixa probabilidade de fornecimento 
de serviços de provisão e alto potencial de erosão na ausência de 
vegetação. 

Elaboração: Arcadis, 2020.

Com uma paisagem heterogênea, incluindo manchas urbanas, pequenas propriedades rurais, 
monoculturas, pastagens, cerrado, matas ciliares e floresta estacional semidecidual, a bacia do 
rio Paraopeba possui diferentes classificações com relação ao potencial de fornecimento dos 
serviços de provisão (Mapa 1.3.14-1). 

De modo geral, o serviço ecossistêmico de provisão de maior expressão na bacia do rio 
Paraopeba é o fornecimento de água. O rio Paraopeba em sua maioria tem águas enquadra-
das na classe 2, permitindo assim usos para abastecimento para consumo humano após trata-
mento convencional e irrigação de hortas, hortaliças e jardins. No mapeamento de fornecimen-
to dos serviços de provisão (Mapa 1.3.14-1) da bacia do rio Paraopeba é marcante a influência 
dos corpos hídricos na classificação de áreas consideradas de alto potencial de fornecimento 
de serviços. 

Na região do baixo Paraopeba, constatam-se áreas de alto potencial de fornecimento de ser-
viços de provisão, fato que pode ser explicado pela característica de que a rede hidrográfica 
está predominantemente orientada no sentido sul/sudeste-norte/noroeste. Nessa região tam-
bém se pode observar o destaque ao reservatório de água da UHE Três Marias. Da mesma 
forma, ao longo de todo o curso do rio Paraopeba, a classificação também é de alto potencial 
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de fornecimento. Cabe ressaltar que o potencial de fornecimento dos serviços de provisão de 
água está associado à proximidade do recurso, o que possibilita o usufruto por seus bene-
ficiários. Já o reservatório da UHE Três Marias apresenta qualidade das águas superficiais 
predominantemente boa, com baixa contaminação por tóxicos e condição de trofia mesotrófica 
na região montante e dentro do reservatório (1.3.5, “Recursos hídricos superficiais”). 

Em 1.3.5, “Recursos hídricos superficiais”, apontou-se que a água do rio era predominante-
mente classificada como “índice de qualidade média”, influenciado não somente pela supres-
são de vegetação, mas também pelos processos de degradação – históricos e crônicos – dos 
recursos hídricos, principalmente pelo lançamento de esgoto doméstico sem tratamento, inter-
ferências das atividades minerárias, de pecuária e agricultura. Há, portanto, desconformidades 
com os limites legais de parâmetro para coliformes termotolerantes (E. coli), de ferro dissolvido 
e alumínio dissolvido, assim como o manganês total, que estão relacionadas com o déficit de 
saneamento básico da bacia e com as atividades minerárias e industriais, respectivamente. 
Porém, verifica-se que as águas do rio Paraopeba eram utilizadas para consumo humano, por 
meio de abastecimento público, dessedentação de animais, irrigação e uso industrial.

Tais usos das águas são explicados quando analisadas as tipologias de uso da terra da ba-
cia do rio Paraopeba dominadas por cultural anual e perene, cultura semiperene, mosaico de 
agricultura e pastagem e pastagem (Tabela 1.3.14-1), conforme mapeamento do MAPBiomas 
(2018). Esse mapeamento demonstra que a maior parte da bacia do rio Paraopeba está rela-
cionada a serviços ecossistêmicos de culturas agrícolas e criação de animais, com forte ca-
racterística rural, representada também por quintais produtivos, onde há criação de animais de 
pequeno porte, árvores frutíferas e hortaliças. O fornecimento desses serviços está, portanto, 
distribuído ao longo de toda a bacia, sendo que o médio curso apresenta cultura mais intensiva 
de hortaliças, e no baixo curso destacam-se atividades de silvicultura e bovinocultura, onde 
historicamente extensas áreas de Cerrado foram convertidas em pastagens. 

Esses serviços são importantes para a segurança alimentar dos agrupamentos sociais distri-
buídos ao longo do rio Paraopeba, uma vez que muitas dessas produções estão relacionadas 
ao consumo de subsistência. Portanto, tais produções representam uma forma de aquisição 
autônoma de alimentos, sem custo monetário. Segurança alimentar, de acordo com o Sistema 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan, criado pela Lei federal nº 11.346/2006), 
compreende a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos 
de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades 
essenciais. 

Na região do reservatório de Três Marias (Tabela 1.3.14-2), onde há predominância de cerrado, 
destaca-se o fornecimento do serviço ecossistêmico de madeira, representado pela classe de 
floresta plantada, e de criação de animais. A vegetação nativa – formação florestal, campestre 
e savânica – representa 26,2% do total da bacia do rio Paraopeba, com destaque para o bioma 
Mata Atlântica. Já na região no entorno do reservatório da UHE Três Marias, as mesmas for-
mações representam 33,1% da área, com destaque para o bioma Cerrado. 

Tais formações vegetais nativas apresentam potencial de fornecimento de serviços de provisão 
(Tabela 1.3.14-2) como madeira e combustível de biomassa, alimentos silvestres, medicina 
tradicional e fibras e resinas. A lista completa das espécies-chave que representam o potencial 
de fornecimento desses serviços é apresentada no Anexo 64. 
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Tabela 1.3.14-2 – Número de espécies-chave da flora que demonstram potencial de serviços 
ecossistêmicos de provisão, com ocorrência na área de estudo– bacia do rio Paraopeba.

Forma de vida da 
espécie-chave

Número de espécies-chave 

Alimentos 
silvestres Madeira Medicina 

tradicional
Combustível de 

biomassa
Fibras e 
resinas

Árvores 11 65 8 36 6

Arbusto 1 – 3 – 1

Subarbusto – – 2 – –

Erva – – 15 – –

Palmeira 1 1 – – 1

Arbusto / Árvore 2 3 9 4 1

Arbusto / Árvore / Subarbusto – 1 – – –

Arbusto / Subarbusto – – 2 – –

Bambu – – 1 – –

Erva / Subarbusto – – 1 – –

Liana / Volúvel / Trepadeira – – 1 – –

Total 15 70 42 40 9

Nota: Cada espécie-chave pode ofertar mais de um serviço ecossistêmico, a depender de como é 
utilizada por seu beneficiário. Elaboração: Arcadis, 2020. 

Em 1.3.10.2, “Vegetação e flora”, identificou-se a ocorrência de uma série de espécies-chave 
cuja madeira é considerada de lei, como Handroanthus heptaphyllus, Handroanthus impetigino-
sus e Dalbergia nigra, e também de madeiras nobres, como Astronium graveolens, Amburana 
cearensis, Apuleia leiocarpa, Bowdichia virgilioides, Myroxylon peruiferum, Ormosia arborea, 
Peltophorum dubium, Plathymenia reticulata, Ocotea porosa, Persea willdenovii e Cedrela fis-
silis. Dada a característica rural da bacia do rio Paraopeba, há de se destacar algumas das 
espécies que são comumente utilizadas como mourão de cerca (Eremanthus erythropappus, 
Handroanthus chrysotrichus, Luehea grandiflora, Pouteria caimito). Destacam-se também as 
espécies que evidenciam o fornecimento do serviço de combustível de biomassa, em particu-
lar aquelas utilizadas para lenha e carvão, que são espécies com alto poder calorífico, como 
Mimosa scabrella, Piptadenia gonoacantha e Guazuma ulmifolia.

As formações de vegetação nativa também fornecem o serviço de medicina tradicional. Em 
1.3.10.2, “Vegetação e flora”, observou-se a ocorrência de espécies de importância medici-
nal, como a copaíba (Copaifera langsdorffii), o bálsamo (Myroxylon peruiferum), o barbatimão 
(Stryphnodendron adstringens), o mutambo (Guazuma ulmifolia) e a guaçatonga (Casearia 
sylvestris). Dentre as espécies não arbóreas destacam-se a marcelinha (Achyrocline satureioi-
des), a erva-de-santa-luzia (Commelina erecta) e a vassourinha-santa (Sida rhombifolia). 

A vegetação nativa campestre fornece serviços de alimentos silvestres que também apre-
sentam uso medicinal, especialmente os frutos do Cerrado, a exemplo das espécies jatobá 
(Hymenaea courbaril – uso medicinal), fava-d’anta (Dimorphandra mollis – uso medicinal), 
cajuzinho-do-cerrado (Anacardium humile – comestível e medicinal), araticum-do-cerrado 
(Annona crassifolia – comestível e medicinal) e pimenta-de-macaco (Xylopia aromática – co-
mestível e medicinal). Destacam-se espécies típicas de frutos comestíveis presentes no cerra-
do, como bacupari-do-cerrado (Salacia elliptica), pera-do-campo (Eugenia klotzchiana), murici 
(Byrsonima crassifolia), cagaita (Eugenia dysenterica), mama-cadela (Brosimum gaudichaudii), 
pequi (Caryocar brasiliensi), baru (Dipteryx alata) e araticum (Annona coriácea). 
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A característica predominantemente rural da bacia do Paraopeba evidencia a ocorrência de 
quintais produtivos, que são áreas nos arredores das casas, onde há produção diversificada, 
incluindo cultivo de plantas medicinais (SYNERGIA, 2019). Embora o tema seja pouco relatado 
em estudos, e geralmente depende de levantamentos em campo, a ocorrência dos quintais 
produtivos e das espécies vegetais demonstra o potencial de fornecimento desses serviços na 
bacia do Paraopeba como um todo.

A classificação dos tipos de solo está fortemente relacionada à declividade do terreno, e as 
regiões citadas possuem predominantemente solo classificado como neossolo litólico e cam-
bissolo (1.3.2, “Solo”), associados à ocorrência em regiões de relevo forte ondulado e monta-
nhoso, em geral com pedregosidade e afloramento de rochas, e com baixa tolerância a perdas 
por erosão hídrica, apresentando fortes restrições ao uso. 

Destacam-se também os serviços de pesca e aquicultura distribuídos ao longo de toda a ba-
cia, sendo a aquicultura mais concentrada no entorno do reservatório da UHE Três Marias, 
conforme é descrito em 1.3.12, “Socioeconomia”. O serviço ecossistêmico de pesca refere-se 
à pesca artesanal e de subsistência, já que a pesca profissional no rio Paraopeba é proibida 
desde 20042, com o objetivo de proteger espécies nativas. O histórico de proibição da pes-
ca profissional, bem como a ocorrência e distribuição das espécies de interesse para pesca 
estão apresentados em 1.3.9.3, “Ictiofauna”. As espécies de peixes de maior porte, como o 
surubim (Pseudoplatystomas corruscans), o dourado (Salminus franciscanus), as curimbas 
(Prochilodus spp.) e os piaus (Gêneros Leporinus e Megaleporinus), são as mais cobiçadas 
para consumo e pesca esportiva. A pesca artesanal e de subsistência está relacionada à 
segurança alimentar de seus beneficiários, bem como tem intrínseca relação aos aspectos 
culturais e identitários. 

Os ambientes lênticos, formados especialmente por reservatórios e barramentos, fornecem 
serviços como aquicultura, especialmente criação de peixes em tanque-rede, recreação e eco-
turismo, especialmente principalmente em Pompéu e Felixlândia, banhadas pelo Reservatório 
da UHE Três Marias. Também nessa região concentra-se o maior número de pescadores, 
segundo análise feita por meio de dados do seguro defeso (conforme descrito em 1.3.12, 
“Socioeconomia”) no período entre outubro de 2017 a setembro de 2018. No total, são 349 
pescadores na bacia, e 216 estão concentrados no município de Felixlândia (SETE, 2019). 

Além do desmatamento ocorrido ao longo da última década na bacia do rio Paraopeba, a ic-
tiofauna vem sendo afetada pela instalação de novos barramentos, lançamento de efluentes 
industriais e domésticos, mineração de areia, introdução de espécies exóticas, dentre outras. 
Apesar disso, a bacia do rio Paraopeba é uma importante rota migratória de peixes, assim 
como contém muitas lagoas marginais, que são ambientes considerados berçários naturais, 
sendo uma área prioritária para a conservação da ictiofauna em Minas Gerais (DRUMMOND 
et al., 2005).

A região urbanizada, concentrada na porção central do Mapa 1.3.14-1, que corresponde à 
mancha urbana do munícipio de Betim, configura-se como região de baixo fornecimento de 
serviços de provisão, uma vez que esta paisagem se encontra com alto grau de antropização. 
Nessa porção do médio Paraopeba, encontra-se uma vegetação de transição, um ecótono 

2 Decretos estaduais nº 43.713/2004 e nº 43.783/2018, Minas Gerais.
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(1.3.10.2, “Vegetação e flora”), onde há mistura florística de elementos florestais e savânicos. 
A floresta estacional semidecidual ocupa a região fisiográfica do Alto Paraopeba e parte do 
Médio, o que influencia positivamente o maior potencial de fornecimento de serviços. 



Mapa 1.3.14-1 – Mapeamento do potencial de fornecimento dos serviços de provisão na área de estudo – bacia do rio Paraopeba.
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1.3.14.3.2. Fornecimento de serviços ecossistêmicos de regulação na área de 
estudo – escala bacia do rio Paraopeba 
Os serviços ecossistêmicos de regulação são caracterizados como benefícios indiretos que a 
população obtém do controle natural dos ecossistemas (HASSAN, SCHOLES & ASH, 2005). 
Para o mapeamento do fornecimento de serviços ecossistêmicos de regulação adota-se como 
premissa a relação espacial que existe entre atributos da paisagem e o potencial dos recursos 
naturais em fornecimento dos seguintes serviços: controle de erosão, regulação dos fluxos de 
água, regulação da qualidade do ar, purificação de águas, controle de doenças e pragas, bem 
como polinização e dispersão de sementes. 

Conforme apresentado nas premissas metodológicas desse tópico, o mapeamento de forne-
cimento de serviços ecossistêmicos de regulação considera as variáveis descritas no Quadro 
1.3.14-2. 

Quadro 1.3.14-2 – Variáveis e pesos utilizados para mapeamento do potencial de fornecimento de 
serviços de regulação na área de estudo – bacia do rio Paraopeba.

Variável Classe Pesos Justificativa dos pesos atribuídos 

Usos e cobertura do solo

Pastagem 1
Área antropizada com baixa biodiversidade e baixo 
potencial de fornecimento de serviços de regulação. 

Formação campestre e 
afloramento rochoso

3,5
Ecossistema com alta biodiversidade, relacionado a 
importante manutenção de aquíferos e fluxos de águas. 

Formação savânica 3,5
Ecossistema com alta biodiversidade da fauna e flora, 
promovendo manutenção de fluxo de água, polinização, 
controle biológico de doenças e pragas.

Corpo d’água 4

Essa classe tem relação direta com serviços de regulação 
de fluxos de água, purificação das águas. Também 
contribui para a regulação de pragas e doenças e 
qualidade do solo. 

Cultura anual e perene, 
semiperene e mosaico de 
agricultura e pastagem

1
Área antropizada com baixa biodiversidade e baixo 
potencial de fornecimento de serviços de regulação.

Floresta plantada 2

Classe relacionada à monocultura de espécies arbóreas, 
como eucaliptos para fins comerciais. Embora nessas 
áreas sejam encontradas espécies exóticas, essas 
fornecem habitat para algumas espécies da fauna e 
auxiliam no processo de controle de erosão. 

Formação florestal 5

Ecossistema com alto valor de biodiversidade, tanto da 
flora quanto da fauna, representando a regulação do 
clima local, purificação de águas, qualidade do ar e do 
solo e polinização e dispersão de sementes.

Distância euclidiana 
(distância do  objeto a 
qualquer ponto do mapa)

Canais de primeira ordem
1/log 
(dist)

Considerou-se que, quanto mais próximo for de canais de 
primeira ordem, maior é a probabilidade de fornecimento 
de serviços de regulação, devido à valorização de 
nascentes.

Declividade (potencial 
erosivo)

0% a 3% 3

Essa variável demonstra a possibilidade de ocorrência 
de processos erosivos na ausência de vegetação. 
Portanto, considerou-se que, quanto maior for o potencial 
erosivo, menor é o potencial de fornecimento de serviços 
ecossistêmicos.

3% a 8% 3

8% a 13% 2,5

13% a 20% 1,5

20% e 45% 1

> 45% 1

Elaboração: Arcadis, 2020.
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As formações de vegetação nativa do rio Paraopeba são provedoras da maior variedade de 
serviços ecossistêmicos de regulação, seguidas pelos cursos d’água. Os ambientes aquáticos 
são formados por trechos lênticos e lóticos, que variam em função da geomorfologia e dinâmica 
fluvial. A composição de trechos lóticos e lênticos nos cursos d’água propicia maior variabilidade 
de habitat, conforme descrito em 1.3.9, “Biota aquática”. A maior heterogeneidade ambiental, 
por sua vez, reflete na composição e diversidade das comunidades aquáticas e no fornecimento 
dos serviços ecossistêmicos, como purificação de águas, que está relacionado ao processo de 
autodepuração do rio, conforme tratado no tópico 1.3.9, “Biota aquática”. A integridade ecológica 
dos ecossistemas aquáticos é influenciada pela perda de vegetação nativa ao longo dos anos, 
associada ao déficit de saneamento básico e construção de barramentos ao longo do rio.

Nas áreas do Alto Paraopeba (Mapa 1.3.14-2), até o munícipio de Brumadinho observam-se 
declividades superiores a 45º, o que influencia a predominância de áreas classificadas como 
de médio fornecimento de serviços de regulação e alto quando há presença de vegetação 
nativa. Observa-se que, do baixo Paraopeba ao norte do Mapa 1.3.14-2, as declividades são 
menores que 10º, o que determina áreas com menor probabilidade de erosão na ausência de 
vegetação nativa (1.3.1, “Geologia e geomorfologia”). Ressalta-se que essa relação é pon-
derada pela presença de vegetação nativa, que apresenta grande influência no controle de 
processos erosivos.

De fato, a configuração da geologia da bacia do Paraopeba apresenta grande amplitude topo-
gráfica, onde as altimetrias variam entre 1.610 m, na porção de montante da bacia, junto aos 
divisores hidrográficos situados na Serra Três Irmãos, e 553 m, na porção de jusante, junto à 
foz no reservatório da UHE Três Marias. Com isso, a declividade também varia, atingindo até 
77º nos trechos de paredões e de afloramentos rochosos ao longo das serras e até abaixo de 
2º nas áreas da planície fluvial (1.3.1, “Geologia e geomorfologia”).

Em toda a bacia, observam-se áreas de médio potencial de fornecimento de serviços (em 
amarelo no Mapa 1.3.14-2) que acompanham as margens dos corpos hídricos existentes na 
bacia. Essas áreas têm maior expressão, em termos de extensão, no baixo Paraopeba, que 
está associada à proximidade do reservatório da UHE Três Marias e à presença de florestas 
plantadas, em particular a monocultura de eucalipto.

Na região do alto Paraopeba também se observam áreas classificadas como de médio poten-
cial de fornecimento de serviços de regulação, que acompanham as margens dos corpos hídri-
cos. Essa condição é justificada pois os corpos hídricos, assim como a presença de vegetação 
nativa, apresentam importante relação com os fluxos e purificação de águas. 

As áreas classificadas como de alto potencial de fornecimento de serviços de regulação corres-
pondem a áreas próximas aos canais de primeira ordem, fragmentos, formações campestres 
e savânicas. Essa combinação de características constituem as áreas com maior potencial 
de controle de erosão e regulação dos fluxos de água. De forma marcante, o Mapa 1.3.14-2 
aponta que a maior parte das áreas com alto potencial de fornecimento de serviços de regula-
ção está na porção noroeste do mapa, no baixo Paraopeba. Esse resultado está associado à 
presença de fragmentos de campo rupestre e cerrado, que também estão sob a influência de 
proximidade dos corpos hídricos. A região do reservatório da UHE Três Marias também tem 
potencial de promover a regulação do clima local, retenção de sedimentos, como apontam 
Briones-Hidrovo, Uche & Martínez-Gracia (2020) e Silveira, Macedo & Callisto (2018).
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Há pequenas manchas de áreas classificadas como de alto potencial de fornecimento obser-
vadas no médio Paraopeba. Estas correspondem aos fragmentos de floresta estacional semi-
decídua, considerada um ecossistema com alto valor de biodiversidade, por abrigar elevado 
número de espécies de fauna e flora. Nessas regiões com cobertura vegetal de alta biodiversi-
dade, como as formações florestais e savânicas, tem-se a ocorrência de espécies-chave que 
representam o fornecimento do serviço de polinização e dispersão de sementes. 

O serviço de polinização e dispersão de sementes contribui para a restauração natural dos 
ecossistemas e no processo de recuperação de áreas degradadas. A polinização e a dispersão 
de sementes consistem em processos naturais de transferência de pólen e sementes, auxilian-
do a produção de alimentos. Os ecossistemas naturais fornecem os recursos necessários para 
a sobrevivência dos polinizadores, sendo que a perda e a fragmentação de vegetação nativa 
diminuem o fornecimento do serviço de polinização e dispersão de sementes, com consequen-
te diminuição da produtividade agrícola, como observado em BPBES/REBIPP (2019). 

Conforme levantamento realizado e descrito em 1.3.10.3, “Fauna silvestre”, foi identificada a 
ocorrência de 209 espécies dispersoras de sementes, 39 polinizadoras e 301 que desempe-
nham as duas funções ecológicas nos diversos grupos faunísticos (Tabela 1.3.14-3). Destaca-
se o papel da entomofauna como polinizadora e dispersora de sementes, seguida da avifauna 
e quirópteros. A lista completa das espécies de polinizadores e dispersores de sementes é 
apresentada no Anexo 65. 

Dentre as espécies de entomofauna destaca-se a importância ecológica das abelhas, que 
auxiliam na reprodução sexual de diversas plantas. A Plataforma Brasileira de Biodiversidade 
e Serviços Ecossistêmicos (BPBES, 2018) estima que o valor do serviço de polinização am-
biental para a produção de alimentos no país está em cerca de 43 bilhões de reais por ano, 
incluindo 44 espécies de plantas cultivadas e selvagens. Dentre as espécies identificadas em 
1.3.10.3, “Fauna silvestre”, destaca-se a Apis mellifera, que, apesar de ser uma espécie exó-
tica, é muito utilizada na polinização de diversos cultivos, como de maçã (Malus domestica) 
e melão (Cucumis melo), no Brasil. Também destacam-se os gêneros Bombus e Xylocopa, 
importantes na polinização de cultivos de abóbora, berinjela e tomate (ITV, 2019).

Entre os polinizadores da avifauna tem destaque a família Trochilidae (beija-flores). Já en-
tre os dispersores de sementes destacam-se as famílias Tinamidae, Cracidae, Cotingidae, 
Pipridae, Thraupidae (sanhaços, saíras, entre outros), Turdidae (sábias), Vireonidae e alguns 
Tyrannidae. Os morcegos também contribuem para restauração dos ecossistemas, já que re-
alizam a polinização e a dispersão de sementes de centenas de plantas neotropicais, além de 
contribuírem para o controle natural de pragas, como predadores de insetos. 
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Tabela 1.3.14-3 – Número de espécies de polinizadores e dispersores com ocorrência na área de 
estudo – bacia do rio Paraopeba. 

Grupos Espécies dispersoras 
(exclusivamente)

Espécies 
polinizadoras 

(exclusivamente)

Espécies 
polinizadoras e 

dispersoras 

Répteis 6 – –

Avifauna 119 24 –

Mastofauna terrestre 45 – 2

Mastofauna voadora 14 2 8

Entomofauna 24 1 290

TOTAL 208 27 300

Elaboração: Arcadis, 2020.

O fornecimento de serviços de provisão também é influenciado pelo tipo de solo. Na bacia 
do rio Paraopeba são encontrados quatro tipos de solo: neossolo, cambissolo, latossolo e ar-
gissolo. Em 1.3.2, “Solos”, é apresentada uma detalhada descrição desses, demonstrando o 
potencial de fornecimento do serviço de regulação de qualidade do solo. De modo geral, foi ob-
servado que o solo da região apresenta maiores concentrações de ferro e alumínio, que estão 
associados às características naturais da região. Da mesma forma, o serviço de regulação da 
qualidade do ar também é influenciado pela presença de vegetação nativa e menor urbaniza-
ção, e está sendo tratado de modo detalhado em 1.3.8, “Qualidade do ar”. 



Mapa 1.3.14-2 – Mapeamento do potencial de fornecimento dos serviços de regulação na área de estudo – bacia do rio Paraopeba.
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1.3.14.3.3. Fornecimento de serviços ecossistêmicos culturais na área de estudo 
– escala bacia do rio Paraopeba
Os serviços ecossistêmicos culturais são caracterizados por bens e serviços imateriais, como 
valores históricos e simbólicos fornecidos pela natureza às populações humanas. Os serviços 
culturais incluem os bens e serviços não materiais do ecossistema que têm significado simbóli-
co, cultural ou intelectual, como a beleza paisagística, herança cultural, recreação, ecoturismo 
e lazer. Dessa forma, a presença de sítios arqueológicos, bens culturais e áreas de interesse 
de turismo foram considerados de grande relevância para o mapeamento do potencial de for-
necimento de serviços ecossistêmicos culturais.

O mapeamento do fornecimento de serviços ecossistêmicos culturais considera as variáveis 
de uso e cobertura do solo, proximidade dos corpos d’água, declividade, além das variáveis 
de proximidade com sítios arqueológicos e bens culturais. Em conjunto, a integração das va-
riáveis descritas no Quadro 1.3.14-3 busca avaliar o potencial de fornecimento de benefícios 
imateriais (de caráter recreativo, cultural, educacional ou estético-paisagística) ofertados pelos 
ecossistemas. 

A relação histórico-cultural em que a bacia do rio Paraopeba está inserida é apresentada em 
1.3.13, “Patrimônio cultural, histórico, arqueológico e natural”. Com as informações do levanta-
mento feito por esse tópico, foi possível associar os bens culturais e sítios arqueológicos identi-
ficados com os elementos da paisagem por meio das classes de uso do solo e da declividade, 
de modo a mapear o potencial de fornecimento dos serviços culturais ao longo da bacia. 

Quadro 1.3.14-3 – Variáveis e pesos utilizados para mapeamento do potencial de fornecimento de 
serviços culturais na área de estudo– bacia do rio Paraopeba.

Variável
Ponderação

Peso Justificativa
Classe

Usos e cobertura do 
solo

Formação campestre 4

Ecossistemas com alto valor paisagístico, cênico e turístico, 
associado a alto valor de biodiversidade 

Afloramento rochoso 4

Formação savânica 4

Formação florestal 4,5

Corpo d’água, rio e lago 3 Classe de importante valor cultural, cênico, recreativo e turístico

Distância euclidiana 
(distância do objeto 
a qualquer ponto do 
mapa)

Corpo d’água
1/log 
(dist)

Quanto mais próximo de um curso d’água, maior é o potencial 
de fornecimento de serviços culturais. 

Densidade kernel 
de pontos (pontos 
reescalonados por 
função linear entre 
1 e 5)

Sítios arqueológicos e 
bens culturais

1 a 5
Quanto maior é a densidade de sítios arqueológicos e/ou bens 
culturais, maior é o potencial de fornecimento de serviços 
relacionados a valores históricos, culturais e educativos.

Declividade

0% a 3%

1
Áreas planas são associadas aos usos diretos do ecossistema, 
como serviços de provisão com baixo potencial de fornecimento 
de serviços culturais. 

3% a 8%

8% a 13%

13% a 20%

20% e 45% 4 As áreas de maior declividade, as serras representam alto 
potencial de serviços culturais relacionados a valores cênicos e 
turísticos. > 45% 5

Elaboração: Arcadis, 2020.
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Foram identificados 385 sítios arqueológicos na bacia do rio Paraopeba, sendo que neste 
momento houve maior detalhamento na região de Brumadinho. A maior parte trata-se de sítios 
históricos, tais como abrigos sob rocha com pinturas rupestres, onde predominam representa-
ções zoomórficas da Tradição Planalto, e sítios arqueológicos históricos, cuja concepção é atri-
buída principalmente à colonização portuguesa e à atividade de mineração. Ao longo da bacia 
do rio Paraopeba foram identificados 940 bens materiais e 231 bens imateriais nos municípios 
atravessados pelo rio Paraopeba e Brumadinho, conforme descrito em 1.3.13, “Patrimônio cul-
tural, histórico, arqueológico e natural”. Tal levantamento demonstra o valor histórico-cultural 
da bacia do rio Paraopeba.

O clima ameno e a beleza cênica de ambientes montanhosos com relativa proximidade à 
capital mineira, no médio Paraopeba, têm motivado a implantação de casas de veraneio e 
condomínios, o que demonstra o potencial de fornecimento do serviço de recreação e ecoturis-
mo. Particularmente nas proximidades do município de Brumadinho, há perfil de ocupação de 
casas e chácaras de final de semana, para fins de lazer e descanso, cuja característica rural 
atrai pessoas em busca de tranquilidade e lazer, caso do aluguel de casas próximas ao Instituto 
Inhotim, como descrito em 1.3.12.5, “Agrupamentos sociais na bacia do rio Paraopeba”. 

De forma geral, há alto potencial de fornecimento de serviços culturais no médio Paraopeba, 
que abrange o município de Brumadinho, relacionado ao maior esforço amostral de sítios ar-
queológicos e bens culturais, como descrito em em 1.3.13, “Patrimônio cultural, histórico, ar-
queológico e natural”. Além de reunir vários sítios de valor histórico, paisagístico e arqueológico, 
a região também possui relevante acervo de obras, edificações e espaços destinados a ma-
nifestações artístico-culturais, como é o caso do Instituto Inhotim. Portanto, fica evidente sua 
classificação como de alto potencial de fornecimento de serviços culturais. 

Considerando ainda o aspecto de bens culturais presentes na bacia do rio Paraopeba, desta-
cam-se também os bens culturais imateriais, representados principalmente por lugares impor-
tantes para práticas coletivas. Os bens materiais levantados em Brumadinho são majoritaria-
mente constituído por práticas de festividade e celebração que reúnem moradores, turistas e 
visitantes com interesses comuns por busca espiritual ou prática religiosa, como relatado em 
1.3.13.3.2, “Bens culturais imateriais”. 

A respeito da vegetação, pode-se verificar que os fragmentos de floresta estacional semide-
cidual localizados no médio Paraopeba (Mapa 1.3.14-3) também influenciam para valores de 
médio a alto potencial de fornecimento de serviços culturais, associados a áreas de maior 
declividade. Essas áreas são responsáveis, muitas vezes, pela manutenção das nascentes e 
da qualidade da água dos corpos hídricos, possuindo potencial turístico relevante por agregar 
formação florestal e maiores declividades, que formam serras e paisagens com valor cênico e 
estético. 

Já a formação savânica no baixo Paraopeba apresenta médio potencial de fornecimento de 
serviços, caracterizada por plantas típicas do Cerrado, singulares, consideradas de grande be-
leza cênica. Além disso, o resultado foi influenciado principalmente pela proximidade do reser-
vatório da UHE Três Marias. A área do reservatório em sua totalidade é classificada como de 
alto potencial de fornecimento de serviços culturais, dado que a estrutura é dotada de atributos 
estéticos, proporcionando áreas de recreação e lazer.



Mapa 1.3.14-3 – Mapeamento de fornecimento de serviços culturais na área de estudo – bacia do Paraopeba.
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1.3.14.4. Identificação de ecossistemas, serviços e beneficiários da área de detalhe 
A área de estudo em detalhe, composta pela sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão e parte da 
sub-bacia do córrego Casa Branca, está totalmente inserida no município de Brumadinho. Para 
essa área foi feito um mapeamento em escala local, com maior detalhamento, e por meio de 
trabalhos de campo e interpretação de imagens de satélite (1.3.10.2, “Vegetação e flora”). Para 
este mapeamento foram definidas 18 classes de usos do solo (Tabela 1.3.14-4), das quais 12 
apresentam potencial de fornecimento de serviços ecossistêmicos, uma vez que as outras 6 
são classes demasiadamente antrópicas com muito baixo ou nenhum potencial de fornecimen-
to de serviços (Figura 1.3.14-5).

A classe habitação rural consiste em propriedades de pequeno porte que foram consideradas 
como provedoras de serviços ecossistêmicos, uma vez que apresentam quintais com certa 
diversidade de produção de alimentos, como árvores frutíferas, hortas, criação de galinhas etc. 
(1.3.12, “Socioeconomia”). 

Tabela 1.3.14-4 – Distribuição das classes de uso do solo da área de estudo em detalhe – ribeirão 
Ferro-Carvão.

Tipologia de uso e ocupação
Área

Hectares Total (%)

Afloramento rochoso 2,83 0,04%

Área úmida 29,19 0,42%

Campo rupestre 118,93 1,71%

Cerrado Sensu Stricto 406,58 5,85%

Corpo d’água 40,51 0,58%

Floresta estacional semidecídua em estágio inicial 633,19 9,11%

Floresta estacional semidecídua em estágio médio 
e avançado

3.105,56 44,65%

Acessos 108,21 1,56%

Área urbana 139,44 2,01%

Aterro sanitário 11,08 0,16%

Bambuzal 8,27 0,12%

Campo antrópico / Pastagem 1308,80 18,81%

Cultivo agrícola 198,61 2,86%

Floresta plantada 0,35 0,01%

Habitação rural 81,12 1,17%

Mineração 651,08 9,36%

Sistema de barragem de mineração 62,94 0,91%

Solo exposto 46,70 0,67%

Totais 6.953,39 100,00%

Elaboração: Arcadis, 2020.

A Figura 1.3.14-5 apresenta uma matriz de fornecimento de serviços, onde as células marca-
das em verde demonstram o potencial da classe para fornecer serviços e as células em cinza 
demonstram que não há fornecimento de serviços pela classe de uso relacionada. 

Há uma relação, ainda que não simples e proporcional, de que, quanto mais alta é a biodiver-
sidade de um ecossistema, maior é a variedade de serviços fornecidos (MAES et al., 2012). 
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Assim, pode-se observar que as classes que apresentam maior potencial de fornecimento de 
serviços são as florestas. Por outro lado, classes demasiadamente antropizadas, como cultivos 
agrícolas e pastagens, fornecem poucos serviços ecossistêmicos.

O mapeamento demonstrou que mais de 60% da área é recoberta por vegetação nativa 
(1.3.10.2, “Vegetação e flora”), ou seja, composta por habitas naturais que abrigam importante 
parte da fauna silvestre, demonstrando o alto potencial de fornecimento dos serviços. Percebe-
se que essas classes, seja a floresta estacional, o cerrado ou o campo rupestre, são as que 
fornecem a maior variedade de serviços. Nessa região encontram-se os fragmentos florestais 
conservados e com alta conectividade funcional, que favorecem os processos ecológicos e o 
fornecimento de serviços ecossistêmicos.

Classes de uso do solo que apresentam menor biodiversidade, como cultivos agrícolas, ha-
bitação rural e campo antrópico, fornecem pouca variedade des serviços. Tais classes estão 
relacionados à agropecuária característica da região, importante atividade do município de 
Brumadinho, que é parte do Cinturão Verde da Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

Na sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão, embora tenham prevalecido águas classificadas como 
de boa qualidade (resultados do Índice de Qualidade de Água – IQA), com baixa ocorrência de 
substâncias tóxicas, destacam-se as elevadas concentrações e resultados não conformes com 
a legislação de manganês total em todas as estações avaliadas, com pequena variação do 
comportamento desse metal entre os períodos climáticos avaliados, indicando que seu aporte 
pode estar mais relacionado às atividades de mineração que ocorrem na região, e menos re-
lacionadas às contribuições difusas, que são mais evidentes no período chuvoso. Em relação 
ao ferro dissolvido, foram identificadas concentrações acima do limite máximo permitido pela 
legislação em todos os cursos d’água avaliados, no entanto, as medianas das estações locali-
zadas no ribeirão Ferro-Carvão apresentaram-se abaixo desse limite.

Na zona rural do município de Brumadinho, o tipo de esgotamento sanitário de 75,43% dos 
domicílios é a fossa rudimentar. Já na área urbana, 66,80% dos domicílios são atendidos pela 
rede geral de esgotamento sanitário do município. Das 65 comunidades identificadas, 28 es-
tão localizadas no munícipio de Brumadinho e 6 dentro da área de estudo em detalhe (Mapa 
1.3.121). Essas comunidades foram caracterizadas no 1.3.12.5, “Agrupamentos sociais na ba-
cia do rio Paraopeba”, onde há também mapas de localização das demais comunidades iden-
tificadas ao longo do rio Paraopeba. 
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Figura 1.3.14-5 – Matriz de identificação de serviços ecossistêmicos fornecidos pelas classes de 
uso e ocupação do solo na área em detalhe – ribeirão Ferro-Carvão.
Classes de uso do solo 
mapeadas na área de 
estudo em detalhe – 
ribeirão Ferro-Carvão  
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Floresta estacional 
semidecídua em estágio 
médio e avançado

                  

Floresta estacional 
semidecídua em estágio 
inicial
Cerrado Sensu Stricto
Campo rupestre
Afloramento rochoso
Floresta plantada
Campo antrópico / 
Pastagem

                  

Cultivo agrícola                   
Habitação rural                   
Corpo d’água
Área úmida
Bambuzal

Nota: As classes de usos solo exposto, acessos, área urbana, sistema de barragem de mineração, aterro sanitário 
e mineração não fornecem serviços ecossistêmicos, por serem regiões demasiadamente antropizadas, e por isso 
não estão contempladas nessa matriz. Elaboração: Arcadis, 2020.

1.3.14.4.1. Fornecimento de serviços ecossistêmicos de provisão na área de es-
tudo em detalhe – escala sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão
Os serviços de provisão são aqueles relacionados a bens e produtos obtidos diretamente dos 
ecossistemas, sendo que sua espacialização foi embasada no potencial do ecossistema de 
prover: fornecimento de água, criação de animais, culturas agrícolas, madeira, pesca, plantas 
medicinais, recursos genéticos, fibras e resinas, caça para comunidades tradicionais e alimen-
tos silvestres, conforme indicado pela matriz (Mapa 1.3.14-4). 

Para tanto, o mapa de fornecimento dos serviços ecossistêmicos de provisão (Mapa 1.3.14-4) 
considerou a relação espacial entre as variáveis capazes de inferir as áreas com maior potencial 
de recursos naturais, bem como as regiões com melhor aptidão agrícola. As ponderações para 
a aptidão agrícola seguiram as classificações de tipo de solo, declividade e hidrografia propos-
tas por Ross (1994). Em síntese, trata-se de um processo interpretativo que considera informa-
ções sobre características do ambiente biofísico, a partir da interpretação de levantamento do 
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uso do solo, fragmentação da vegetação, tipo de solos e declividade do terreno. Tais variáveis 
permitem inferir sobre o potencial da paisagem para a provisão de serviços ecossistêmicos.

As ponderações feitas para variável da classe de uso do solo foram baseadas na matriz de 
fornecimento de serviços de provisão em função do uso do solo (Figura 1.3.14-5), construída 
pelos diversos especialistas da equipe. Ademais, observou-se a análise de paisagem (1.3.10.2, 
“Vegetação e flora”), que forneceu um grau de fragmentação, e, para isso, pesos foram atribu-
ídos considerando que, quanto maior é a fragmentação, menor é o potencial de fornecimento 
de serviços, evitando o enviesamento das classes que fornecem a maior variedade de servi-
ços. Sob essa mesma abordagem, considera-se a variável efeito de borda, sendo que, quanto 
maior for, menor é o potencial de fornecimento. Por fim, também foi considerado que, quanto 
mais próximos de determinados usos, como mineração, acessos e aterro, menor é o poten-
cial de fornecimento dos serviços, devido aos efeitos adversos que tais classes causam na 
biodiversidade. 

Nesse sentido, os pesos atribuídos a cada variável fazem que o software selecione as áreas 
com menor potencial de erosão e maior potencial de mecanização, diversificação de cultivo e 
irrigação e maior integridade ecológica. Os pesos atribuídos ao modelo para gerar o mapa de 
fornecimento dos serviços ecossistêmicos foram consolidados no Quadro 1.3.14-4. 

Quadro 1.3.14-4 – Variáveis e pesos utilizados para mapeamento do potencial de fornecimento de 
serviços de provisão na área de estudo em detalhe– ribeirão Ferro-Carvão.

Variáveis Classes Pesos Justificativas dos pesos atribuídos

Uso e 
cobertura do 
solo

Campo antrópico / Pastagem 2
Áreas já existentes para produção agrícola, criação de animais e 
potencial para este uso.

Bambuzal 2
Áreas em que ocorrem bambus, plantados ou nativos onde se 
encontravam habitações rurais. São ambientes de baixa diversidade, 
que fornecem poucos serviços, como fibras e resinas. 

Campo rupestre / 
Afloramento rochoso

3

Ecossistema com alta biodiversidade, bem como endemismo. Área 
onde são encontradas rochas naturalmente expostas, podendo ter 
presença parcial de vegetação rupícola, compondo a paisagem junto 
ao campo rupestre. 

Cerrado Sensu Stricto 4,5
Ecossistema com alta biodiversidade, que fornece bens de uso 
direto, como madeira, plantas medicinais, fibras, recursos genéticos 
e frutos comestíveis.

Corpo d’água 3
Classe que fornece diversos serviços relacionados ao uso da água, 
como abastecimento e irrigação.

Cultivo agrícola 2 Áreas já existentes para produção agrícola. 

Floresta estacional 
semidecídua em estágio 
inicial

4
Ecossistema com alta biodiversidade, com possibilidade de 
fornecimento de diversos serviços, porém em menor escala. 

Floresta estacional 
semidecídua em estágio 
médio e avançado

4,5
Ecossistema com alta biodiversidade e em bom estado de 
conservação, que resulta em alto fornecimento de diversos serviços, 
como água, madeira, recursos genéticos e caça. 

Floresta plantada 3
Áreas de plantio de Eucalyptus sp., espécie exótica utilizada como 
madeira ou na indústria de celulose. 

Solo exposto 1
Classe de baixo potencial de fornecimento de serviços, embora 
se entenda que pode representar uma área sendo preparada para 
atividades agrícolas. 

Área úmida 3
Trata-se de ecossistema que desempenha importante função de 
manutenção dos cursos d’água. 
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Variáveis Classes Pesos Justificativas dos pesos atribuídos

Distância 
euclidiana 
(distância 
do objeto 
a qualquer 
ponto do 
mapa)

Área urbana

1/log 
(dist)

Quanto mais próxima for de áreas urbanizadas, maior é a demanda 
por serviços e menor o fornecimento. 

Hidrografia

A proximidade de cursos d’água ou nascentes aumenta a 
disponibilidade de água para usos diversos, bem como para a 
manutenção da biodiversidade, representando alto potencial de 
fornecimento de serviços. 

Habitação rural
Áreas com ricos quintais produtivos e, portanto, com alto potencial 
de serviços de provisão.

Mineração
log 
(dist)

Quanto mais próximo for de áreas utilizadas pela mineração, menor 
é o potencial de fornecimento de serviços. 

Acessos
Quanto mais próxima for de acessos e estradas, maior é a geração 
de ruídos, poeiras e fragmentação, diminuindo a biodiversidade e, 
consequentemente, o fornecimento de serviços. 

Conectividade 
– dPC 
(fragmentação 
de vegetação 
nativa) 

< 0,01% -1% 1
Quanto menor a conectividade da paisagem menor o potencial de 
fornecimento de serviços. 

1% a 10% 2
Quanto maior é a conectividade, maiores são os valores de 
biodiversidade e, portanto, o potencial de fornecimento dos serviços.

>10% 3
Áreas com conectividade maior que 10% representam importantes 
maciços florestais, com alta valor de biodiversidade e, por isso, alto 
potencial de fornecimento de serviços. 

Efeito de 
borda

> 200 metros 1
Áreas afetadas pelo efeito de borda têm alteração na estrutura, 
na composição e/ou na abundância relativa de espécies na parte 
marginal de um fragmento. Portanto, quanto maior for o efeito de 
borda, menor é o potencial de fornecimento de serviços. 

150-200 metros 2

100-150 metros 3

50-100 metros 4

< 50 metros 5

Tipo de solo

Cambissolo 1

Solo friável, pouco desenvolvido com características de rochas, 
com baixa permeabilidade e favorável à erosão. É, portanto, pouco 
produtivo e, por isso, com baixo potencial de fornecimento de 
serviços.

Latossolo 2

Solo não hidromórfico, friável, bem drenado, de textura argilosa, bem 
desenvolvido e espesso, porém costuma ser bastante lixiviado e 
deficiente em nutrientes. Portanto, é considerado de médio potencial 
de fornecimento de serviços. 

Argissolo 3

Solo profundo, com boa drenagem, constituído por material mineral, 
não-hidromórfico e com textura argilosa, características que fazem 
este solo ser bastante produtivo e, por isso, com alto potencial de 
fornecimento de serviços. 

Declividade 
(potencial 
erosivo)

0% a 3% 3
Áreas com menor probabilidade de erosão e por isso, com maior 
potencial de fornecimento de serviços. 

3% a 8% 3
Áreas adequadas para irrigação, mecanização e baixa erosão, e, por 
isso, com potencial de fornecimento de serviços. 

8% a 13% 2,5
A depender dos solos que recobrem essa área, pode haver maior 
ou menor potencial erosivo, é por isso entende-se que há um 
fornecimento mediano de serviços. 

13% a 20% 1,5
Áreas de cabeceiras com potencial erosivo maior, considerando a 
ausência de vegetação, implicando médio a baixo fornecimento de 
serviços de provisão. 

20% e 45% 1
Áreas de difícil cultivo agrícola, com alta vulnerabilidade a processos 
erosivos na ausência de vegetação nativa, implicando baixo 
fornecimento de serviços de provisão. 

> 45% 1
Áreas de difícil acesso, com baixa probabilidade de oferecer serviços 
de provisão e alto potencial de erosão na ausência de vegetação 
nativa. 

Elaboração: Arcadis, 2020.
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O mapeamento do potencial de fornecimento dos serviços de provisão é apresentado na Mapa 
1.3.14-4, onde a cor verde representa áreas com alto potencial de fornecimento de serviços 
ecossistêmicos, enquanto a cor vinho refere-se a áreas com baixo potencial. É possível perce-
ber que a região a montante da bacia apresenta os menores valores de potencial de fornecimen-
to de serviços de provisão, enquanto áreas próximas aos corpos hídricos têm maior potencial. 

Apesar da região a montante apresentar fragmentos de vegetação secundária de floresta es-
tacional semidecidual, há limitações no fornecimento dos serviços de provisão, pois está asso-
ciada a altas declividades, o que dificulta o acesso de beneficiários, e está próxima a áreas de 
mineração, fatores que resultam em baixo potencial. Ressalta-se que os serviços de provisão 
estão relacionados com o contato físico entre beneficiários e os ecossistemas, como extração 
de bens materiais, cultivo agrícola e coleta de frutos silvestres. 

Em 1.3.10.2, “Vegetação e flora”, demonstrou-se a ocorrência de diversas espécies que repre-
sentam o fornecimento de tais serviços (Tabela 1.3.14-5). A lista completa dessas espécies é 
apresentada no Anexo 66. 

Tabela 1.3.14-5 – Número de espécies-chave da flora que demonstram potencial de serviços 
ecossistêmicos de provisão, com ocorrência na área de estudo em detalhe – ribeirão Ferro-
Carvão. 

Forma de vida das 
espécies-chave

Número de espécies-chave 

Alimentos 
silvestres Madeira Medicina 

tradicional
Combustível de 

biomassa
Fibras e 
resinas

Árvores 10 55 1 34 9

Arbusto 1 – 1 1 1

Subarbusto – – 2 2 –

Erva – – 1 1 –

Palmeira 1 1 – – 1

Arbusto / Árvore 3 4 5 8 1

Arbusto / Árvore / Subarbusto – 1 – 1 –

Total 15 61 10 47 12

Nota: Cada espécie-chave pode ofertar mais de um serviço ecossistêmico, a depender de como é 
utilizada por seu beneficiário. Elaboração: Arcadis, 2020. 

Há um padrão de conservação da vegetação nativa nessa região do alto Paraopeba, devido à 
conformação dos terrenos menos propícios a agricultura e pastagem. Conforme demonstrado 
a seguir, essa região tem maior potencial de fornecer serviços de regulação, que tem estreita 
relação com os fragmentos de vegetação nativa. 

Tanto o cerrado quanto a floresta estacional abrigam importante parte da fauna de maior porte, 
que representam espécies-chave para o fornecimento de serviços como a caça, realizada em 
nível de subsistência, especialmente por comunidades tradicionais, e polinização. Também na 
região há espécies da herpetofauna registradas, algumas com valor cinegético. Todos os an-
fíbios foram considerados como espécies de interesse farmacológico, devido às descobertas 
de vários princípios bioativos presentes na pele (1.3.10.3, “Fauna silvestre”), representando, 
neste caso, o potencial de fornecimento do serviço de recursos genéticos (SCHWARTZ et al, 
2007). As serpentes peçonhentas são visadas tanto para extração de princípios farmacológicos 
quanto para biopirataria, como os elapídeos Micrurus frontalis, M. corallinus e M. leminiscatus.
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As áreas com potencial médio de fornecimento de serviços sofreram grande influência da frag-
mentação da vegetação nativa, porém a parametrização da capacidade agrícola retorna valo-
res médios, tanto na calha norte quanto no baixo curso da bacia hidrográfica. Os terrenos mais 
planos e os fragmentos vegetais têm se apresentado em tamanho reduzido. Os valores, neste 
caso, são referentes aos usos de floresta, do cerrado e das pastagens. Já as áreas de cultivos 
agrícolas estão associadas a valores médios de fornecimento de serviços, em função do forne-
cimento quase exclusivo de um único serviço: culturas agrícolas.

Ainda que a área de estudo em detalhe seja ocupada por 53,8% de florestas estacionais se-
midecíduas, essas são afetadas pela fragmentação e efeito de borda. Conforme 1.3.10.2, 
“Vegetação e flora”, a distribuição espacial de áreas antrópicas não é compacta, o que implica 
grande exposição ao efeito de borda.

A área urbana isolada referente ao agrupamento social “Parque da Cachoeira” também apre-
senta baixo potencial de fornecimento de serviços de provisão, em função de suas caracte-
rísticas antropizadas. Conforme identificado pela temática Socioeconomia (tópico 1.3.12), os 
demais agrupamentos sociais que compõem os beneficiários desses serviços, com caracterís-
ticas rurais, são: Córrego do Feijão, Vila Ferteco, Canta Galo, Alberto Flores e Pires. A maior 
parte deles são produtores rurais, com destaque para produtos como leite, frutas, hortaliças/
legumes, cachaça artesanal e criação de animais, atividades que foram propiciadas pela proxi-
midade de córregos, ribeirões e o rio Paraopeba. 

O abastecimento de água de tais agrupamentos é feito por meio de poços tubulares, sendo a 
água utilizada para abastecimento doméstico, irrigação e dessedentação animal. O precário 
sistema de saneamento básico representa mais uma pressão aos ecossistemas, sua biodi-
versidade e manutenção de serviços de provisão, em especial o fornecimento de água. Por 
fim, áreas de extração mineral ou de disposição de rejeitos, solo exposto e áreas industriais 
também representam pressões sobre os ecossistemas e nenhum potencial de fornecimento de 
serviços.



Mapa 1.3.14-4 – Mapa do potencial de fornecimento de serviços de provisão da área de estudo em detalhe – ribeirão Ferro-Carvão. 
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1.3.14.4.2. Fornecimento de serviços ecossistêmicos de regulação na área de 
estudo em detalhe – escala sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão
Serviços de regulação são conceituados como os benefícios obtidos a partir do processo na-
tural e controle dos ecossistemas. Dentre eles, foram considerados para fins de mapeamento 
neste estudo os seguintes serviços: regulação dos fluxos de água, controle de erosão, purifica-
ção de águas, regulação de doenças e pragas, regulação da qualidade do solo e polinização e 
dispersão de sementes. Para tanto, o modelo de mapeamento dos serviços de regulação priori-
zou as variáveis que melhor traduzem os processos de regulação da disponibilidade, qualidade 
e acesso aos recursos hídricos, dinâmica florestal e controle de processos erosivos (Tabela 
1.3.14-6). 

Dessa forma, o mapeamento levou em conta informações como declividade e fragmentação 
de vegetação, que permitem compreender a possibilidade de carreamento de sedimentos e, 
assim, inferir sobre o assoreamento dos cursos d’água e manutenção da qualidade do solo 
(ROSS, 1994). As bacias hidrográficas que possuem percentual elevado de áreas com floresta, 
consequentemente, têm maior capacidade de controle de processo erosivos e de purificação 
dos recursos hídricos (POSTEL & THOMPSON JR., 2005), bem como controle biológico de 
pragas e doenças. 

Aos canais de primeira ordem dos cursos d’água foi atribuído peso maior do que ao restante 
da rede hidrográfica da bacia (VAN SICKLE & JOHNSON, 2008). Os canais de primeira ordem 
são aqueles associados a nascentes, e recebem esta denominação por serem os primeiros 
formadores da rede de drenagem (DUNNE, 1990), sendo fundamentais na manutenção dos 
serviços regulação de fluxos de água. 

As classes de uso do solo também foram ponderadas para mapeamento dos serviços de re-
gulação, com base na matriz de identificação de serviços ecossistêmicos (Figura 1.3.14-5). 
Nesse sentido, entende-se que áreas mais florestadas fornecem maior diversidade de servi-
ços, especialmente aqueles de regulação, dadas as funções ecológicas que esses ecossiste-
mas desempenham. A Tabela 1.3.14-6 relaciona as variáveis e os pesos utilizados para mapear 
o potencial de fornecimento de serviços ecossistêmicos de regulação na área de estudo em 
detalhe – ribeirão Ferro-Carvão.
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Tabela 1.3.14-6 – Variáveis e pesos utilizados para mapear o potencial de fornecimento de serviços 
de regulação na área de estudo em detalhe – ribeirão Ferro-Carvão. 

Variável Classe Pesos Justificativa dos pesos atribuídos 

Usos e cobertura 
do solo

Campo antrópico / 
Pastagem

1
Área bastante antropizada, com baixa biodiversidade e baixo 
potencial de fornecimento de serviços de regulação. 

Bambuzal 1
Áreas onde ocorrem bambus, geralmente plantados onde 
se encontravam habitações rurais, com baixo potencial de 
fornecimento de serviços de regulação. 

Campo rupestre 3,5
Ecossistema com alta biodiversidade, relacionado a importante 
manutenção de aquífero e fluxo de água. 

Afloramento rochoso 3,5
Ambientes onde são encontradas rochas naturalmente expostas, 
que estão associados à presença de aquíferos. 

Cerrado Sensu Stricto 3,5
Ecossistema com alta biodiversidade de fauna e flora, promovendo 
manutenção do fluxo de água e serviços de polinização.

Corpo d’água 4
Essa classe tem relação direta com os serviços hidrológicos, 
portanto representa alto potencial de fornecimento.

Cultivo agrícola 1
Área bastante antropizada, com baixa biodiversidade e baixo 
potencial de fornecimento de serviços de regulação.

Floresta estacional 
semidecídua em 
estágio inicial

4,5
Ecossistema de alta biodiversidade que fornece vários serviços de 
regulação. 

Floresta estacional 
semidecídua em estágio 
médio e avançado

5
Ecossistema com alto valor de biodiversidade, tanto da flora quanto 
da fauna, representando regulação de microclima, umidade relativa, 
poluição, dispersão de sementes, entre outros.

Floresta plantada 2

Ambiente com plantio de eucaliptos para fins comerciais, com 
baixo potencial de fornecimento de serviços de regulação, embora 
contribua com o processo de controle de erosão e manutenção de 
habitat. 

Área úmida 4
Essa classe de uso do solo tem relação direta com a regulação dos 
serviços hídricos.

Distância 
euclidiana 
(distância do 
objeto a qualquer 
ponto do mapa)

Canais de primeira 
ordem

1/log 
(dist)

Quanto mais próximo for de canais de primeira ordem, maior é a 
probabilidade de valorização de nascentes na regulação hídrica. 

Conectividade 
– dPC 
(fragmentação 
de vegetação  
nativa)  

< 0,01%-1% 1 Quanto menor for a conectividade, menores serão a biodiversidade 
e funções ecológicas, diminuindo a capacidade dos ecossistemas 
de prover serviços. Quanto menor for a fragmentação, mais alto é o 
potencial de fornecer serviços de regulação.

1% a 10% 2

>10% 3

Efeito de borda

> 200 metros 1

Ecossistemas sob o efeito de borda apresentam alteração em 
estrutura, composição e abundância de espécies, fazendo que seja 
menor o potencial de fornecimento de serviços. 

150-200 metros 2

100-150 metros 3

50-100 metros 4

< 50 metros 5

Declividade 
(potencial 
erosivo)

0% a 3% 3

Essa variável tem relação direta com os processos erosivos, 
portanto, quanto maior for o potencial erosivo, mais baixo é o 
potencial de fornecimento de serviços ecossistêmicos.

3% a 8% 3

8% a 13% 2,5

13% a 20% 1,5

20% e 45% 1

> 45% 0,95

Elaboração: Arcadis, 2020.
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No mapa de fornecimento dos serviços ecossistêmicos de regulação (Mapa 1.3.13-5), fica evi-
dente a importância dos fragmentos de vegetação mais próximos dos canais de primeira ordem, 
demonstrando o alto potencial de fornecimento de serviços de regulação. Cabe esclarecer que 
a área da bacia hidrográfica do ribeirão Ferro-Carvão é marcada por relevo intensamente mo-
dificado por atividades antrópicas, principalmente a mineração (a montante), que configuraram 
alterações morfológicas. Assim, os traçados dos cursos d’água, as áreas de planície fluvial e 
as mudanças e rupturas de vertente originais da paisagem foram intensamente modificadas 
(Tópico 1.3.1, “Geologia e geomorfologia”). Áreas com potencial médio de fornecimento de ser-
viços de regulação estão sob influência da fragmentação da paisagem e de declividade, mas 
também são influenciadas pela distância dos canais de primeira ordem. 

Os remanescentes florestais abrigam importantes espécies de polinizadores e dispersores de 
sementes, fundamentais para a manutenção da qualidade ambiental e recuperação dos ecos-
sistemas (Tabela 1.3.14-7). O tópico 1.3.10.3, “Fauna silvestre”, demonstrou a ocorrência de 
117 espécies dispersoras de sementes, 14 polinizadoras e 134 que desempenham ambas as 
funções ecológicas, na área de estudo em detalhe. Destaca-se o importante papel da entomo-
fauna, seguida pela avifauna, na provisão do serviço ecossistêmico de polinização e dispersão 
de sementes. A lista completa das espécies-chave de polinizadores e dispersores de semente 
é apresentada no Anexo 67.

Tabela 1.3.14-7 – Número de espécies de polinizadores e dispersores com ocorrência na área de 
estudo em detalhe –ribeirão Ferro-Carvão.

Grupos Espécies dispersoras 
(exclusivamente)

Espécies polinizadoras 
(exclusivamente)

Espécies polinizadoras 
e dispersoras 

Répteis 2 – –

Avifauna 81 14 –

Mastofauna terrestre 26 – –

Mastofauna voadora 7 – 7

Entomofauna 1 – 127

TOTAL 117 14 134

Elaboração: Arcadis, 2020.

As abelhas são um dos grupos de maior importância na polinização, garantindo o ciclo natu-
ral das plantas (SILVEIRA et al., 2009). No contexto da sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão, a 
importância desse grupo é reconhecida pelo município de Brumadinho, que regulamenta, por 
meio de lei, o resgate, a captura e a remoção de abelhas silvestres nativas (Lei municipal nº 
2.355, de 22 de setembro de 2017 - Brumadinho, MG).

Nessa região, encontra-se fragmentos florestais menores e, portanto, mais suscetíveis ao efei-
to de borda, o que reduz o potencial de fornecimento de serviços de regulação, principalmente 
nas regiões próximas a áreas urbanas. Ainda que esses fragmentos florestais sofram pressões 
antrópicas, a bacia apresenta índice elevado de conectividade, além de a vegetação nativa 
recobrir mais da metade da área de estudo. 

Verifica-se que as áreas com maior potencial de fornecimento de serviços de regulação estão 
associadas a fragmentos de floresta semidecidual em estágio de recuperação avançado, va-
riando em relação a declividade e distância para recursos hídricos. Tal condição é verificada na 
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porção sudeste, que apresenta fragmentos de floresta e proximidade de afluentes do córrego 
do Feijão. Cabe ressaltar que a sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão tem um dos menores índi-
ces de fragmentação na bacia do rio Paraopeba.

A porção a montante da bacia do Ferro-Carvão apresenta elevada quantidade de nascentes e, 
consequentemente, de cursos fluviais de primeira e segunda ordem, que está associada tam-
bém a maiores remanescentes de vegetação nativa, o que justifica o médio e alto potencial de 
fornecimento de serviços de regulação. No ribeirão Ferro-Carvão e seus tributários, no período 
entre 2004 e 2018, prevaleceram águas de boa qualidade, com baixa ocorrência de substân-
cias tóxicas e com características de ambientes mesotróficos, embora sejam encontradas não 
conformidades para manganês e ferro, relacionados à atividade de mineração que ocorre na 
região, bem como a geologia local (1.3.5, “Recursos hídricos superficiais”). Valores de médio 
a baixo fornecimento no setor à jusante são explicados pela diminuição das declividades, pas-
sando a predominar a área do vale fluvial de fundo plano e da planície fluvial (Tópico 1.4.1, 
“Geologia e geomorfologia”). 

Cabe destacar que, mesmo com médio potencial de fornecimento de serviços de regulação, a 
região do ribeirão Ferro-Carvão foi identificada como de “alta prioridade” no contexto da implan-
tação do “Projeto Oásis Brumadinho” (JALES, SILVA & VASCONCELOS, 2013), uma vez que 
foi identificada a presença de fragmentos remanescentes florestais, que indicavam maior po-
tencial de conectividade, contribuindo para a manutenção da diversidade ecológica e serviços 
ecossistêmicos. O projeto Oásis é uma iniciativa do município de Brumadinho com a Fundação 
Boticário e Amda (Associação Mineira de Defesa do Ambiente), que visou construir um modelo 
de pagamento por serviços ambientais a proprietários rurais. 

Os valores de baixo potencial de fornecimento são determinados pela presença de classes 
de uso do solo que não fornecem serviços, como a região do agrupamento social “Parque da 
Cachoeira” e a região a montante, as áreas de solo exposto ou de mineração. 

O aumento da urbanização (Tópico 1.3.12, “Socioeconomia”) tende a reduzir o potencial de 
fornecimento de serviços de controle de pragas e doenças, principalmente aquelas doenças 
de características urbanas, como dengue, chikungunya, zika e leishmaniose visceral (1.3.12.8, 
“Saúde”), que têm relação com a modificação de habitat e perda de predadores naturais. Já a 
expansão das atividades de agropecuária (1.3.12.6, “Diagnóstico econômico”) tem relação com 
o aumento da incidência de doenças de características rurais, como leishmaniose tegumentar, 
febre amarela, esquistossomose e febre maculosa (1.3.12.8, “Saúde”).

A antropização promove a alteração das relações ecológicas em que as pragas agrícolas e 
de vetores de doenças estão inseridas, em razão da perda de habitat e do uso de defensivos 
químicos. Como consequência, populações de pragas agrícolas e vetores de doenças apre-
sentam crescimento populacional, provocando prejuízos econômicos à produção agropecuária 
e à saúde da população.

Modificações intensas nos ecossistemas podem afugentar a fauna silvestre, que são hospe-
deiros naturais de doenças sinantrópicas, restando aos vetores dessas doenças, agora sem 
predadores naturais e sem hospedeiros silvestres, realizar a transmissão para humanos e ani-
mais domésticos nas proximidades florestais, promovendo o aumento da incidência em re-
giões antropizadas. Por exemplo, trabalhadores de obras em frentes de desmatamento são 
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frequentemente acometidos por leishmaniose tegumentar, residentes próximos a reservatórios 
com saneamento inadequado por esquistossomose, trabalhadores rurais por febre amarela, 
animais de produção por raiva (BRASIL, 2019).

No tópico 1.3.12.8, “Saúde”, são apresentados aspectos ambientais e epidemiológicos das 
principais doenças sinantrópicas endêmicas da região da área de estudo da temática de 
socioeconomia. 



SOLICITANTE:

J.R

Mapa 1.3.14-5 – Mapa de potencial de fornecimento de serviços de regulação da área de estudo em detalhe – ribeirão Ferro-Carvão.
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1.3.14.4.3. Fornecimento de serviços ecossistêmicos culturais na área de estudo 
em detalhe – escala sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão
Serviços culturais referem-se a benefícios não materiais obtidos dos ecossistemas, como va-
lores educacionais, culturais, espirituais ou recreativos. Para o mapeamento desses serviços 
foram utilizadas as variáveis que melhor compreendem a beleza cênica, os atrativos turísticos 
da região, composta por grandes fragmentos de floresta e de cerrado preservado, bem como 
pelas serras delimitadas por altas declividades (PAULA BARROS & JUNIOR MAGALHÃES, 
2013). 

Os pontos de registros de sítios arqueológicos, interesse histórico, e habitações rurais foram 
consideradas como variáveis que representam o potencial de fornecimento de serviços cultu-
rais na área de estudo em detalhe. O patrimônio cultural, histórico, arqueológico e natural foi 
descrito no tópico 1.3.13. Os usos do solo foram parametrizados pela matriz de identificação 
de serviços ecossistêmicos (Figura 1.3.14-5). 

A Tabela 1.3.14-8 mostra as variáveis e pesos utilizados para o mapeamento do potencial de 
fornecimento dos serviços culturais na área de estudo em detalhe. Os três serviços ecossistê-
micos da categoria cultural podem ser fornecidos por todas as classes de uso do solo mapea-
das, uma vez que estão relacionados aos valores que as pessoas atribuem aos ecossistemas. 

Tabela 1.3.14-8 – Variáveis e pesos utilizados para mapear o potencial de fornecimento dos 
serviços culturais na área de estudo em detalhe – ribeirão Ferro-Carvão.

Variável
Ponderação

Peso Justificativa
Classe

Usos e cobertura 
do solo

Área urbana 3
Área urbana isolada, com presença de casas de veraneio e 
pousadas, sendo importante para fornecimento de serviços de 
recreação e turismo. 

Campo rupestre 4

Ecossistemas com alto valor paisagístico, cênico e turístico, 
associado a alto valor de biodiversidade. 

Cerrado Sensu Stricto 4

Floresta estacional 
semidecídua em estágio 
inicial

4

Floresta estacional 
semidecídua em estágio 
médio e avançado

4,5

Habitação rural 5 Classe com alto valor histórico e cultural.

Corpo d’água 3 Classe de importante valor, cultural, cênico e turístico.

Área úmida 1 Ambiente com baixo fornecimento de serviços culturais.

Distância 
euclidiana 
(distância do objeto 
a qualquer ponto 
do mapa)

Agrupamentos sociais

1/log 
(dist)

Quanto maior é a proximidade de agrupamentos sociais, maior é o 
valor histórico e cultural.

Hidrografia Classe de importante valor cultural, cênico e turístico.

Sítios arqueológicos e 
bens culturais

Quanto maior é a proximidade de sítios arqueológico e/ou 
bens culturais, maior é o potencial de fornecimento de serviços 
relacionados a valores históricos, culturais e educativos.
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Variável
Ponderação

Peso Justificativa
Classe

Declividade 

0% a 3% 1
Áreas planas associadas a usos diretos, como serviços de 
provisão, com baixo potencial de fornecimento de serviços 
culturais. 

3% a 8% 1

8% a 13% 1

13% a 20% 1

20% e 45% 4 Áreas com valor cênico e turístico das serras e paisagens. 

> 45%
5

Quanto maior é a declividade, maior é o valor cênico e turístico da 
região associado a serras e à paisagem. 

Elaboração: Arcadis, 2020.

O mapa de potencial de fornecimento dos serviços culturais (Mapa 1.3.14-6) demonstra que as 
áreas com alto potencial de fornecimento de serviços culturais estão associadas aos remanes-
centes da floresta semidecidual e a campos rupestres, às grandes declividades, representando 
os valores cênicos e turísticos da região. Áreas de alto fornecimento desses serviços também 
são aquelas com menor distância para as habitações rurais, valores localizados no alto curso 
e na calha sul da sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão.

Os médios valores do potencial de fornecimento de serviços culturais são definidos pela dis-
tância para os recursos hídricos, sítios arqueológicos, bens culturais e agrupamentos sociais, 
observados principalmente na porção a montante da sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão. Na 
região foram identificados registros de 18 sítios arqueológicos e 4 ocorrências de interesse 
histórico (tópico 1.3.13). A presença de um bem cultural também influenciou positivamente a 
região do médio curso da sub-bacia. Já o potencial de médio a baixo fornecimento de serviços 
culturais está associado a alta fragmentação da vegetação da paisagem e a baixa declividade, 
encontrada no médio e no baixo curso da sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão. 

A área urbana isolada “Parque Cachoeira” encontra-se classificada como de médio potencial 
de fornecimento de serviços ecossistêmicos culturais, já que se destaca pelo uso para chacre-
amentos e sítios de lazer, relacionado, portanto, com recreação, turismo e valores culturais. 
O bairro tem ocupação relativamente recente (1984) e é caracterizado por estabelecimentos 
comerciais de pequeno porte, como mercearia e restaurante para atendimento da comunidade, 
e áreas destinadas a convívio e lazer, tais como praças (1.3.12.5, “Agrupamentos sociais na 
bacia do rio Paraopeba”).

Do mesmo modo, na região do agrupamento social “Córrego do Feijão” era possível encontrar 
residências e chácaras usadas por famílias nos finais de semana e alugadas para festas, even-
tos e férias, que compunham o perfil da região, cuja característica rural atrai pessoas em busca 
de tranquilidade e turismo, caso do aluguel de casas nas proximidades de Inhotim. Por fim, os 
valores de baixo fornecimento estão associados a usos do solo que não fornecem serviços, 
como é o caso das áreas de mineração e solo exposto que se observam a montante da bacia.



Mapa 1.3.13-6 – Mapa do potencial de fornecimento de serviços culturais na área de estudo em detalhe – ribeirão Ferro-Carvão.
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1.3.14.5. Considerações finais
O processo de identificação e mapeamento do potencial de fornecimento de serviços ecossis-
têmicos foi pautado por três passos metodológicos: (i) identificação e mapeamento dos ecos-
sistemas da área de estudo, atividade realizada pelo diagnóstico da biota aquática e terrestre; 
(ii) identificação e mapeamento do potencial de fornecimento de serviços ecossistêmicos, como 
descrito neste tópico; e, por fim, (iii) identificação dos beneficiários dos serviços, de acordo com 
as informações do diagnóstico do tópico 1.3.12, “Socioeconomia”.

Dentre os 65 agrupamentos sociais identificados pelo 1.3.12.5, destacam-se seis comunidades 
quilombolas e dois povos indígenas das etnias Pataxó e Pataxó hã hã hãe. Estudos referentes 
a tais comunidades devem ser realizados de modo participativo, tendo em conta sua proteção 
constitucional (artigos 231 e 232 da Constituição Federal de 1988) e internacional. As culturas 
e identidades dessas comunidades são estreitamente ligadas ao território onde vivem e aos 
respectivos ecossistemas dos quais dependem. Em especial, para essas comunidades são 
assegurados os direitos a consentimento livre, prévio e informado. 

A Declaração do Rio de 1992 reconhece a ligação entre os ecossistemas e as comunidades, 
sejam elas povos indígenas, comunidades tradicionais ou locais, e por isso ressalta a impor-
tância de sua efetiva participação no alcance do desenvolvimento sustentável. A Convenção 
169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), promulgada pelo Brasil em 2004, exige 
a consulta livre, prévia e informada, bem como é explícito em seu artigo 7º o direito dessas 
comunidades em: 

escolher suas próprias prioridades no que diz respeito ao processo de desenvolvimento, na me-
dida em que ele afete as suas vidas, crenças, instituições e bem-estar espiritual, bem como as 
terras que ocupam ou utilizam de alguma forma, e de controlar, na medida do possível, o seu 
próprio desenvolvimento econômico, social e cultural. Além disso, esses povos deverão participar 
da formulação, aplicação e avaliação dos planos e programas de desenvolvimento nacional e 
regional suscetíveis de afetá-los diretamente.

Cabe evidenciar, portanto, que para essas comunidades os ecossistemas representam recur-
sos ambientais e culturais que mantêm a vida social tradicional. Nesse sentido, os ecossistemas 
englobam saberes ambientais, ideologias, identidades e cosmologia, que foram coletivamente 
criados e representam o modo histórico de interação com o território. Dessa forma, alterações 
nos ecossistemas que incidem no território dessas comunidades não afetam somente sua sub-
sistência, mas também sua identidade. 

Sem perda do exposto, portanto, a avaliação dos impactos sobre a relação das comunidades 
tradicionais com o território e seus serviços ecossistêmicos é pautada por termos de refe-
rências da Fundação Nacional do Índio (Funai) e da Fundação Cultural Palmares, por meio 
de contratação de consultoria técnica especializada. O escopo de tais termos de referência 
incluem estudo de impactos e danos causados pelo rompimento das barragens, bem como a 
proposição de ações de reparação de modo participativo. 

Considerando o diagnóstico apresentado ao longo deste tópico, apresenta-se um sumário dos 
benefícios potenciais fornecidos pela bacia do rio Paraopeba, conforme listados no Quadro 
1.3.13-5.
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Quadro 1.3.13-5 – Identificação de serviços ecossistêmicos e benefícios potenciais.
Serviços 
ecossistêmicos Benefícios potenciais

Serviços de provisão: bens e produtos obtidos dos ecossistemas

Culturas agrícolas Produção de legumes, verduras e frutos para subsistência ou geração de renda. 

Criação de animais 
Produção pecuária e seus derivados: galinhas, animais domésticos, cavalos, porcos, patos/gansos/
perus, para subsistência ou geração de renda. 

Pesca Peixes capturados para subsistência ou fins esportivos e recreativos. 

Caça Animais caçados para consumo em nível de subsistência por comunidades tradicionais. 

Aquicultura Produção de peixes em tanques para subsistência ou geração de renda.

Alimentos silvestres Frutos, castanhas, sementes coletadas em áreas de florestas nativas para consumo.

Fornecimento de 
água

Manutenção da água limpa apta a usos domésticos, dessedentação de animais, lazer, recreação, 
turismo e aspectos culturais. 

Madeira Produtos confeccionados com madeiras obtidas de ambientes naturais ou plantações.

Medicina tradicional Plantas e óleos utilizados no tratamento de doenças.

Fibras e resinas
Fibras e resinas não madeireiras e não combustíveis utilizadas na produção de artesanatos, por 
exemplo. 

Recursos genéticos Informações genéticas e outros materiais biológicos de animais ou plantas. 

Serviços reguladores: benefícios obtidos a partir do processo natural de controle dos ecossistemas

Regulação dos 
fluxos de água

Manutenção de áreas úmidas e vazão dos corpos d’água em período seco.

Regulação do clima 
local 

Capacidade do ecossistema de regulação local ou regional de temperatura, precipitação e outros 
fatores climáticos.

Controle de erosão Capacidade do ecossistema de manutenção, reposição de solo e movimentação de terras.

Purificação de águas Processo natural de autodepuração dos rios, favorecendo um ambiente aquático com baixa poluição. 

Regulação de 
doenças e pragas

Regulação de doenças por meio do processo natural de controle biológico de vetores e pragas. 

Regulação da 
qualidade do solo

Manutenção das propriedades e produtividade do solo, garantindo a produção de alimentos para 
subsistência ou geração de renda. 

Polinização e 
dispersão de 
sementes 

Manutenção da qualidade ambiental dos ecossistemas e da produtividade de culturas agrícolas.

Serviços culturais: benefícios não materiais obtidos dos ecossistemas

Recreação e turismo Prazeres recreativos e renda derivada da visitação e usos de ecossistemas.

Valores culturais e 
espirituais 

Valores intrínsecos, espirituais, religiosos e estéticos que as pessoas atribuem a ecossistemas, 
paisagens e espécies.

Valores cênicos e 
educacionais

Informações derivadas dos ecossistemas para desenvolvimento intelectual, cultural, artístico e 
inovação tecnológica.

Elaboração: Arcadis 2020. 

A análise de variáveis selecionadas para o mapeamento dos serviços ecossistêmicos foi ba-
seada nos diagnósticos das diversas áreas temáticas que compõem o Plano de Reparação 
Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba. Tal mapeamento permitiu a identificação do po-
tencial dos ecossistemas da bacia do rio Paraopeba e da área em detalhe de fornecer serviços 
ecossistêmicos. 

O diagnóstico apresentado neste capítulo demonstrou que o potencial de fornecimento de 
serviços ecossistêmicos da bacia do rio Paraopeba está mais relacionado aos serviços de pro-
visão, com uso do solo predominantemente antropizado. É importante destacar também que a 
bacia apresenta grande heterogeneidade em sua paisagem, o que determina o fornecimento 
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de grande variedade de serviços ecossistêmicos. É notório que a presença de atributos cêni-
cos da paisagem e também de sítios arqueológicos e bens culturais propicia o fornecimento 
de serviços culturais, que são expressivos em toda a bacia. Já na área de estudo em detalhe, 
na região do ribeirão Ferro-Carvão, tem destaque o potencial de fornecimento de serviços de 
regulação, uma vez que predominam formações vegetais nativas com menores índices de frag-
mentação da paisagem, o que torna a área favorável para a conservação da biodiversidade. 

Por fim, ainda que a bacia do rio Paraopeba tenha sido afetada ao longo dos anos, em parti-
cular por desmatamento, os ecossistemas que a compõem e seus processos ecológicos são 
provedores de serviços ecossistêmicos importantes para o modo e meio de vida de sua popu-
lação, em particular a rural.
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1.4.1. Síntese integrada
O Capítulo 1 apresentou as condições ambientais, sociais, econômicas e culturais da bacia 
hidrográfica do rio Paraopeba vigentes antes do rompimento das barragens do Complexo 
Paraopeba II da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. O objetivo foi o de traçar um pano-
rama geral, estabelecendo um baseline sobre o qual se desenvolve o Plano de Reparação da 
Bacia.

O texto que segue apresenta uma síntese deste panorama. O seu conteúdo aborda os aspec-
tos mais significativos e definidores de cada tema enfocado no diagnóstico, de modo a fornecer 
ao leitor um quadro abrangente da situação em que se encontrava a bacia do rio Paraopeba 
até o início do ano de 2019.

Ao se realizar uma síntese, muitos aspectos são priorizados, enquanto, a outros, é dada me-
nor relevância. Cabe destacar que todas as fontes consultadas estão amplamente citadas nos 
temas específicos que constituem os tópicos do Diagnóstico Pretérito que serviu de base para 
a elaboração deste texto. Para facilitar a leitura, eles não são aqui repetidos. Igualmente, cabe 
dizer que, nesta síntese, procurou-se fazer uma interseção entre os temas, a fim de dar fluidez 
ao conteúdo, evitando-se a compartimentação característica e necessária dos documentos 
específicos que constituíram a base para sua redação. Por fim, ressalta-se que, tendo sido o 
diagnóstico realizado por meio de levantamentos de dados secundários, cada tópico apresenta 
incertezas e limitações inerentes aos procedimentos metodológicos adotados pelas respecti-
vas fontes que os fundamentaram.

Pertencente à Região Hidrográfica do São Francisco, a bacia hidrográfica do rio Paraopeba, 
objeto deste estudo, está localizada na porção central do estado de Minas Gerais e é formada 
por 48 municípios, dentre os quais, muitos integram a Região Metropolitana de Belo Horizonte.

No século XVIII, a região estava localizada na Comarca do Sabará, a mais extensa das comar-
cas da capitania de Minas Gerais. Também chamada de Comarca do Rio das Velhas, por conta 
do rio homônimo que corta seu território, foi na Comarca do Sabará que numerosos arraiais se 
formaram. Atualmente, grande extensão da Comarca compreende principalmente os municí-
pios das mesorregiões Noroeste de Minas, Norte de Minas, Central Mineira e Metropolitana de 
Belo Horizonte.

Essa região foi o foco do olhar de muitos viajantes europeus que, desde o século XVIII, an-
siavam por conhecer esse “mundo pitoresco” constituído pelas terras do Novo Mundo. Nessa 
época, a Europa demonstrava uma vontade de conhecer e dominar a natureza “selvagem” dos 
trópicos, num redescobrimento do mundo americano, com o intuito de apropriação científica e 
dominação do espaço. As incursões dos viajantes, organizados, ou não, em expedições cien-
tíficas, renderam ao mundo inúmeros relatos e descrições.

Flora Lahuerta (2006), em um interessante texto sobre os viajantes europeus que estiveram no 
Brasil no século XIX, aponta que eles tinham diferentes propósitos, podendo ser naturalistas, 
artistas, militares, ou contratados para alguns serviços específicos, ou, ainda, para verificar 
assuntos de importância econômica. Para essa autora, os naturalistas que se propuseram a 
viajar pelo país em busca de conhecer novas espécies, como Auguste de Saint-Hilaire, Edward 
Pohl, Johann von Spix e Carl von Martius, tinham um olhar que mais se aproxima ao do geó-
grafo “que logo mais ganharia espaço acadêmico”, em que os elementos naturais eram vistos 
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em seu conjunto. Ela ressalta que era comum a integração entre a ciência e a arte: não raro, os 
naturalistas reproduziam seus achados botânicos ou zoológicos em belos exemplos de pintura.

Um dos brilhantes naturalistas, Auguste de Saint-Hilaire nasceu em 1779, em Orleans, França, 
tendo estudado botânica com os grandes mestres A. L. De Jussieu, L. CIaude Richard e R. 
Desfontaines. Em 1816 veio ao Brasil, incorporado à comitiva do duque de Luxemburgo, em-
baixador junto ao reino de D. João VI, e permaneceu até 1822. A partir do Rio de Janeiro, 
percorreu Minas Gerais, o Espírito Santo, o Rio Doce, as nascentes do Rio São Francisco e 
Jequitinhonha, Goiás, Cuiabá, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, bem como par-
te dos territórios do Uruguai e do Paraguai1.

A cada província visitada, Saint-Hilaire dedicou um volume ou mais de seus escritos, redigindo, 
ainda no início do século XIX, os relatórios de suas viagens, que constituem riquíssimas fontes 
de informações, além de ter coletado material botânico abrangendo mais de 7 mil espécies. 
Coletou, também, inúmeros exemplares de animais, ajudando a completar a coleção iniciada 
pelo zoólogo Pierre Delalande, com quem iniciou suas investigações, e que não ficou senão 
alguns meses no Brasil, retornando à Europa.

Talvez um dos aspectos mais notáveis da obra de Saint-Hilaire é sua descrição integradora, 
sua capacidade de apreciar a paisagem como um conjunto, em que o substrato mineralógico, 
o relevo e os solos constituem o arcabouço para a ocupação da superfície, e na qual o clima, a 
hidrografia, a vegetação e a fauna são elementos naturais condicionados e condicionantes das 
relações humanas que ali se desenvolvem. Ao relatar o que encontrava pelos caminhos que 
percorria, Saint-Hilaire fornece-nos um retrato da totalidade da vida naqueles locais, não se 
limitando aos seus aspectos botânicos, faunísticos, mas descrevendo, também, as edificações 
existentes à época, os cultivos agrícolas, o manejo da terra, os hábitos e costumes do povo e 
as relações sociais que presenciou e observou.

Como diz Lahuerta (2006),

(…) a visão dos naturalistas é possuidora de um olhar que mais se aproxima ao olhar geográfico 
nascente, ou seja, aquele voltado para a escala da paisagem, que previa uma descrição que se 
propunha totalizadora, indo dos comportamentos sociais, ao uso da terra, passando pela atenta 
descrição e diferenciação de tribos indígenas, entrando no âmbito da classificação botânica, mas 
sem dissociá-la de seu conjunto paisagístico.

Em diversas de suas viagens, Saint-Hilaire esteve na área de interesse deste Plano de 
Reparação Socioambiental da Bacia do rio Paraopeba, percorrendo seus territórios.

A visão integradora mencionada por Flora Lahuerta pode ser observada no livro Viagem às 
Nascentes do Rio São Francisco (SAINT-HILAIRE, 1937). Num dos trechos do livro, em que 
conta sua trajetória em direção a São João del Rei, vindo da capital da então colônia, o autor 
descreve o Arraial do Rio Preto, local situado nas proximidades da atual divisa dos estados de 
Rio de Janeiro e Minas Gerais:

1 Por diversas vezes, o autor esteve em Minas Gerais, em expedições como as que foram relatadas nos seguintes 
livros: Viagem às Nascentes do Rio São Francisco, Viagem pelas Províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais, 
Segunda Viagem do Rio de Janeiro e Minas Gerais e São Paulo –1822, Viagem pelo Distrito dos Diamantes e 
Litoral do Brasil, Viagem à Província de Goiás e Viagem ao Espírito Santo e Rio Doce.
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Os primórdios do lugarejo de Rio Preto não datam senão de poucos anos, e sua história é a da 
maior parte das vilas de Minas Gerais. Seus primeiros povoadores foram atraídos pelo ouro que 
se extraía antigamente com abundância do leito do rio, e veem-se ainda hoje, sobre as margens, 
alguns montes de cascalho, resíduos das lavagens; mas o ouro se esgotou, os braços faltaram, 
e os habitantes de Rio Preto terminaram por renunciar definitivamente ao trabalho de garimpo. 
Atualmente não vivem senão do produto das suas terras, e a passagem das caravanas lhes asse-
gura um consumo fácil, tanto mais que é grande a distância que separa a povoação das anteriores, 
vindo-se do Rio de Janeiro. Todavia, as terras dos arredores de Rio Preto são arenosas e pouco 
férteis, e si a cana ali produz saboroso açúcar, não é senão em pequena quantidade (SAINT-
HILAIRE, 1937: 54).

Como se vê, o texto não apenas situa o local em termos de distância relativa à cidade do Rio 
de Janeiro, como fornece informações sobre os atributos naturais (geologia, solos), o uso dos 
minerais, a agricultura, o esgotamento das riquezas, e dá pistas sobre a história do arraial e os 
modos de vida existentes no local à época em que o autor o percorreu.

Trata-se, portanto, de uma compreensão da paisagem na qual os elementos naturais e cons-
truídos são justapostos e interdependentes, e um se reflete no outro de maneira inequívoca.

Em particular, no caso do território que hoje configura o estado de Minas Gerais, atravessado 
por Saint-Hilaire em diversas viagens no início do século XIX, os relatos por ele produzidos 
constituem um memorável acervo de informações, não apenas acerca da vegetação – o que 
constituía o objetivo de sua empreitada e a prioridade do seu olhar. Seus escritos revelam ao 
leitor um panorama geral dos lugares percorridos, abarcando desde o clima – caracterizado 
pelas suas impressões sobre a luminosidade, a temperatura, a umidade do ar –, passando 
pelas formas dos terrenos, pela hidrografia, pelo subsolo e as riquezas minerais, a fauna e os 
cultivos agrícolas, até as povoações e aglomerado humanos que encontrou, e descendo a de-
talhes de particularizar as habitações, os tipos humanos, os animais domésticos, as relações 
entre os habitantes e desses com os viajantes. Enfim, Saint-Hilaire leva o leitor a assistir a um 
filme de época, no qual o autor é o personagem que percorre o cenário, e conta a história de 
sua viagem.

Assim, Minas Gerais foi amplamente retratada nos seus livros, sendo possível obter uma visão 
abrangente do território àquela época, e de quais eram suas impressões acerca dos lugares. 
Em outra dessas viagens, realizada em 1816 em companhia do Barão de Langsdorff2, Saint-
Hilaire (1938) faz uma interessante abordagem sobre a compartimentação natural e geográfica 
da “província das minas”:

A Província de Minas Gerais apresenta aproximadamente a forma de um quadrilátero. … ela é 
dividida em porções muito desiguais por uma longa cadeia de montanhas que se estende do sul 

2 Georg Heinrich von Langsdorff (Barão de Langsdorff) dedicou-se aos estudos e às pesquisas no campo das 
ciências naturais. Naturalizado russo, foi nomeado cônsul-geral da Rússia no Rio de Janeiro, onde passou a 
dedicar-se à pesquisa de história natural, etnografia e geografia. Obteve financiamento para realização de uma 
expedição científica ao interior do Brasil. A ‘expedição Langsdorff’ reuniu cerca de trinta e nove pessoas, dentre 
artistas renomados como os pintores, naturalistas, astrônomos e botânicos. Iniciada em 1821, na província de 
Minas Gerais, a expedição terminou em 1829, tendo seguido por São Paulo, Mato Grosso e Amazonas. A obra 
resultante da expedição científica é considerada um importante relato sobre história natural e etnografia brasi-
leiras, constituindo-se uma fonte valiosa de estudo. (http://mapa.an.gov.br/index.php/publicacoes2/70-biografias/
425-georg-heinrich-von-langsdorff-barao-de-langsdorff. Acesso em 11/06/2020)

http://mapa.an.gov.br/index.php/publicacoes2/70-biografias/425-georg-heinrich-von-langsdorff-barao-de-langsdorff
http://mapa.an.gov.br/index.php/publicacoes2/70-biografias/425-georg-heinrich-von-langsdorff-barao-de-langsdorff
http://mapa.an.gov.br/index.php/publicacoes2/70-biografias/425-georg-heinrich-von-langsdorff-barao-de-langsdorff
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ao norte, e são matas que cobrem o lado oriental, enquanto que a parte ocidental não apresenta 
senão pastagens. Esta última é dividida, em quase todo o comprimento, pelo Rio São Francisco, 
rio majestoso, navegável em imensa extensão. Outros rios, o Rio Doce, o Jequitinhonha e o Rio 
Grande, oferecerão um dia, os mais úteis meios de transporte à província das Minas, que é regada 
ainda por uma multidão incrível de rios e regatos. Não só esta província é rica por seus diamantes 
e pedras preciosas, minas de ouro, ferro, chumbo, etc. como também pelas suas gordas pasta-
gens, belas florestas e fértil território que, segundo os lugares e altitudes, pode produzir a vinha, 
o açúcar, e o café; o cânhamo, e o algodão; a mandioca, o trigo e o centeio; mangas, pêssegos, 
figos e bananas. Se existe alguma região que possa dispensar o resto do mundo, será certamente 
a província das Minas, quando seus inúmeros recursos forem explorados por uma população mais 
densa (SAINT-HILAIRE, 1938: 86).

A província das Minas foi dividida em cinco comarcas, ao sul as do rio das Mortes e de Villa Rica, 
a leste a do Serra do Frio, ao meio a de Sabará, e, a oeste, a de Paracatu. (…)

Desse modo, teríamos geralmente na comarca do Rio das Mortes pastagens descobertas e uma 
população agrícola e pastoril; na comarca de Vila Rica, uma região florestal e aurífera; na do 
Serro Frio, florestas, e ainda uma população menos composta de mineradores do que homens 
dedicados à cultura das terras. A comarca de Sabará oferecia geralmente pastagens semeadas 
de árvores pouco desenvolvidas, uma população ocupada com pastoreio, mas que não sabe ter 
com o gado cuidados tão racionalizados como os lavradores do rio das Mortes.

A comarca de Paracatu (…) acha-se compreendida entre limites perfeitamente naturais (…) cons-
titui uma zona cuja população é bastante análoga àquela com que limita pelo lado do oriente; os 
homens que a habitam, porém, menos numerosos e mais isolados que os restantes habitantes da 
província, estão mais afastados ainda dos progressos da civilização (SAINT-HILAIRE, 1938: 87).

A região das nascentes do rio São Francisco e parte da bacia do rio Paraopeba foi percorrida 
por Saint-Hilaire em duas de suas viagens, que estão registradas nesses relatos.

Além de Saint-Hilaire, muitos outros viajantes e escritores estiveram no território de Minas Gerais, 
deixando seus registros. Um deles é o Padre Manuel Ayres de Casal, considerado o “mestre 
dos geógrafos brasileiros”. Seu livro Corografia Brasilica, impresso em 1817, é considerado um 
clássico, a despeito de algumas imprecisões (BURTON, 1941). O autor (CASAL, 1976) refere-
-se à Comarca do Rio das Mortes (Vila de São João del-Rei), fazendo comentários acerca dos 
minerais existentes na região que dá origem ao rio São Francisco, e ressaltando a sua riqueza:

Ouro, platina, prata, e cobre, ferro, estanho, chumbo, mercúrio, antimônio, bismuto, amianto, talco, 
pedra calcárea, granito de que se cortam protados e mós; jaspe preto veiado de branco; pedras 
de amolar, lousas com que cobrem as casas em partes; carvão de pedra, salitre, argilas brancas, 
vermelhas mais ou menos coloridas, amarelas, roas e negras que tingem de preto: diamantes, 
rubis, esmeraldas, crisólitas, topázios, safiras, aguas marinhas, ágatas, ametistas, pingos d’água, 
cristais, pederneiras, pedra-sabão de cor de pérola, alguma veiada de escuro, compacta, pesa-
díssima, facílima de trabalhar, cedendo à unha: fazem-se dela imagens, castiçais, escrivaninhas, 
e ainda panelas ao torno; dá excelentes gizes: o seu finíssimo pó é procurado pelos viandantes.

Por toda a parte se observam profundas cavernas e sovacões, donde se há tirado imensidade 
de ouro, mãe do luxo, que enfraqueceu o Estado, enriquecendo as nações estrangeiras. Veem-
se morros furados de um a outro lado: houveram (sic) outros, que desapareceram de todo, para 
aproveitar a riqueza, que encerravam no seu todo. Muitas montanhas retumbam frequentemente, 
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anunciando conter minerais. Vasto número de torrentes hão sido tiradas em maior ou menor espa-
ço no seu álveo nativo para facilitar a extração do ouro e diamantes (CASAL, 1976: 165).

Em outro trecho dessa obra, Casal (1976: 174) refere-se aos cursos d’água naquela região das 
nascentes do rio São Francisco, e cita o rio Paraopeba:

O rio São Francisco, que é o maior da província, e recolhe uma grande parte dos que a regam, 
tem sua origem na vizinhança da Serra da Canastra. Depois de largo espaço contra o nordeste, 
em que recolhe vários ribeiros por um e outro lado, recebe pelo esquerdo o Rio Bambuí, que vem 
da raia, e traz consigo o Rio da Perdição, que principia na Serra da Marcela: é este o primeiro 
abundante que o engrossa.

Obra de 8 léguas abaixo se lhe junta pela margem direita o rio Lambari, que rega o extenso termo 
da vila de Tamanduá3: e coisa de outras tantas ao norte recolhe pela esquerda o rio Marmelada, 
que vem da Serra dos Quatis.

Cinco léguas abaixo se lhe incorpora o considerável rio Pará, que vem do sueste com mais de 40 
léguas de curso, e passa pela vila de Pitangui; segue-se o Paraopeba que não tem menos de 60, 
e sua origem mui perto da vila de Queluz: suas adjacências são povoadas de gado grosso.

É essa região, da antiga e histórica Vila Real de Queluz, situada na bacia do rio Paraopeba, 
que constitui o foco de interesse de nosso trabalho. Aprofundando o olhar, encontramos o ribei-
rão Ferro-Carvão, um afluente do médio curso do rio, pela sua margem direita, onde se situa a 
mina Córrego do Feijão, da VALE S/A, integrante do Complexo Paraopeba II, na atual cidade 
de Brumadinho/MG, e no qual ocorreram os rompimentos de barragens que são objeto deste 
Plano de Reparação.

O rio Paraopeba nasce na Serra do Espinhaço, no município de Cristiano Otoni, em Minas 
Gerais, e é um dos principais formadores do rio são Francisco, que percorre sete estados bra-
sileiros (Minas Gerais, Goiás, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Distrito Federal) e cuja 
bacia hidrográfica abriga 505 municípios.

Tendo em vista sua grande extensão, diferentes padrões climáticos são observados na bacia 
do rio São Francisco, desde o rio Paraopeba até sua foz no oceano Atlântico: o clima é carac-
terizado como úmido e subúmido na região do alto e médio curso desse rio, e árido a semiárido 
nos trechos seguintes – submédio e baixo São Francisco.

Nas regiões das cabeceiras e no médio rio São Francisco, os meses mais chuvosos ocorrem 
no período de novembro a março (meses com temperaturas mais elevadas), e meses mais 
secos entre maio a agosto (meses com temperaturas mais baixas). Saint-Hilaire (1941: 162) já 
observava que

Voltando de Mariana passei alguns dias em Vila Rica, onde fui aborrecido pelo mais terrível tempo. 
O fim de 1817 e o começo de 1818 foram excessivamente chuvosos; mas em toda esta região, 

3 A vila de Tamanduá, citada por Padre Casal, é a atual cidade de Itapecerica, que, embora situada fora da bacia 
do rio Paraopeba, tem sua história vinculada à exploração aurífera do século XVII. Nesse período, era comum a 
busca de metais preciosos na Capitania de Goiás, e a região era conhecida como “Conquista do Campo Grande 
da Picada de Goiás”. Era ponto de descanso dos garimpeiros que se aventuravam pelos caminhos abertos no 
sertão e nas matas. Em 1862 a vila foi elevada à condição de município, passando a ser denominada São Bento 
do Tamanduá, só vindo a ser alterado em 1882, passando a ser Itapecerica.
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como em Tijuco4, goza-se ordinariamente, no mês de Janeiro, de uma quinzena de dias em que o 
tempo melhora. Esse intervalo, a que dão o nome de veranico, é extremamente agradável, espe-
cialmente nas zonas altas, e lembra, diz Eschwege, o fim do verão na Alemanha.

No dia seguinte a chuva continuou durante grande parte do dia; parti muito tarde e, não tendo 
podido fazer mais de uma légua, parei na aldeia de Congonhas do Campo. O pequeno estio de 
janeiro (veranico) faltou completamente este ano e todo mundo assegurou-me que chuvas tão 
abundantes e de tamanha duração eram muito raras. 

No alto São Francisco, onde se situa a bacia do rio Paraopeba, o clima é temperado úmido, 
com inverno seco e verão quente e temperado e, de modo geral, existe grande variação do 
total de chuvas, de ano para ano, em função de anos hidrológicos mais secos ou mais chu-
vosos. Essa alternância, em região próxima, também havia sido comentada por Saint-Hilaire 
(1937: 22), em seu texto publicado em 1833:

No verão de 1816 a 1817 as chuvas foram pouco abundantes; foram-no excessivamente no de 
1817 a 1818; a estiagem se fez de novo sentir de 1818 a 1819, e quando, em 1819 a 1820, atra-
vessei a província de São Paulo, fui extremamente prejudicado pela abundância de chuvas.

Seria bom observar se essa curiosa alternância se renova frequentemente; o que posso dizer, 
porém, é que ela foi observada nos verões imediatamente anteriores ao de 1816 a 1817; pois que, 
quando estive em ltabira de Mato Dentro, soube, pelo meu hospedeiro, o capitão Pires, que esse 
verão era o terceiro em que se tinham a queixar da seca, e não é de crer que ela se limitasse à 
zona de Itabira.

Em todas as regiões ao longo rio Paraopeba as chuvas ocorrem predominantemente entre os 
meses de outubro e março. Porém, em menor intensidade (com índices médios precipitados 
anuais) na porção situada mais a norte (terrenos mais baixos) (região do Baixo Paraopeba), 
elevando-se gradativamente em direção ao centro-sul (Alto e Médio Paraopeba).

Como mencionado, o rio Paraopeba tem sua nascente na Serra do Espinhaço, percorrendo 
cerca de 510 km até atingir o rio São Francisco. Sua foz nesse rio se dá, atualmente, no reser-
vatório da Usina Hidrelétrica (UHE) Três Marias, administrada pela Companhia Energética de 
Minas Gerais (Cemig).

A bacia do rio Paraopeba possui grandes dimensões, com perímetro de aproximadamente 
924,4 km e área de 13.643 km², e o substrato geológico é bastante variado, com litologias 
distintas e feições estruturais que condicionam a rede de drenagem e os principais domínios 
geomorfológicos.

Os itabiritos e quartzitos do Supergrupo Minas encontram-se concentrados na porção de mon-
tante e setor intermediário da bacia hidrográfica; as rochas do Supergrupo Rio das Velhas, 
grupo Nova Lima, estão distribuídas no setor de montante da bacia; as rochas do Supergrupo 
São Francisco, do Grupo Bambuí, ficam concentradas no baixo e médio Paraopeba; as cober-
turas detrítico-lateríticas e cangas ferruginosas são distribuídas no Baixo Paraopeba, prefe-
rencialmente sobre as áreas de tabuleiro; e distribuídas por praticamente toda a bacia, há as 
rochas do embasamento cristalino, dos complexos gnáissico-migmatíticos de Belo Horizonte, 
Divinópolis e Bonfim.

4 Tijuco era a denominação dada, àquela época, à atual cidade de Diamantina.
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Esse arcabouço geológico determina uma estrutura de relevo em que há conjuntos variados de 
domínios: nas partes mais ao sul da bacia (setores de montante do rio Paraopeba), predomi-
nam as escarpas serranas e relevo montanhoso, assim como os morros e serras baixas. Nos 
trechos intermediários e de jusante, ocorrem colinas dissecadas e morros baixos. Na porção 
final do curso do rio (Baixo Paraopeba), ou seja, mais ao norte, ocorrem setores de tabuleiros, 
em conjunto com colinas suaves e superfícies com aplainamento degradadas.

Todas essas diferenças geomorfológicas caracterizam-se por diferenças na altimetria ao longo 
do rio: as porções de montante da bacia, junto aos divisores hidrográficos situados na Serra 
Três Irmãos, chegam a 1.610 m, enquanto na foz, junto ao reservatório Três Marias, as altitu-
des não passam de 553 m. Por sua vez, as declividades também são variadas, podendo atingir 
77º nos trechos de paredões e afloramentos nas serras ao sul, até menos de 2º nas áreas da 
planície fluvial.

Os solos na bacia do rio Paraopeba apresentam, em sua composição, metais como ferro, 
cromo, alumínio, mercúrio, cobalto, cádmio, arsênio e níquel em concentrações superiores 
às previstas na legislação. Essas concentrações são condizentes com as características ge-
ológicas e pedológicas da bacia hidrográfica, tendo origem na própria natureza da formação 
desses solos. Isto é especialmente observado no caso do caso do ferro e alumínio, na região 
do Quadrilátero Ferrífero5, em que as coberturas ricas em lateritas podem fornecer valores ele-
vados desses metais. Ainda, elementos como cromo e cobalto podem estar a eles associados.

A exceção fica por conta dos valores de cádmio e zinco, encontrados na região próxima à 
represa de Três Marias, que provavelmente são devidos a atividades antrópicas, em virtude 
da existência de uma usina de beneficiamento de zinco, que opera há mais de 50 anos nas 
proximidades.

As características geológicas e pedológicas desses terrenos fazem com que, no território da 
bacia do rio Paraopeba, existam inúmeras substâncias minerais, cujo aproveitamento está di-
retamente ligado à própria história da ocupação da região.

O interesse pela exploração de diversos minerais na bacia traduz-se na existência de 2.857 
registros de processos minerários na Agência Nacional de Mineração (ANM) em diversas fa-
ses, sendo que, destes, 375 têm áreas que interceptam o rio Paraopeba e/ou o ribeirão Ferro-
Carvão. São 14 substâncias de interesse, sendo as principais a areia, o ouro e o ferro. Em 
junho de 2019, dos 375 processos inventariados, aproximadamente 43,7% (164 processos) 
estavam em fase de autorização de pesquisa, 17,6% (66 processos) em fase de requerimento 
de lavra, e 14,1% (53 processos) em requerimento de pesquisa. A etapa de licenciamento re-
presentava 4,5% (17 processos) e a concessão de lavra apenas 2,7% (10 processos) do total, 
de modo que a maioria das áreas requeridas não chegou à etapa de extração mineral.

5 Quadrilátero Ferrífero é a mais importante província mineral do sudeste do Brasil. Localizado na região centro 
sul do estado de Minas Gerais, é o marco principal da interiorização da ocupação portuguesa no século XVIII. 
Desde a descoberta do ouro no final do século XVII até os dias de hoje a região do Quadrilátero Ferrífero abriga 
a maior concentração urbana do estado de Minas Gerais. Nele foram fundadas as primeiras vilas afastadas do 
litoral.

 Com área de cerca de 7.000 km2, abrange os municípios de Caeté, Itabira, Itaúna, João Monlevade, Mariana, 
Ouro Preto, Rio Piracicaba, Sabará e Santa Bárbara, entre outros. Além do minério de ferro, também são extraí-
dos do Quadrilátero Ferrífero, ouro e manganês. Mais informações disponíveis em: https://sites.ufop.br/qfe2050. 
Acesso em: 21 ago. 2020.

https://sites.ufop.br/qfe2050
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Os materiais minerados são destinados à construção civil e ao setor industrial, especialmente 
para revestimentos e ourivesaria, e são utilizados principalmente nos municípios da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte.

Embora a região do vale do Paraopeba não tenha sido, originalmente, um espaço de mine-
ração intensa, uma vez que os depósitos auríferos locais eram escassos, foi a descoberta do 
ouro, no apagar das luzes do século XVII, que gerou um forte afluxo populacional para a região 
das “Minas do Rio das Velhas”, provocando a formação de núcleos urbanizados, e transfor-
mando o caráter predominantemente rural da colonização.

Saint-Hilaire (1941) assim descrevia a região do alto rio Paraopeba:

A comarca de que S. João é a cabeça, e que tem o nome de Rio das Mortes ou S. João D’el Rei, 
é a mais meridional das cinco que compõem a província de Minas Gerais.

Tem a forma de um quadrilátero muito irregular e fica de 19°30’ a 23°40’ de latitude S e pouco mais 
ou menos de 335° a 328° de longitude. Seus limites são: a leste a comarca de Vila Rica; ao norte 
as de Sabará e Paracatu; a oeste as províncias de Goiás e S. Paulo; ao sul esta última e a do Rio 
de Janeiro. Ela se divide em 8 termos: a leste os de Barbacena e Queluz; um pouco mais para 
oeste, os de S. José e S. João D’El Rei; pouco mais para oeste ainda, ao norte, o de Santa Maria 
de Baependi; ao centro, o de Campanha da Princesa; ao norte, o de Tamanduá e enfim, bem a 
oeste, o de S. Carlos do Jacuí. (…) 

a comarca de S. João D’el Rei é a mais alta de todas as que constituem a província de Minas; é 
nessa comarca que nasce o rio S. Francisco e que começam a correr seus primeiros afluentes, 
tais como o Bambuí, o Lambari, o Pará e o Paraopeba.

Uma pequena faixa da comarca do Rio das Mortes, situada a leste da serra da Mantiqueira (parte 
meridional da grande serra do Espinhaço, Eschw.), e uma porção ainda menor que se acha ao 
pé dessa mesma cadeia, por onde se passa para entrar na província de S. Paulo, pertencem à 
região das florestas. No mais, maior parte da comarca é coberta de pastagens, constituídas de 
gramíneas, outras ervas e sub-arbustos (SAINT-HILAIRE, 1941: 192-3).

A bacia do rio Paraopeba tem forma alongada, posicionando-se na direção geral sudeste-no-
roeste. A rede hidrográfica está predominantemente orientada no sentido sul/sudeste-norte/
noroeste, e é fortemente condicionada por falhas e fraturas da sua estrutura geológica. As 
características das áreas banhadas pelo rio Paraopeba permitem dividi-lo em três trechos prin-
cipais: alto, médio e baixo Paraopeba, como se passará a expor a seguir.

Situada mais ao sul, a porção inicial da bacia corresponde ao alto rio Paraopeba, que surge 
nas nascentes dos diversos córregos e rios que formam o rio principal. Esta porção da bacia 
abrange os setores mais elevados, alcançando altitudes de 1.610 m, onde predominam as 
escarpas serranas e relevo montanhoso, denominados Serra da Moeda, Serra das Talhadas, 
Serra Três Irmãos, Serra da Caixeta. As declividades são elevadas, podendo atingir 77º nos 
trechos de paredões e afloramentos. Há, também, morros e serras baixas, com topos que po-
dem ser planos ou ligeiramente arredondados, e os desníveis, menos acentuados. Em ambos, 
ocorrem processos erosivos, com a formação de sulcos, ravinas e voçorocas, o que pode ser 
justificado pela presença de solos imperfeitamente drenados, pouco desenvolvidos.

As principais sub-bacias do alto Paraopeba são as dos ribeirões dos Paivas (ou dos Peixes), da 
Barra, dos Cordeiros, Contendas, do Maranhão, Brumado/Camapuã e Macaúbas. A densidade 
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de drenagem é média neste trecho, mas a sua forma circular, diferentemente do restante da 
bacia, favorece a ocorrência de cheias e inundações. Na calha principal do rio, em geral, como 
esperado, as vazões médias apresentam valores mais altos no período chuvoso, e valores 
menores no período de estiagem.

Predomina, ali, o domínio hidrogeológico cristalino (como, de resto, em quase toda a bacia), 
que se caracteriza por granitos, gnaisses, granulitos, migmatitos, rochas básicas e ultrabási-
cas, que constituem o aquífero fissural, classificados como livres. A recarga de água subter-
rânea, nesses locais, ocorre diretamente pelas chuvas que sobre elas incide, e a vazão dos 
poços é, em geral, baixa, indicando menor possibilidade de acúmulo de águas subterrâneas.

A análise geoquímica da água dos poços cadastrados indicou a presença de ferro, manganês 
e nitrato em valores mais expressivos, ultrapassando, mesmo, limites legais. As características 
geológicas podem explicar os altos valores de ferro e manganês, pois este domínio abrange 
os depósitos de manganês do Quadrilátero Ferrífero, sendo que a grande anomalia de ferro 
verificada se deve à presença de formações ferríferas bandadas e itabiritos, além de rochas 
máficas e ultramáficas, também ricas nesses metais.

O alto rio Paraopeba é composto por 18 municípios6, todos de pequeno porte (menos de 50 mil 
habitantes), à exceção de Conselheiro Lafaiete, que apresenta uma mancha urbana mais ex-
pressiva. É a região da bacia que apresenta o menor número de habitantes (aproximadamente 
390 mil no ano de 2018).

Lavouras permanentes e temporárias, além de pastagens, constituem os usos do solo predo-
minantes nesta região, mas há, também, importantes atividades minerárias, o que é explicado 
pelo fato de ela estar parcialmente localizada no Quadrilátero Ferrífero.

Nesse trecho do rio Paraopeba, no município de Jeceaba/MG, encontra-se a Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Salto do Paraopeba, uma subsidiária da Cemig, inaugurada no ano de 1949 
e reativada em 2001, que possui duas unidades geradoras e potência instalada de 2,46 MW.

O trecho seguinte, do médio rio Paraopeba, inicia-se a partir da confluência do rio Macaúbas 
e se estende até o município de Fortuna de Minas, Inhaúmas e Maravilhas, ao receber, pela 
margem direita, os afluentes Ribeirão dos Macacos e Ribeirão São João.

Sua morfologia é caracterizada pela presença de setores com altitudes elevadas, mais ao sul, 
com declividades altas concentradas nos trechos de serra (podendo chegar a mais de 45º e, 
em alguns pontos até 70º), e setores mais rebaixados, à medida que se avança para o norte, 
em direção a jusante, passando a predominar declividades menos acentuadas, entre 10º e 20º.

Os domínios de relevo preponderantes são os morros e as serras baixas, mais ao sul, onde as 
amplitudes topográficas não passam de 200 m, as declividades variam até 35º, podendo haver 
também áreas intensamente dobradas e fraturadas. Ocupando a área central e leste desse tre-
cho, percorrendo a maior parte dos cursos d’água e o rio Paraopeba, encontram-se colinas 
amplas e suaves, de pouca amplitude, de até 50 m e baixa declividade. E, nas proximidades da 
Represa Rio Manso, há colinas dissecadas e morros baixos, com vertentes de baixa amplitude 

6 Belo Vale, Casa Grande, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Cristiano Otoni, Crucilândia, Desterro de Entre 
Rios, Entre Rios de Minas, Itaverava, Jeceaba, Lagoa Dourada, Moeda, Ouro Branco, Ouro Preto, Piedade dos 
Gerais, Queluzito, Resende Costa e São Brás do Suaçuí.
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altimétrica, de até 80 m e declividades de até 20º. Existe, ainda, na margem esquerda do rio 
Paraopeba, uma área de tabuleiro, abrangendo as cabeceiras dos córregos Pedreira, Lagoa 
Grande e Sobradinho.

Neste trecho, além do domínio hidrogeológico Cristalino, que é predominante, ocorre também 
o domínio metassedimentar/metavulcânica, composto por xistos, filitos, metarenitos, metas-
siltitos, anfibolitos, quartzitos, ardósias, metagrauvacas, diversos tipos de rochas vulcânicas 
metamorfizadas, cujas características não favorecem a porosidade primária, de modo que a 
porosidade secundária é responsável pelo armazenamento de água subterrânea.

A densidade de drenagem neste trecho do rio Paraopeba é alta, principalmente na sua margem 
direita. Os afluentes desse trecho da bacia desempenham um importante papel no abasteci-
mento público de água da Região Metropolitana de Belo Horizonte. São eles: o rio Manso, 
afluente da margem esquerda, cuja sub-bacia banha a Região Metropolitana de Belo Horizonte 
(RMBH), e que tem sua foz no rio Paraopeba a jusante da sede do município de Brumadinho/
MG; o rio Betim, afluente da margem direita, que tem sua foz no rio Paraopeba no município 
de Betim/MG; e o ribeirão Serra Azul, cuja foz também está localizada na margem esquerda 
do rio Paraopeba.

Outros afluentes do Paraopeba merecem destaque: o ribeirão Ferro-Carvão é tributário da 
margem direita do rio Paraopeba, e está localizado no município de Brumadinho/MG. O ribeirão 
Grande, afluente da margem direita, tem essa denominação, a partir da confluência dos ribei-
rões Filipão e das Abóboras no município de Esmeraldas/MG. O ribeirão dos Macacos localiza-
-se na região central do estado de Minas Gerais, a noroeste da RMBH, e engloba os municípios 
de Sete Lagoas/MG, Esmeraldas/MG, Inhaúma/MG, Fortuna de Minas/MG e Cachoeira da 
Prata/MG. O ribeirão São João nasce no município de Sete Lagoas/MG e sua foz está locali-
zada no rio Paraopeba na divisa dos municípios de Paraopeba/MG e Fortuna de Minas/MG.

Neste trecho do rio Paraopeba, merece destaque, no contexto do presente Plano de Reparação, 
a bacia do ribeirão Ferro-Carvão, que possui seus divisores de água nos topos da Serra dos 
Três Irmãos. Ela é composta pelas sub-bacias dos córregos Laranjeira, da Olaria e ribeirão 
Ferro-Carvão, este último recebendo as contribuições dos córregos Samambaia e do Feijão. 
As rochas que estruturam a bacia do ribeirão Ferro-Carvão têm idades entre 2,5 e 2,3 bi-
lhões de anos. Especialmente no extremo oeste e leste da bacia, nas sub-bacias dos córregos 
Laranjeiras e Feijão, há depósitos de colúvio (como matacões, calhaus e seixos de hematita 
compacta); concentradas na sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão (onde se localizava a barra-
gem B1), ocorrem, também, formações de cangas ferruginosas. E nas áreas de planície fluvial, 
há deposição fluvial como areia, argila e cascalho.

As declividades são elevadas na bacia do ribeirão Ferro-Carvão, podendo atingir até 71º na 
sua porção norte, junto aos divisores topográficos e às cabeceiras de drenagem da Serra Três 
Irmãos. O desnível altimétrico é de cerca de 700 m: nos topos, as cotas chegam a 1.430 metros 
e, na planície, isto é, na foz do ribeirão Ferro-Carvão com o rio Paraopeba, os terrenos estão 
na altitude de 725 m.

Na porção de montante da bacia do Ferro-Carvão, caracterizada pelas elevadas altitudes 
e declividades das vertentes da Serra Três Irmãos, há grande quantidade de nascentes e, 
consequentemente, de cursos fluviais de primeira e segunda ordem, observando-se um grande 
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número de ruptura e mudanças de declividade, convexas e côncavas. É a partir da confluência 
do ribeirão Ferro-Carvão com o córrego Laranjeiras que passam a ocorrer mudanças na 
litologia e nos tipos de solo, promovendo a ocorrência de áreas sujeitas a processos erosivos, 
em especial erosão laminar, do tipo rastejo. Estes processos podem ser observados em locais 
com solo exposto ou vegetação de gramíneas, com ausência de cobertura vegetal, com maior 
ocorrência quando associados a rupturas de vertente convexas. Já, no setor de jusante, as 
declividades ficam mais baixas, assim como a quantidade de rupturas e mudanças de vertente, 
passando a predominar a área do vale fluvial de fundo plano e da planície fluvial.

Tendo em vista a alta densidade de drenagem na bacia do ribeirão Ferro-Carvão, a susceti-
bilidade à ocorrência de processos erosivos é alta. A rede de drenagem tem uma orientação 
predominante no sentido noroeste-sudeste (NO-SE), apresentando elevada circularidade, o que 
está associado ao modo de escoamento e concentração das águas, tornando-a vulnerável a 
cheias e inundações. Na maior parte de seu curso, o ribeirão Ferro-Carvão apresenta morfologia 
ligeiramente meândrica, embora com meandros de pouca amplitude, alternados com trechos 
mais retilíneos. Ressalta-se que a rede hidrográfica apresenta-se profundamente alterada, em 
decorrência das atividades minerárias, das implantação de vias férreas e obras de drenagem 
superficial, entre outras intervenções antrópicas, o que modificou a sinuosidade, a declividade 
dos canais fluviais e os perfis longitudinais dos cursos d’água, que passam a refletir as rupturas 
e desequilíbrios associados à nova configuração desses canais. As vertentes com morfologia de 
concentração dos fluxos ocorrem em 50% da área da bacia hidrográfica, do ribeirão Ferro-Carvão.

Ainda na região do médio Paraopeba, há um empreendimento termelétrico, a Usina Termelétrica 
de Igarapé (UTE Igarapé), situada no município de Juatuba/MG, a cerca de 40 km de Belo 
Horizonte, na margem esquerda do rio Paraopeba, próxima à confluência com o rio Betim. 
Trata-se de um empreendimento da Cemig, cuja operação foi iniciada em 1978, e que tem 
potência instalada de 131 MW. É uma usina termelétrica de ciclo térmico simples, tendo como 
combustível o óleo. Em 1978, junto à UTE, foi construída no rio Paraopeba uma barragem de 
seis metros a fim de possibilitar a captação de água para abastecimento da usina, e, em 1994, 
uma escada para peixes foi instalada.

Este trecho do médio rio Paraopeba é o mais urbanizado da bacia, concentrando a maior po-
pulação: cerca de 2 milhões de habitantes. Abriga 25 municípios7, sendo que dez deles8 são 
integrantes da Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ocupação desses municípios está 
relacionada às atividades minerárias, às indústrias de transformação, metalurgia e siderurgia, 
sendo que o setor de serviços também é importante na caracterização da aptidão econômica 
desta região. As atividades minerárias estão associadas, principalmente, à extração de ferro 
e manganês, predominante nas porções mais a montante deste trecho, nas sub-bacias do 
rio Maranhão e dos ribeirões Sarzedo, Contendas e Barra, nos alto e médio cursos do rio 
Paraopeba; e na bacia do ribeirão Ferro Carvão e do Ribeirão Serra Azul. À medida que se per-
corre a bacia em direção a jusante, ainda no médio curso, encontram-se extrações de minerais 
não-metálicos, especialmente areia, como na bacia do ribeirão São João.

7 Betim, Bonfim, Brumadinho, Cachoeira da Prata, Contagem, Esmeralda, Florestal, Fortuna de Minas, Ibirité, 
Igarapé, Inhaúma, Itatiaiuçu, Itaúna, Juatuba, Maravilhas, Mário Campos, Mateus Leme, Pará de Minas, Pequi, 
Rio Manso, São Joaquim de Bicas, São José da Varginha, Sarzedo e Sete Lagoas.

8 Betim, Brumadinho, Esmeraldas, Florestal, Fortuna de Minas, Igarapé, Inhaúma, Juatuba, Mateus Leme e São 
José da Varginha.
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Localizado na bacia do ribeirão Ferro-Carvão, o Complexo Paraopeba II, da VALE S/A é consti-
tuído pelas minas Córrego do Feijão, Mutuca, Mar Azul, Jangada e Capão Xavier, sendo que as 
atividades de extração de minério de ferro nele tiveram início em 1956, por meio da Companhia 
de Mineração Ferro e Carvão. Na década de 1970, a Ferteco Mineração S/A. assumiu o con-
trole da área e, em 2001, a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) obteve o controle acionário. 
Desde então, a operação é controlada por essa empresa, renomeada VALE S/A, em 2007.

A mina Córrego do Feijão operava na região de Brumadinho, contando com Licença de 
Operação (LO) nº 211/2011. Essa Licença previa capacidade instalada de beneficiamento de 
5,992 milhões de toneladas por ano (Mta) de produção mineral bruta (ROM). Até sua paralisa-
ção, em 2019, a mina empregava 613 trabalhadores diretos e 28 terceiros, operando 24 horas 
por dia, sete dias por semana, em três turnos.

A infraestrutura do Complexo Paraopeba II da mina Córrego do Feijão era formada pela cava, 
instalações de britagem (IBR) e de tratamento de minério (ITM), incluindo pilhas de disposição 
de estéril (PDE), barragens de rejeito, água e contenção de sedimentos, além das estruturas de 
apoio e administrativas. O pátio de estoque de minério era circundado por uma pera ferroviária 
para escoamento da produção mineral.

A cava Córrego do Feijão estava em processo de exaurimento desde 2010, e havia um novo 
processo de licenciamento (nº 0786757/2018), que tratava sobre a expansão das atividades 
e aumento da capacidade produtiva da cava (aprovado pelo Conselho Estadual de Política 
Ambiental (Copam), em 11 de dezembro de 2018, com validade de dez anos), além da possível 
utilização da estrutura da cava para disposição de rejeito e estéril no seu interior, em caráter 
temporário ou definitivo.

O processamento mineral no Complexo Paraopeba II da mina Córrego do Feijão visava ao enri-
quecimento do minério de ferro e à remoção do teor de sílica e minerais de alteração presentes 
nas rochas explotadas, tendo sido implantado em três fases, desde 1976 até 2016.

O beneficiamento do minério (ROM) era realizado na Instalação de Britagem (IBR), onde ocor-
riam as etapas de britagem primária, secundária e peneiramento; e na Instalação de Tratamento 
de Minério a Úmido (ITM UMD CFJ), na qual eram realizadas as etapas de peneiramento e 
classificação em espiral, a deslamagem, durante a campanha de hematita, e a concentração 
magnética durante a campanha de itabirito limonítico.

No Complexo existiam cinco pilhas de estéril (PDE): PDE Norte, PDE Norte 1, PDE Sul, PDE 
Menezes e PDE Cerradão/Menezes IV.

A infraestrutura da pera-ferroviária e a malha associada presentes no Complexo Paraopeba II 
da mina Córrego do Feijão pertencem à própria VALE S/A, sendo operadas pela MRS Logística.

Havia sete barragens para contenção de sedimentos, águas e/ou rejeitos: Menezes 1 e 2, B1, 
B4, B4-A, B6 e B7. De acordo com a ANM (2019) e os critérios estabelecidos nas legislações, 
Menezes 2, B1, B4, B4-A, B6 e B7 eram categorizadas como de “risco baixo com dano poten-
cial associado alto”, enquanto a barragem Menezes 1 era classificada como “risco baixo com 
dano potencial baixo”.

As barragens Menezes 1 e Menezes 2, que têm por finalidade a contenção de sedimentos e 
a clarificação do efluente final (Menezes 2), estão localizadas a jusante das pilhas de rejeitos 
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correspondentes, e foram construídas pelo método de etapa única – seção de terra homogê-
nea, possuindo reservatórios de 8.000 m3 e 290.000 m3, respectivamente.

A montante das instalações de tratamento de minério e adjacente à barragem B6A, estava po-
sicionada a barragem B1, estrutura de barragem mais antiga no Complexo. Sua finalidade era 
a contenção de rejeitos gerados no processo de beneficiamento do minério de ferro da mina 
Córrego do Feijão. O seu reservatório também promovia a clarificação da água a ser extravasa-
da para a Barragem B6. O método construtivo adotado foi de alteamento a montante, conforme 
os rejeitos fossem sendo dispostos na estrutura.

A barragem B4 estava localizada a jusante da barragem B1 e a montante da B4-A. Tinha como 
finalidade conter sólidos provenientes do processo de beneficiamento, estrada, pátios de es-
tocagem e áreas de lavra localizadas a montante. O método construtivo adotado foi de etapa 
única – seção de terra homogênea, e a capacidade média do reservatório era de 238.000 m3.

A barragem B4-A estava inserida a jusante das barragens B1 e B4. Tinha como finalidade prin-
cipal a contenção de sedimentos provenientes da B4. Assim como a B4, o método construtivo 
adotado foi de etapa única – seção de terra homogênea, e tinha capacidade média do reser-
vatório de 130.000 m3.

A barragem B6 está posicionada adjacentemente à B1. Foi originalmente concebida para ser 
uma estrutura de contenção de rejeitos, porém foi utilizada para essa finalidade apenas du-
rante os alteamentos da barragem B1 ou manutenção nos rejeitodutos. A estrutura operava 
principalmente como reservatório de água para recirculação de água à planta de tratamento, 
recebendo a água industrial transbordada pela Barragem B1. As águas provenientes da explo-
tação dos poços de rebaixamento e da galeria de drenagem da cava também eram direciona-
das para esta estrutura. A barragem operou até o momento do rompimento das barragens B1, 
B4 e B4-A. O método construtivo adotado foi de etapa única – solo compactado. A capacidade 
média do reservatório era de 844.000 m3.

Posicionada próxima à cava Córrego do Feijão está a barragem B7, com finalidade de conten-
ção de sedimentos. Igualmente, o método construtivo adotado foi de etapa única – seção de 
terra homogênea, sendo a capacidade média do reservatório de 22.000 m3.

A estrutura da barragem B1 correspondia à maior barragem presente no empreendimento da 
VALE S/A, sendo a única no Complexo Paraopeba II da mina Córrego do Feijão projetada ex-
clusivamente para receber rejeitos gerados no processo de beneficiamento da Instalação de 
Tratamento de Minério (ITM) da mina Córrego do Feijão.

O método construtivo adotado foi o de alteamento a montante, onde os rejeitos são deposita-
dos hidraulicamente a partir da crista do dique de partida, formando uma praia de rejeito. Com 
o tempo, esse material se adensa e serve de fundação para futuros diques de alteamento, que 
correspondiam ao próprio material de rejeito. O processo foi repetido sucessivamente até atin-
gir a cota máxima de ampliação.

De acordo com a Revisão Periódica de Segurança de Barragem (RPSB), de 2018, a barragem 
B1 foi idealizada para possuir alteamentos sucessivos, conforme os rejeitos fossem dispostos 
no reservatório. O maciço inicial era constituído por material homogêneo drenante (minério 
ultrafino). Os alteamentos foram realizados entre 1982 e 2013.
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Em 2012, a VALE S/A implantou ações de maximização da recuperação mássica das instala-
ções da mina Córrego do Feijão. Posteriormente, as operações de beneficiamento do minério 
na ITM passaram a ser realizadas a seco, sendo que, desde julho de 2016 a barragem B1 não 
recebeu mais rejeito, tornando-se inativa. Até então, quando a barragem B1 ainda se encontra-
va em atividade, eram lançadas em média 276 toneladas de rejeito por hora.

Em janeiro de 2019, a altura da barragem era de cerca de 86 m, e o comprimento aproximado 
da crista de 720 m. Os rejeitos ocupavam uma área de 250.000 m2 e o volume disposto era de 
11 mm3. A granulometria característica do rejeito era inferior a 0,15 mm (fração fina), e o pro-
cesso de beneficiamento era exclusivamente físico.

De acordo com o Parecer Único nº 0786757/2018 (SIAM), de 20 de novembro de 2018, da 
Superintendência de Projetos Prioritários (SUPPRI), estava em desenvolvimento o projeto de 
licenciamento de descaracterização da barragem B1. A licença do processo foi obtida em de-
zembro de 2018. O referido processo, pautado na reunião da Câmara de Atividades Minerárias 
(CMI) do Copam, não tratava sobre o licenciamento de barragens, mas, sim, sobre a mudança 
do sistema de disposição de rejeitos, visando a obter maior controle operacional por meio do 
empilhamento e disposição na área da cava Córrego do Feijão. A VALE S/A pretendia, com 
esta licença, reaproveitar o minério de ferro do rejeito depositado na barragem B1, o que redu-
ziria o volume e, consequentemente, a altura da barragem. O projeto incluía a construção de 
um rejeitoduto para interligação da barragem B1 com a usina.

A barragem B1 detinha duas Declarações de Condição de Estabilidade, referentes aos proces-
sos de Revisão Periódica de Segurança de Barragens e Inspeção Regular de Segurança de 
Barragens, respectivamente. Ambas as declarações de estabilidade atestavam a segurança física 
e hidráulica da barragem. A estabilidade geotécnica era garantida a partir de instrumentação com-
posta por piezômetros, indicadores de nível d´água, réguas, medidores de vazão, marcos topo-
gráficos, inclinômetros e radar interferométrico (TÜV SÜD, 2019). A barragem B1 possuía Plano 
de Ações Emergenciais de Barragem de Mineração (PAEBM), conforme determina norma vigen-
te, e era classificada como Classe III – Alto Potencial de Dano Ambiental (DN COPAM nº 87/05).

O trecho do baixo Rio Paraopeba tem início junto à confluência do ribeirão dos Macacos com 
rio Paraopeba, e é limitado pela foz do Paraopeba no reservatório da UHE Três Marias, já no 
rio São Francisco. A amplitude altimétrica neste setor da bacia hidrográfica é significativa, com 
os divisores topográficos da margem direita atingindo altitude de até 1.070 m, na região das 
Serras da Onça e do Boqueirão e das cabeceiras dos ribeirões do Leitão, Chico, Cedro, Lagoa 
Dourada, São João e rio Verde; e os trechos de jusante com altimetria em torno de 550 m junto 
à foz do rio Paraopeba. Mas as declividades são predominantemente baixas na maior parte do 
baixo curso, com exceções, que podem atingir até 54° em alguns pontos localizados.

O relevo é composto por três domínios geomorfológicos, sendo que as colinas amplas e sua-
ves são predominantes. Morros e serras baixas ocupam as áreas dos divisores hidrográficos, 
onde apresentam maior amplitude altimétrica e declividades de até 35°. Por fim, setores de 
tabuleiros, constituídos por cangas ferruginosas, dão o aspecto característico à paisagem, for-
mado por platôs, com baixas declividades (até 3°) e baixa amplitude altimétrica, com até 50 m.

Nesta área, devido à predominância de terrenos sedimentares, com depósitos aluvionares 
recentes e antigos, existe um aquífero livre, poroso, e com alta permeabilidade em regiões 
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arenosas. Apesar disso, as águas subterrâneas tendem a ter boa qualidade química. Ali, as 
formações geológicas responsáveis pelo seu armazenamento, em especial o domínio hidro-
geológico das formações cenozoicas, têm especial importância, por servirem como área de 
recarga ou estoque temporário para os aquíferos subjacentes. As análises de água dos poços 
indicaram concentrações elevadas de ferro e manganês, o que pode ser explicado pela pre-
sença de lateritas ferruginosas, que acumulam óxidos e hidróxidos desses dois metais.

Nesse trecho final, o rio Paraopeba ocupa uma posição centralizada nos terrenos da bacia, 
porém na foz, na UHE Três Marias, ele se aproxima mais de seu limite oeste. A densidade de 
drenagem é mais baixa do que nos demais trechos.

Os principais afluentes do rio Paraopeba no trecho final de curso são o córrego Lagoa Preta, 
ribeirão do Chico, rio Verde, rio Pardo, córrego Novilha Brava, ribeirão do Leitão, ribeirão das 
Pedras, ribeirão Pedro Moreira, ribeirão dos Gomes e rio Manso. Destaca-se o ribeirão do 
Cedro, que tem suas nascentes localizadas na divisa dos municípios de Caetanópolis/MG e 
Paraopeba/MG. Ele drena as proximidades das sedes urbanas desses municípios. A sua foz na 
margem direita no rio Paraopeba está situada no município de Paraopeba/MG.

O Baixo Paraopeba tem quase 180 mil habitantes, distribuídos em seis municípios9. As ativida-
des econômicas que se destacam nesta região são extração vegetal, silvicultura e produção 
animal. Também a lavra de ardósia é comum, e tem como característica a formação de cavas 
profundas e geração de grande quantidade de rejeitos, muitas vezes depositados nas margens 
dos corpos de água.

Na região do baixo rio Paraopeba, pouco antes da foz do rio Paraopeba no rio São Francisco 
(dentro da UHE Três Marias), destaca-se a presença da UHE Retiro Baixo. O reservatório des-
sa usina está localizado entre os municípios de Curvelo e Pompéu/MG, próximo ao município 
de Felixlândia.

As águas subterrâneas na bacia do rio Paraopeba são, em sua maior parte, destinadas ape-
nas ao consumo humano (em torno de 36% do total dos poços estudados). Considerando os 
usos individualmente, nota-se que, depois do consumo humano, as finalidades de uso indus-
trial (cerca de 8%), dessedentação animal (quase 7%) e abastecimento público (cerca de 6%) 
são as mais representativas em termos de quantidade.

As informações disponíveis acerca da vazão e do nível estático dos poços não permitem traçar 
um mapa das zonas de potencialidade e direções de fluxos das águas, uma vez que elas não 
são representativas para toda a extensão da bacia, concentrando-se em algumas regiões.

As análises físico-químicas das águas subterrâneas coletadas ao longo da bacia do rio 
Paraopeba mostraram a existência de elevados teores de ferro e manganês, de modo crônico, 
além de presença elevada, porém pontual, de outros elementos químicos, sem expressividade. 
Entretanto, o alumínio é uma exceção, apresentando-se em um grande número de amostras 
em valores superiores aos permitidos pela legislação.

De outro lado, pode-se dizer que os dados físico-químicos existentes sobre cada domínio 
hidrogeológico não são suficientes para caracterizar as águas subterrâneas na bacia, como 

9 Caetanópolis, Curvelo, Felixlândia, Papagaios, Paraopeba e Pompéu.
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um todo, não sendo possível atribuir os valores obtidos a origens naturais (geogênicas) ou 
antropogênica.

Especificamente na sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão, a porção norte é a mais propensa a 
apresentar nascentes, por encontrar-se em área geologicamente favorável devido à Formação 
Cauê e ao forte controle estrutural evidenciado pela Serra do Curral, que apresenta altos 
declives.

Antes do funcionamento da mina Córrego do Feijão, as nascentes Leste e Jequitibá afloravam 
a sudeste de onde se localizou a cava, descarregando água do Aquífero Cauê e seguindo para 
fora da área estudada, em direção a oeste. Para a operação da mina, foi necessário realizar 
o rebaixamento do nível d’água, o que causou significativa variação (diminuição) em suas 
vazões. A extração de água foi realizada através de galerias e por meio de bombeamento da 
água, utilizando poços tubulares profundos. Com o rebaixamento do nível d’água na mina, o 
fluxo passou a convergir para dentro da cava, que passa a ser o ponto de descarga da água 
subterrânea, e levou à diminuição das vazões nas nascentes existentes na área. Com os pro-
cessos de rebaixamento, a cota do nível da água diminuiu muito.

As águas superficiais da bacia do rio Paraopeba têm como seus principais usos o abaste-
cimento industrial, com um percentual superior a 45% da água captada, seguido do uso para 
extração mineral (cerca de 22%) e para abastecimento público (cerca de 22%). Há, ainda, usos 
da água para agricultura (irrigação) e pecuária (dessedentação de animais), além de geração 
de energia elétrica.

É relevante mencionar que a bacia constitui um importante manancial de abastecimento da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte. Em três afluentes do rio Paraopeba há reservatórios 
usados para este abastecimento: no rio Manso (sistema rio Manso); no ribeirão Juatuba (reser-
vatório Serra Azul) e no rio Betim (reservatório Vagem das Flores). Há, também, captações de 
água no próprio rio Paraopeba.

Saint-Hilaire (1938) exaltou a qualidade das águas que encontrou no seu percurso:

Nas regiões de mata virgem, em geral as águas são ao mesmo tempo abundantes e puras e o 
viajante fatigado por um calor horrível pode constantemente dessedentar-se em córregos de uma 
frescura deliciosa (SAINT-HILAIRE, 1938: 233).

Não existe, talvez, em parte alguma do mundo, água tão deliciosa como a das partes montanho-
sas da província das Minas; o calor excita a bebê-la em grande quantidade, e nunca ouvi dizer que 
alguém sofresse por isso (SAINT-HILAIRE, 1938: 188).

O uso agrícola representa aproximadamente 11% da utilização dessa água do rio Paraopeba. 
Produtores rurais nos municípios de Brumadinho, São Joaquim de Bicas, São José da Varginha, 
Esmeraldas, Florestal, Pará de Minas, Papagaios, Paraopeba, Pompéu e Felixlândia possuem 
outorga no Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) para captação de água na calha 
do rio Paraopeba. Já a captação de água para uso na pecuária representa 0,4% dos usos, 
sendo realizada por criadores de gado nos municípios se Brumadinho, São José da Varginha, 
Esmeraldas, Maravilhas, Paraopeba e Pompéu, que possuem outorga do IGAM para isso.

Na sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão, de acordo com dados do IGAM, existem 68 processos 
de regularização dos recursos hídricos superficiais, sendo 11 outorgas e 57 cadastros de uso 
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insignificante, ou seja, prevalece a modalidade de cadastro de usos insignificantes na sub-
-bacia do ribeirão Ferro-Carvão, com cerca de 84% das regularizações dos usos das águas 
superficiais.

A finalidade de uso com o maior número de registros na sub-bacia foi a disposição de rejeitos 
(aproximadamente 4%) quando considerada a modalidade de outorgas, e os usos múltiplos 
(paisagismo, regularização de vazão, consumo humano, dessedentação de animais e irriga-
ção) e irrigação, com 22% cada, quando considerada a modalidade de cadastro de usos in-
significantes. Destaca-se, ainda, na sub-bacia, os registros de usos da água para paisagismo 
e consumo humano, com, respectivamente, cerca de 15% e 10% de registros usuários com 
cadastro de uso insignificante.

No que se refere às vazões demandadas, foi verificado que a soma dos cadastros de usos in-
significantes apresenta vazão total de 27,80 L/s e apenas uma outorga tem vazão de captação 
de 8,70 L/s e, portanto, o total de retiradas autorizado na bacia é de 36,50 L/s. Esse é um ponto 
importante a ser ressaltado, uma vez que do total de demandas de usos consuntivos, mais de 
70% tratam de usos considerados insignificantes e, portanto, são apenas cadastrados junto ao 
IGAM, não tendo a mesma análise criteriosa de uma solicitação de outorga.

Os usos da água outorgados predominantes são para disposição de rejeitos (uso não consun-
tivo) e consumo industrial (uso consuntivo). Dentre os cadastros de uso insignificante, predo-
minam a irrigação (quase 26% dos registros e 40% da vazão regularizada), os usos múltiplos 
(28% dos registros e 17% da vazão regularizada) e consumo humano (13% dos registros e 
14% da vazão regularizada). Também consta, no cadastro de usuários de recursos hídricos 
dessa sub-bacia, usos destinados a dessedentação animal, paisagismo, recirculação de água 
e contenção de sedimentos.

O lançamento de efluentes também é um uso da água do rio Paraopeba e de seus tributários.

A contaminação das águas do rio Paraopeba e de seus afluentes, por meio do lançamento de 
substâncias que alterem suas propriedades físico-químicas em valores superiores aos permi-
tidos pela legislação, pode inviabilizar o uso para fins considerados “nobres” da água, como o 
abastecimento público, a irrigação e a dessedentação de animais, além de recreação de con-
tato primário e preservação da vida aquática.

Grande parte dessa contaminação é oriunda dos efluentes domésticos da população urbana, 
devido aos baixos índices de coleta e tratamento. Os municípios cuja carga poluidora de origem 
doméstica é mais significativa na bacia são Conselheiro Lafaiete, na região do alto Paraopeba, 
e Betim, Ibirité e Esmeraldas, na região do Médio Paraopeba.

Também os efluentes de origem industrial, como é o predominante em Congonhas (na região do alto 
Paraopeba), ou gerados na mineração (como é o caso de Curvelo, no baixo Paraopeba), causam a 
contaminação dos corpos d’água. Curvelo, por conta de sua grande extensão territorial, é, também, 
o município que possui maior carga difusa (carga de origem do uso do solo). No que se refere à 
pecuária, o maior rebanho encontra-se em Esmeraldas (médio Paraopeba), sendo esse o município 
com maior carga de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) gerada devido a essa fonte.

Deve-se considerar, também, a propensão à ocorrência de processos erosivos na bacia, 
devido às suas características físicas naturais (formação geológica, relevo, tipos de solo), 



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba 
Capítulo 1 – Diagnóstico pretérito 

Síntese integrada

 794

especialmente nos setores com altas declividades, situados mais ao sul, em que a combinação 
da ocorrência de vales bem dissecados com solos friáveis resulta em processos erosivos e 
transporte dos sedimentos removidos para os cursos hídricos.

O capitão britânico Richard F. Burton, membro de Sociedade Real de Geografia e ex-presi-
dente da Sociedade de Antropologia de Londres, realizou, em 1867, uma excursão de férias 
nos campos e planaltos do Brasil, chegando às minas de ouro da província de Minas Gerais, 
via Petrópolis e Barbacena. Percorrendo a região dos arredores de Barbacena, ele descreve a 
situação de erosão e voçorocas que encontrou:

Outro aspecto característico desses campos é o que em Minas se chama “esbarrancado’’ e em 
São Paulo “vossoroca”. À primeira vista, parece uma gigantesca mina que tivesse surgido. É, ora 
natural, ora artificial e um olhar pouco habituado dificilmente distingue entre a arte e a natureza.

No primeiro caso trata-se geralmente, se não sempre, do efeito produzido pela água da chuva in-
filtrando-se através da superfície até encontrar uma camada de areia subjacente ou outra matéria 
que forme um reservatório acima do terreno rochoso in situ. Num dado momento, a seca faz com 
que a concavidade se transforme num vácuo. Chuvas pesadas, em seguida, obstruem a cavidade 
ampliada. Afinal, o flanco da montanha, minado em suas bases, é arremessado violentamente 
para frente pela pressão d’água, com a força irresistível de uma erupção, deixando um enorme 
orifício em forma de cone irregular, às vezes rasos, outras profundos como a cratera de um vulcão 
extinto. (...)

Após a queda, uma corrente d’água corre permanentemente, em geral, da brecha, causando um 
longo corte de nível inferior, criando um vale onde antes estava uma montanha. O tempo trans-
forma a cicatriz irregular numa escavação de forma circular. Assim é que, com o tempo, uma 
considerável porção do terreno elevado é precipitado nos buracos que os séculos terminarão por 
nivelar. Alguns destes terrenos movediços estão vivos, quer dizer, em processo de alargamento. 
Conhecem-se pelas suas profundezas, em geral cobertas d’água. Sua morte é causada pela gra-
ma, arbustos e árvores, cujas raízes e frondes dispersadoras da chuva impedem-lhe o aumento 
(p. 136).

Os fatores naturais, associados aos usos da terra, são determinantes para a ocorrência de 
erosão ou de deposição dos sedimentos.

No setor de montante da bacia, abrangendo quase todo o alto Paraopeba (recebendo a con-
tribuição das áreas de drenagem dos rios Maranhão, Pequeri e córrego Vargem Grande, na 
margem direita do rio Paraopeba; e rio Brumado e ribeirão dos Paivas (ou Pedras) na margem 
esquerda, o uso da terra é predominantemente para  pastagem. A exceção fica por conta da 
porção mais ao norte deste setor, isto é, nas vertentes e nos topos do contínuo de serras 
que integram a Serra da Moeda, onde predominam áreas de vegetação florestal, afloramento 
rochoso e extração mineral. No restante do setor de montante da bacia há, ainda, áreas de 
cultivo agrícola, fragmentos florestais assentados, sobretudo, nos topos e vertentes de serras 
remanescentes, e áreas de ocupação urbana, com destaque para Conselheiro Lafaiete, Ouro 
Branco e Entre Rio de Minas.

Como já citado, este setor apresenta características geomorfológicas de maior circularidade de 
drenagem. Nesse ponto está localizada a garganta epigênica (local conhecido como Fecho do 
Funil), que estrangula o rio Paraopeba entre as Serras da Moeda, Serras do Mata-Mata e das 
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Talhadas. Essas peculiaridades geram maior concentração dos fluxos de água, que, afluindo 
simultaneamente no canal principal, fazem com que os sedimentos sejam represados, aumen-
tando a possibilidade de inundação e de transporte de sedimentos a jusante.

Seguindo o curso do rio Paraopeba, a cerca de 50 km após a confluência do ribeirão Ferro-
Carvão, antes da confluência do ribeirão Serra Azul, o trecho também é marcado pela prepon-
derância da pastagem em relação aos demais usos, porém a paisagem passa a apresentar 
um grande contínuo florestal ao longo das vertentes e topos da Serra Três Irmãos e da Serra 
Azul. Passando o Fecho do Funil, ocorrem concentrações de áreas urbanas, como as sedes 
municipais e distritos de Igarapé, São Joaquim de Bicas, Mário Campos, Sarzedo e Betim, ca-
racterizados por infraestrutura urbana de elevada densidade de ocupação.

No entorno e proximidades dessas serras há contínuos de formações florestais significativos, 
com maciços de Mata Atlântica de distinta importância na paisagem da bacia hidrográfica. 
Observa-se vegetação conservada especialmente no entorno de reservatórios de água para 
abastecimento hídrico ou geração de energia. À medida que se avança no sentido de jusante, 
diminui gradualmente a quantidade de formações vegetais nativas, dando espaço a pastagens, 
que passam a dominar a paisagem nos terços médio e baixo da bacia do rio Paraopeba.

No terço inferior da bacia, o predomínio de uso da terra é de pastagens, que passa a constituir 
a matriz da paisagem. Porém, nesse setor, os reflorestamentos começam a se destacar em 
meio às formações nativas savânicas e formações campestres existentes no extremo norte da 
bacia.

Ao longo da bacia, há diversas barragens utilizadas para diversos fins, como abastecimento 
público de água, geração de energia elétrica, ou, ainda, armazenamento de rejeitos de mine-
ração. Nos setores a montante, próximo à RMBH, há os já mencionados reservatórios para 
abastecimento público de água, as PCH Caquede e Juliões, ambas no rio Macaúbas, um dos 
principais afluentes do rio Paraopeba, no município de Bonfim, e as barragens de rejeitos de 
mineração. Ao longo do rio Paraopeba, há os reservatórios da PCH Salto do Paraopeba, a PCH 
Andorinha, a UHE Retiro Baixo e, ao final do rio Paraopeba, forma-se um dos braços do reser-
vatório da UHE Três Marias. De modo geral, essas barragens aprisionam um grande volume de 
sedimento e condicionam as taxas de erosão das bacias hidrográficas a montante. Elas modifi-
cam a hidrodinâmica natural da bacia, exercendo uma função de regularização das vazões do 
rio Paraopeba, reduzindo as vazões de pico e as concentrações de sedimento em suspensão.

A alteração da dinâmica natural de remoção, transporte e deposição de sedimentos influencia 
na qualidade das águas.

Como resultado dos diversos usos do solo na bacia, as análises dos sedimentos indicam que 
os metais ferro, manganês, cromo, cobre, arsênio, níquel e mercúrio apresentam concentra-
ções médias em sedimentos de corrente mais elevadas do que os valores de referência pro-
postos pela legislação. Destes, o mercúrio é o único que se relaciona apenas com origem 
antropogênica, sendo que os demais metais têm origens geogênicas.

Já os elementos alumínio, zinco, chumbo, cobalto e cádmio não ultrapassam os valores in-
dicados pela legislação, mas pode-se considerar que as concentrações dos três últimos nos 
sedimentos têm origem antrópica.



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba 
Capítulo 1 – Diagnóstico pretérito 

Síntese integrada

 796

Os corpos d’água da bacia do rio São Francisco foram enquadrados pela Portaria nº 715/
MINTER/Ibama de 1989. Entretanto, há incompatibilidade entre a condição atual das águas e 
os usos preponderantes, tornando necessária a atualização do enquadramento vigente.

Assim como ocorre na bacia hidrográfica do rio São Francisco, a qualidade das águas dos di-
versos trechos do rio Paraopeba foi enquadrada de acordo com a legislação. Porém, quando 
comparados os enquadramentos vigentes com a qualidade e usos da água na bacia (calha 
principal do rio Paraopeba), tem-se que as condições, com base no Índice de Qualidade da 
Água (IQA), são, de modo geral, boas a médias, com tendência a piora no período chuvoso e 
na região do Alto Paraopeba. As não conformidades mais recorrentes envolvem os parâme-
tros coliformes termotolerantes/E. coli e manganês total, sendo que as não conformidades de 
coliformes termotolerantes/E. coli estão associadas aos impactos dos lançamentos de esgotos 
sanitários, presença de atividades pecuárias e poluentes de origem difusa e as de manganês 
total, associadas à riqueza desse mineral no solo das regiões do alto e médio cursos do rio 
Paraopeba e favorecida pelas atividades minerárias.

Isso indica a necessidade de ações para melhoria da qualidade da água, que podem ser as-
sociadas a investimentos em esgotamento sanitário, melhoria da eficiência do tratamento de 
efluentes industriais, manejo adequado do solo, gerenciamento adequado de fertilizantes e 
preservação da vegetação marginal.

Os programas de monitoramento da qualidade das águas do rio Paraopeba e de seus afluen-
tes, realizados por órgãos e instituições que atuam na região, apontam que, de modo geral, ela 
varia de média a ruim nos principais afluentes, sendo, em geral, boa na calha principal do rio. 
Porém, ainda assim, resultados não conformes com os limites legais, como dos parâmetros 
turbidez e manganês total, ocorrem no alto e médio Paraopeba, especialmente no período 
chuvoso, que favorece o carreamento de material dos solos adjacentes para dentro dos cursos 
d’água. A detecção dessas substâncias na água tanto pode ser decorrente de sua presença 
natural nos solos, como ter origem antrópica, em virtude das atividades industriais e minerá-
rias realizadas na região. O mesmo pode ser dito a respeito da presença de ferro dissolvido 
e alumínio nas diversas regiões ao longo da bacia do rio Paraopeba, como um todo. Essas 
substâncias foram encontradas em valores superiores aos limites legais, o que pode ser ex-
plicado pelas características geoquímicas naturais dos solos da bacia, como pelas atividades 
minerárias, no alto Paraopeba, e pelas industriais, no médio Paraopeba.

Também são relevantes as ocorrências de desconformidades com a legislação em relação 
aos parâmetros coliformes termotolerantes/E. coli, decorrentes, principalmente, do aporte de 
cargas poluidoras domésticas, como visto anteriormente.

No que se refere aos principais afluentes do rio Paraopeba, a qualidade de suas águas apre-
sentou, em geral, condição de média a ruim, porém sem contaminantes tóxicos na maior parte 
dos casos. O grau de contaminação é distinto, entre os diferentes locais avaliados: a estação 
de monitoramento localizada no rio Betim apresentou as piores condições de Qualidade da 
Água (IQA), Contaminação por Tóxicos (CT) e Índice do Estado Trófico (IET), enquanto a esta-
ção localizada no ribeirão Casa Branca, os melhores índices.

Da mesma forma que foi observado na calha do rio Paraopeba, quase todos os afluentes apon-
tam resultados desconformes em relação aos parâmetros manganês total, alumínio dissolvido 
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e ferro dissolvido, especialmente no período chuvoso. As maiores concentrações dessas subs-
tâncias foram encontradas no rio Maranhão (manganês), no ribeirão Grande (alumínio dissol-
vido) e no ribeirão dos Macacos (ferro dissolvido), em função de atividades de mineração que 
ocorrem em suas sub-bacias.

Em praticamente todos os tributários avaliados também foi constatada a ocorrência de não 
conformidades de coliformes termotolerantes/E. coli, indicando ineficiência dos sistemas de 
coleta e tratamento de efluentes sanitários.

Junto à UTE Igarapé, no médio Paraopeba, a qualidade da água do rio apresentou-se de média 
a ruim, provavelmente em decorrência da má qualidade da água do afluente rio Betim, que tem 
sua confluência no Paraopeba logo a montante do barramento da usina termelétrica.

No ribeirão Ferro-Carvão e seus tributários, as águas apresentaram-se com boa qualidade, baixa 
ocorrência de substâncias tóxicas e características de ambientes mesotróficos. Concentrações 
não conformes com a legislação de manganês total e ferro dissolvido encontradas em todos os 
cursos d’água avaliados provavelmente estão relacionadas às atividades de mineração.

Observa-se que o enquadramento de cursos d’água do rio Paraopeba, realizado por meio da 
Deliberação Normativa Copam nº 14/1995, determinou que as águas do ribeirão Ferro-Carvão, 
desde suas nascentes até a confluência com o rio Paraopeba, sejam consideradas na Classe 
2, enquanto o seu afluente córrego Laranjeira, das nascentes até a confluência com o Ferro-
Carvão, considerado na Classe 1. Os demais cursos d’água dessa sub-bacia ainda tiveram seu 
enquadramento determinado, portanto, são tratados como Classe 2.

Já na região do baixo Paraopeba, junto ao reservatório da UHE Retiro Baixo, foram obser-
vados eventos de estratificação térmica na maior parte do ano. As águas de superfície, em 
geral apresentam-se em boas condições, com bom nível de oxigenação e baixa quantidade 
de matéria orgânica. O mesmo não pode ser dito dos resultados da análise da qualidade de 
água do fundo do reservatório, que apresentaram menores teores de oxigênio e maior ten-
dência a acúmulo de matéria orgânica, o que é esperado nesse tipo de ambiente. Ferro dis-
solvido apresentou resultados pontuais em desacordo com a legislação, assim como acon-
teceu com o fósforo.

A região do reservatório da UHE Três Marias apresentou qualidade das águas superficiais 
predominantemente boa, com baixa contaminação por tóxicos e condição de trofia mesotrófica 
na região montante e dentro do reservatório. Ainda que tenham ocorrido poucas amostragens 
para os parâmetros de ferro dissolvido, manganês total e coliformes termotolerantes/E. coli, 
verificou-se, em geral, baixas concentrações dentro do reservatório e resultados não confor-
mes nas regiões montante e jusante. Com base nos resultados avaliados nos perfis de profun-
didade dos pontos localizados no reservatório, foi possível observar que houve estratificação 
térmica em todos os pontos avaliados, principalmente no período chuvoso (primavera-verão) e 
processo de circulação térmica no período de estiagem (outono-inverno).

Com relação ao balanço hídrico, a comparação entre a demanda captada e a vazão mais restri-
tiva na bacia do rio Paraopeba indica que, ao longo do rio, há problemas de comprometimento 
em termos quantitativos, com trechos críticos no alto curso da bacia (municípios de Congonhas 
e Conselheiro Lafaiete), no médio curso (municípios de Rio Manso, Igarapé e São Joaquim de 
Bicas, além dos reservatórios de captação para abastecimento público da RMBH) e no baixo 
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curso (trechos próximos ao município de Sete Lagoas: rio São João, ribeirão dos Macacos e 
ribeirão do Cedro).

As análises dos sedimentos da bacia forneceram resultados indicando um grande percentual 
de toxicidade, com alguns pontos chegando a 80-100% das amostras tóxicas.

Tendo em vista que os sedimentos são compartimentos conservativos, capazes de adsorver 
poluentes, podem disponibilizá-los para biota bentônica e para a coluna d’água, dependendo 
da dinâmica físico-química do corpo d’água. A contaminação por metais/ametais dos peixes 
da bacia demonstra o acentuado nível de degradação ambiental no qual ela se encontrava, 
entretanto, tais efeitos não podem ser correlacionados diretamente com alguma substância 
química, já que múltiplas fontes de poluição podem ser encontradas, como zinco e ferro, levan-
do a interações sinérgicas, aditivas ou antagônicas. A origem das substâncias pode ser natural 
(geológica) ou derivada de atividades desenvolvidas no entorno dos cursos d’água ao longo de 
anos. Para compreensão da acumulação de metais em peixes da bacia do rio Paraopeba por 
meio da comparação de dados coletados em tributários e na calha do próprio rio são necessá-
rios estudos de longo prazo.

Os impactos gerados pelo uso e ocupação do solo na bacia do Paraopeba, ao afetarem a 
qualidade das águas, influenciam diretamente a estrutura e a composição das comunidades 
aquáticas e a integridade ecológica dos ecossistemas. Apesar disso, os estudos revelam ele-
vada riqueza de organismos nas comunidades limnológicas. Isto pode ser explicado por diver-
sos fatores, entre eles, a diversidade de ambientes na bacia, abrangendo um ecótono entre o 
bioma Mata Atlântica e o Cerrado. Dessa forma, organismos que compõem estes dois biomas 
e seu trecho de transição fazem parte da composição geral da bacia. Há, por outro lado, áreas 
mais preservadas, enquanto outras sofrem maior pressão antrópica: essa variação do grau de 
distúrbio nos diferentes trechos faz com que a composição geral da bacia abranja desde orga-
nismos mais sensíveis a organismos mais generalistas, contribuindo para uma maior riqueza 
na composição geral.

As comunidades de macrófitas registradas na bacia do rio Paraopeba apresentaram baixa 
riqueza de espécies, sendo compostas basicamente de espécies ruderais, oportunistas e/ou 
invasoras, com alto potencial de crescimento excessivo. Bancos de espécies flutuantes livres, 
com potencial invasor e crescimento alto são observadas na bacia, com elevada biomassa, 
descritas para algumas localidades como o reservatório de Retiro Baixo e Ibirité. A dinâmica 
das comunidades de macrófitas na bacia pode ser alterada pelo aporte de matéria orgânica 
alóctone carreada durante o arraste do material de montante, pois pode favorecer as espécies 
flutuantes livres, enquanto a deposição de sedimento pode favorecer as espécies fixas, com 
impactos sobre as espécies submersas, em função da elevação da turbidez das águas. Esta 
está vinculada à presença de sólidos em suspensão, tais como partículas inorgânicas (areia, 
silte, argila) e detritos orgânicos, tais como algas e bactérias e plâncton em geral.

No que se refere ao fitoplâncton, ele é composto por organismos fotossintetizantes clorofilados, 
algas microscópicas unicelulares, filamentosas e coloniais, presentes no plâncton, e engloba 
parte da comunidade chamada de produtora primária de um ecossistema aquático, podendo 
constituir a base da cadeia alimentar desse ambiente. Os principais grupos com representantes 
do fitoplâncton de água doce são as Bacillariophyta (diatomáceas), Chlorophyta (algas verdes), 
Cyanophyta (cianobactérias), Chrysophyta (algas amarelas ou douradas), Dinophyta (algas 
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marrons), Euglenophyta, Cryptophyta e Charophyta (desmídias). O estudo da dinâmica da co-
munidade fitoplanctônica, incluindo suas flutuações temporais e espaciais em composição e 
biomassa, pode ser indicador eficiente das alterações naturais ou antrópicas nos ecossistemas 
aquáticos.

A caracterização da comunidade fitoplanctônica da bacia do rio Paraopeba foi baseada em es-
tudos realizados em 13 pontos lóticos no rio Paraopeba, 13 pontos nos tributários e sete em re-
servatórios. Esses levantamentos apontaram a existência de 460 taxa, distribuídos em oito di-
ferentes filos (Dinophyta, Euglenophyta, Cryptophyta, Ochrophyta, Charophyta Cyanobacteria, 
Bacillariophyta e Chlorophyta), demonstrando alta riqueza de espécies de fitoplâncton na bacia 
do Paraopeba.

É importante mencionar que em todos os corpos de água presentes na bacia do rio Paraopeba 
contemplados no estudo (exceto Macaúbas) foi registrada a presença de espécies de ciano-
bactérias. As cianobactérias são microrganismos procariotos fotossintetizantes, cosmopolitas, 
capazes de dominar os ambientes aquáticos, formar florações e produzir toxinas. As cianotoxi-
nas podem ser classificadas de acordo com sua estrutura química: microcistinas, saxitoxinas, 
nodularinas, cilindrospermopsinas, anatoxina-a e anatoxina-a(s); e pelo mecanismo de ação: 
hepatotoxinas, neurotoxinas, dermatotoxinas, citotoxinas.

Desde o início do monitoramento realizado pelo IGAM, em 1997, ocorrem elevados índices de 
degradação, causados principalmente por esgotos domésticos, atividades minerárias, pecuá-
ria e agricultura, condições que favorecem o desenvolvimento e florações de cianobactérias, 
principalmente nos trechos de menor turbilhonamento e energia das águas, tais como nos 
remansos e trechos lênticos ou semilênticos.

Apesar da ocorrência de gêneros e espécies produtores de cianotoxina na bacia do Paraopeba, 
estudos do IGAM mostraram que microcistinas (hepatotoxinas) e saxitoxinas (neurotoxinas) 
estiveram abaixo do limite estabelecido na legislação, de 1 µg/L e 3 µg Eq/L, respectivamente, 
nos períodos e trechos monitorados.

Nas águas do reservatório de Três Marias, a caracterização do fitoplâncton foi realizada por 
meio da utilização de dados de seis pontos ao longo do reservatório. Foram registrados 322 
taxa, principalmente representados por Chlorophyta, Bacillariophyta e Cyanobacteria, mas 
também foram constatadas espécies de Dinophyta, Euglenophyta, Cryptophyta, Ochrophyta, 
Charophyta, igualmente indicando considerável riqueza de espécies de fitoplâncton nes-
te ambiente. Chlorophya foi o grupo de maior riqueza nos pontos amostrados, seguido de 
Bacillariophyta e Cyanobacteria. Dessas últimas, destacam-se gêneros produtores de ciano-
toxinas, como Cylindrospermopsis, Geitlerinema, Microcystis, Phormidium, Planktolyngbia, 
Planktothrix e Pseudanabaena, os quais ocorrem também na bacia do rio Paraopeba.

Cabe, também, destacar a comunidade de perifíton, amostrada na bacia do rio Paraopeba. O 
perifíton é a denominação de um biofilme aderido a substrato inorgânico e orgânico, vivo ou 
morto, composto principalmente por algas, mas, também, por fungos, bactérias, protozoários, e 
alguns metazoários. A comunidade de algas fotoautotróficas do perifíton exerce um importante 
papel na produtividade primária em ecossistemas continentais. Essas algas são consideradas 
bioacumuladoras de poluentes e, portanto, são utilizadas como bioindicadoras de qualidade de 
água e para diagnóstico de impacto ambiental.
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Os levantamentos do perifíton foram realizados em quatro pontos lóticos no rio Paraopeba e 
dois pontos nos tributários (córrego do Feijão e ribeirão Casa Branca), e os resultados indica-
ram que a comunidade perifítica foi composta por 45 taxa, distribuídos em seis diferentes filos: 
Dinophyta, Euglenophyta, Charophyta Cyanobacteria, Bacillariophyta e Chlorophyta.

No que se refere ao zooplâncton, enquanto outros estudos na bacia do São Francisco eviden-
ciam riquezas menores, para a bacia do Paraopeba foram descritos 302 taxa, e para o reserva-
tório da UHE Três Marias, 308 taxa. Há uma considerável riqueza de espécies, com composi-
ção típica da tipologia dos ambientes contemplados. Os rotíferos (cerca de 50%) foram o grupo 
mais representativo em riqueza em espécies na grande maioria dos ambientes avaliados, por 
serem organismos com capacidade de colonizar rapidamente e se estabelecer em ambientes 
instáveis. A manutenção dos programas de monitoramento ajudará a avaliar as modificações 
causadas na bacia do rio Paraopeba.

Com relação ao zoobentos, são descritos 125 taxa na bacia do rio Paraopeba e 29 no re-
servatório da UHE Três Marias. Essa comunidade é característica de ambientes que sofrem 
impactos antrópicos diversos, composta por organismos generalistas, espécies invasoras e 
algumas de interesse médico. Apesar disso, destaca-se que alguns grupos de macroinverte-
brados bentônicos mais restritivos e, portanto, indicadores de melhor qualidade ambiental tam-
bém foram identificados ao longo da bacia. Esses organismos servem como bioindicadores, 
permitindo monitorar a qualidade ambiental e integridade ecológica da bacia do rio Paraopeba, 
e avaliar as estratégias de manejo para recuperação da bacia.

Quanto à ictiofauna, o rio Paraopeba possui o status de área de alta prioridade para a con-
servação de peixes no estado de Minas Gerais devido à alta riqueza em espécies observada 
ao longo de sua bacia. Esse elevado número de espécies também é surpreendente, dadas 
as múltiplas fontes de impactos às quais esse rio está submetido. Episódios recorrentes de 
mortandades de peixes, ausência ou redução das abundâncias de espécies migratórias em 
trechos superiores da bacia, devido ao barramento do rio e detecção de níveis elevados de 
metais pesados em peixes provenientes do rio Paraopeba são algumas das consequências 
desses impactos.

O conhecimento sobre os peixes da bacia do rio Paraopeba é distribuído de forma desigual 
ao longo do tempo e espaço, bem como por conteúdo e espécies. Os primeiros levantamen-
tos iniciaram-se na década de 1980, porém as publicações mais significativas só ocorreram 
a partir da década seguinte, e foram se avolumando em função dos estudos realizados para 
empreendimentos, como a construção da escada para peixes da UTE Igarapé, em 1994, ou 
o licenciamento e monitoramentos da UHE Retiro Baixo, na primeira década dos anos 2000.

Hoje tem-se o conhecimento de que existem 149 espécies, das quais 25 não são nativas, cor-
respondendo a 17% da riqueza observada na bacia do Paraopeba. Apesar do grande esforço 
já empregado em amostragens na bacia do rio Paraopeba, ainda há espécies não descritas, o 
que torna a lista incompleta. As espécies não nativas são principalmente a tilápia, os tucunarés, 
introduzidos para pesca esportiva, e os peixes tigre e o óscar, populares no aquarismo.

Os peixes migradores, como surubim e dourado, considerados quase extintos nas porções su-
periores da bacia (como a região da foz do ribeirão Ferro-Carvão), reapareceram nos trechos 
a montante após a construção da escada de peixes da UTE Igarapé.
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Quatro espécies migratórias (Megaleporinus obtusidens, Pimelodus maculatus, Prochilodus 
costatus e Salminus franciscanus) transpõem, comprovadamente, a UTE Igarapé, tendo 
sido localizadas/recapturadas a montante. Há indícios de que outras espécies (Ex.: S. hila-
rii, Prochilodus argenteus e Pseudoplatystoma corruscans) também consigam realizar a 
transposição.

Entretanto, o mau estado de conservação da vegetação ciliar da bacia não favorece a comu-
nidade de peixes, causando a diminuição da diversidade de espécies, riqueza e abundância. 
Mesmo assim, houve registro de espécies raras (Cetopsis gobioides, Characidium cf. zebra) e 
reofílicas (Harttia torrenticula, H. novalimensis e Neoplecostomus franciscoensis), essas últi-
mas com status de vulnerável na lista estadual Copam de 2010.

Há dez espécies de peixes ameaçadas de extinção que estão presentes no rio Paraopeba, 
sendo as mais ameaçadas Brycon nattereri (pirapitinga), classificado como “em perigo” na 
lista estadual e “vulnerável” nacionalmente, e Conorhynchos conirostris (pirá), “vulnerável” em 
Minas Gerais e “em perigo” na lista nacional. No entorno da bacia do ribeirão Ferro-Carvão 
foram coletados os cascudos Neoplecostomus franciscoensis, Harttia leiopleura, Harttia nova-
limensis e Harttia torrenticola, e o bagre Rhamdiopsis microcephala.

Segundo a Portaria do IEF nº 154/2011, a pesca na bacia do São Francisco é proibida durante 
o período de defeso na piracema, entre 1º de novembro e 28 de fevereiro. No período em que a 
pesca para fins comerciais é proibida, a fim de propiciar a reprodução dos peixes, é concedido 
o seguro-defeso aos pescadores profissionais que ficam impossibilitados de trabalhar. Não têm, 
entretanto, direito ao benefício os pescadores que pescam para a subsistência, ou seja, para 
complementar a alimentação da família. De modo geral, a pesca, em especial a de subsistên-
cia, vem diminuindo ao longo dos anos, devido a fatores diversos, como poluição, uso inade-
quado do solo, normas pesqueiras impróprias, sobrepesca, destruição de habitat e barramento.

No rio Paraopeba, havia duas deliberações de regulamentação à pesca: a primeira, referente 
à proibição da pesca profissional no rio (Decreto nº 43.713/2004), e a segunda, que passou a 
considerar essa prática uma infração gravíssima passível de multa (Decreto nº 47.383/2018). 
Entretanto, apesar disso, existe pesca amadora e de lazer no rio Paraopeba e seus afluentes, as-
sim como também existe a pesca realizada pelas comunidades tradicionais (indígenas e quilom-
bolas), e pelas comunidades rurais (assentamento e acampamentos) como meio de subsistên-
cia. Os pescadores concentram-se principalmente no trecho a jusante da Cachoeira do Choro, 
em Curvelo, até a foz do reservatório de Três Marias, já nos municípios de Pompéu e Felixlândia.

No reservatório de Três Marias a produção de tilápia em sistema tanques-redes tem se ex-
pandido. A regulamentação da atividade torna a piscicultura uma atividade importante para 
economia dos municípios, gerando emprego e renda, além de ser uma forma de produção com 
base também familiar. Entre os municípios, destaca-se Felixlândia, com 27 empreendimentos 
registrados em 2017 e com os valores de produção mais expressivos na região.

Os peixes com maior porte e valor comercial, e também consumidos para subsistência na bacia 
do rio Paraopeba, são os migradores surubim, dourado, curimbatás, piau verdadeiro e pacamã.

Estudos sobre a acumulação de metais em peixes foram encontradas para o surubim (P. cor-
ruscans), o dourado (S. franciscanus) e a curimba (P. argenteus); eles demonstram que a maior 
parte dos indivíduos das espécies analisadas acusou a presença dos metais pesados cádmio, 
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mercúrio, zinco, cromo, chumbo, ferro e cobre. Entretanto, mercúrio foi o metal que apresentou 
correlações positivas entre o aumento da sua concentração e o tamanho de P. corruscans. 
Além disso, esteve presente em 20% das amostras de tecido muscular de S. franciscanus em 
níveis elevados. No rio Paraopeba, amostra de tecidos de P. argenteus exibiram valores mé-
dios de concentrações do cádmio 27 vezes acima dos limites seguros e dez vezes acima para 
chumbo, cromo, cobre e ferro. As concentrações variaram entre os tecidos avaliados (músculo 
e vísceras), mas, em vários casos, a concentração nos músculos (porção usualmente consu-
mida) excedia o limite preconizado pela Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) Anvisa nº 42 
para consumo humano, como chumbo em P. corruscans; cromo, zinco e cobre em S. francis-
canus; ferro em P. argenteus, o que levou os autores a sugerirem o não consumo de indivíduos 
dessas espécies provenientes do Paraopeba.

Além disso, foi realizada avaliação da bioacumulação de metais em peixes do rio Paraopeba 
e do rio São Francisco. Além de três espécies descritas em estudos anteriores quanto à acu-
mulação de metais, outras 23 foram analisadas. Os estudos evidenciaram que a contaminação 
estava difundida ao longo do rio Paraopeba desde a montante da confluência com o ribeirão 
Ferro-Carvão, assim como a jusante e, até mesmo, em alguns tributários do Paraopeba. O rio 
Manso foi o local com as maiores concentrações de mercúrio e metilmercúrio para os três ní-
veis tróficos avaliados, sugerindo contaminação deste local por esses metais. As espécies que 
apresentaram maior acúmulo de mercúrio e metilmercúrio em amostras filé e fígado foram do 
grupo carnívoro (S. brandtii, S. hilarii, H. malabaricus, P. francisci e P. squamipennis).

Estudos ecotoxicológicos com a paulistinha (Danio rerio) revelaram poucos efeitos de toxicida-
de aguda nos pontos estudados na bacia do rio Paraopeba, pois somente 0,82% das amostras 
apresentaram toxicidade. Entretanto, estes resultados foram pontuais, sem estabelecimento de 
padrões claros espaciais ou temporais.

Atualmente, o uso do solo predominante da bacia do rio Paraopeba aponta uma forte pendên-
cia de características do meio rural, apesar das altas taxas de urbanização. A principal tipologia 
de uso e ocupação das terras é constituído pelas pastagens, que ocupam mais de 50% do ter-
ritório. Em segundo lugar, vêm as formações florestais, que ocupam quase 18%, e o mosaico 
de agricultura e pastagem, com quase 11% do uso predominante. As demais tipologias de uso 
(infraestrutura urbana, corpos hídricos, e outras formações vegetais naturais ou plantadas), 
somadas, atingem os quase 19% restantes do território.

As culturas temporárias de maior expressão foram a cana-de-açúcar e o milho, sobretudo nos 
municípios de Curvelo (com pouco mais da metade de seu território classificado como pas-
tagens e mosaico de agricultura e pastagens) e Pompéu (quase metade do território na 
mesma tipologia) que apresentaram os maiores valores de produção em ambas as culturas.

Já no século XIX, em seu relato de viagem pelas províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais, 
Saint-Hilaire (1938) comentava sobre esses cultivos agrícolas:

Todos os agricultores plantam milho, não só porque sua farinha substitui o pão, como ainda por-
que ele é para os animais de carga, o que é para nós a aveia, e é empregado também para engor-
dar as galinhas e, sobretudo, os porcos (SAINT-HILAIRE, 1938: 204).

A cana de açúcar que, dizem, esgota muito a terra, dá mal na encosta dos morros; desenvolve-se 
melhor nos terrenos planos e um pouco úmidos; e observou-se que ela era menos doce quando 
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nascia em queimada de mata virgem do que quando era plantada na de capoeiras (SAINT-
HILAIRE, 1938: 208)

Curvelo destacou-se também na produção de banana, juntamente com Paraopeba e Juatuba. 
Brumadinho, que tem cerca da metade de seu território classificado como de pastagem e mo-
saico de agricultura e pastagem, tem destaque na produção de tangerina.

Os cinco principais municípios produtores de hortaliças são Igarapé, Mateus Leme, Mário 
Campos, São Joaquim de Bicas e São José da Varginha, tendo o município de Belo Horizonte 
e seus adjacentes como os mercados consumidores destes produtos.

A atividade agropecuária tem sua importância, na medida em que agrega pequenos produtores 
rurais, muitos deles economicamente dependentes exclusivamente, ou em grande medida, da 
produção da terra. Os estabelecimentos agropecuários existentes nas áreas rurais da área de 
estudo do meio socioeconômico realizado para o diagnóstico da bacia são, predominantemen-
te, de pequeno porte (com até quatro módulos fiscais). Esses pequenos estabelecimentos, em 
sua maior parte menores que 50 hectares, são geridos, principalmente por seus proprietários, 
que neles exercem atividades produtivas, mais da metade empregando a prática da agricultura 
familiar, com produção destinada, sobretudo, ao mercado consumidor.

Diversas dessas propriedades obtiveram recursos de programas governamentais de crédito, 
oriundos de bancos, de cooperativas de créditos ou de governos.

Em cerca de metade dos estabelecimentos rurais nos municípios da área de estudo há rios 
e riachos, porém, na maior parte dos casos, as nascentes não se encontram na propriedade. 
Quando há, elas estão, geralmente, protegidas por vegetação (matas). A água é utilizada prin-
cipalmente para a irrigação, sendo empregados principalmente os métodos de irrigação por 
aspersão (aspersão convencional) e irrigação localizada (gotejamento e microaspersão).

Outra importante atividade realizada na bacia do rio Paraopeba é constituída pela pecuária 
leiteira e toda a cadeia produtiva do leite, por meio da fabricação de laticínios, que se inicia 
com a criação de animais e se desenvolve no produção de pasto, compra de ração, manejo 
de bovinos, fornecimento de insumos e máquinas, prestação de serviços, pesquisa científica e 
tecnológica, bem como na fabricação de laticínios: leite pasteurizado, queijos e outros produtos 
derivados.

Saint-Hilaire (1941), no relato de viagem em que percorreu o “Distrito dos Diamantes e Litoral 
do Brasil”, apontou a importância da criação de gado e produção de leite na Comarca de Vila 
Rica (atual município de Ouro Preto), e destaca as práticas utilizadas à época para a atividade:

As pastagens montanhosas de toda a região vizinha de José Henriques são muito propícias à 
criação de gado; as vacas são aí geralmente de boa raça e achei o leite produzido pelas de meu 
hospedeiro tão gordo quanto os melhores das vacas da França. Não há, entretanto, muito tempo 
que os habitantes de Vila Rica começaram a criar o gado. Eles não sonhavam outrora senão com 
a procura do ouro, esquecendo-se das ocupações rurais; mas o esgotamento das minas, ou a 
dificuldade de suas explorações, obrigou-nos a procurar outras fontes de riqueza.

Nesta região, como no sertão, e em todo o resto do Brasil, não há estábulos; não se recolhem 
os animais; eles erram noite e dia pelas pastagens, e mesmo quando as vacas parem, sua única 
alimentação é sempre a que encontram elas mesmas nos campos. A única despesa que se faz 
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para o gado é dar-lhe sal, porque, fora do sertão, não se encontram terrenos salitrosos (SAINT-
HILAIRE, 1941: 149)

Esta atividade, fundamental na economia do estado de Minas Gerais tem expressão significa-
tiva na bacia. O conjunto dos municípios da área de estudo foi responsável por cerca de 3,5% 
da produção total do leite no estado de Minas Gerais, maior produtor do país.

Os municípios da área de estudo que mais possuíam estabelecimentos agropecuários produ-
tores de leite foram Pompéu, Curvelo e Esmeraldas. Os municípios que registraram o maior 
rebanho de vacas em período reprodutivo foram Pompéu, Curvelo e Pará de Minas, e corres-
ponderam a quase 50% do total do rebanho de vacas na área de estudo.

Contudo, os municípios da área de estudo que mais produziram leite em 2017 foram Pompéu, 
Pará de Minas e Pequi. Apesar de Pará de Minas e Pequi possuírem um rebanho menor, os 
resultados apontam uma alta produtividade. Os dois municípios que possuem o maior número 
de estabelecimentos produtores de gado de leite e o maior número de cabeças de vacas pro-
dutoras são Pompéu e Curvelo, situados no baixo Paraopeba.

Há, também, outros animais considerados importantes no contexto da produção agropecuária 
da área de estudo: os suínos, galináceos, bubalinos, caprinos e ovinos. Grande parte do merca-
do consumidor encontra-se nos centros urbanos, como Belo Horizonte, destacando-se que par-
te da produção de ovos de galinha em Minas Gerais é comercializada no mercado internacional.

A bacia do Paraopeba caracteriza-se por possuir um setor de silvicultura, com produção de ma-
deira em tora, especialmente em Curvelo, mas também está dispersa entre os municípios, de 
modo geral. Além de Curvelo, Pompéu, Felixlândia, Paraopeba e Papagaios são os municípios 
com maior área plantada de eucalipto.

Por outro lado, destaca-se que a produção madeireira tem também a finalidade de gerar carvão 
para abastecer a indústria siderúrgica e a produção de ferro-gusa: a região de estudo é uma 
das áreas mais importantes do estado de Minas Gerais para o setor siderúrgico.

Afastando-se do setor agropecuário-silvicultural, a bacia do rio Paraopeba possui significativo 
setor industrial e minerário, como, aliás, é característico de Minas Gerais, tanto pela escala e 
diversidade de sua produção quanto pelo modo de extração e atividades de apoio. Saint-Hilaire 
(1937) chamou atenção para a profusão de locais com extração mineral (especialmente de ouro):

Desde a minha entrada nos campos jamais vira morros tão arredondados, vales tão estreitos e 
profundos como na região que estava atravessando, entre Lagoa Verde e a Fazenda de Tanque, 
(…); e, por uma consequência natural do que disse alhures sobre a coincidência da vegetação 
com a disposição do solo, encontrei nesse distrito tanto matas como pastagens.

Do alto de alguns morros descobre-se uma imensa extensão de terra. Existem nos vales fazendas 
bastante consideráveis. As lavras são muito numerosas, e, na época da minha viagem, várias 
dentre elas estavam ainda em exploração; pertenciam todas ao gênero de exploração intitula-
do “gupiara”10: reconhecem-se facilmente, ao longe, pela cor vermelha das terras desnudadas 
(SAINT-HILAIRE, 1937: 126).

10 Significado de Gupiara (sf): Cascalho ralo, com pouca terra a encobri-lo. Depósito sedimentar diamantífero na 
crista dos morros. Cascalho nas faldas das montanhas, do qual se extrai ouro. (Var.: grupiara).
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São produzidas areias, britas e cimentos (derivados do calcário), ferro e minério de ferro, den-
tre outros materiais de acabamento (granitos, mármores, gessos e ardósias).

A criação de empregos diretos e indiretos é uma consequência positiva da cadeia das atividades 
minerárias, além da contribuição dos impostos aos orçamentos municipais e a Compensação 
Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Cefem) nos locais onde há a extração dos 
minérios.

A importância da mineração de ferro para a economia da região foi comentada por Saint-Hilaire 
(1938) em uma passagem de seu roteiro de viagem entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais:

A permissão de explorar as minas de ferro, outorgada pelo governo, produziu no país uma feliz 
revolução (…) Pessoas que outrora passavam a vida a mendigar, trabalham atualmente nessas 
fábricas, e ali encontram asilo contra a ociosidade, o vício e a miséria (SAINT HILARE, 1938: 238).

O ferro das montanhas de Minas Gerais pode de certo modo se considerar inesgotável. Não é 
necessário ir buscá-lo com grandes dispêndio ao interior da terra: encontra-se à superfície, e o 
minério tem rendido até oitenta e cinco por cento, até mais (SAINT HILARE, 1938: 249).

Com a chegada do rei D. João VI …e foi permitido aos Brasileiros aproveitar-se dos tesouros que 
lhes prodigalizara a natureza; estabeleceram-se forjas na província de Minas e simples particu-
lares construíram, em suas casas, fornos catalães em que se puseram a fundir ferro para seu 
próprio uso (SAINT HILARE, 1938: 250).

A mineração de ferro é realizada no médio e alto Paraopeba. Além de Brumadinho, atividades 
mineradoras de ferro encontram-se instaladas nos municípios localizados no alto curso do rio 
Paraopeba: Congonhas, Belo Vale e Ouro Branco.

Em outra passagem de seu relato de Viagens pelo Distrito dos Diamantes e Litoral do Brasil, 
Saint-Hilaire (1941) cita sua visita às forjas do Prata, uma fundição de ferro:

Congonhas do Campo deve sua fundação a mineradores que encontraram muito ouro nas mar-
gens do rio Santo Antônio, bem como nas do rio Congonhas e ao redor da aldeia; as encostas 
dos morros rasgadas e reviradas de todos os modos, atestam o trabalho de maior vulto (SAINT-
HILAIRE, 1941: 166)

Aproveitei a minha estada em Congonhas do Campo para ir visitar as forjas do Prata, distantes 
duas léguas. (…)

As forjas do Prata foram construídas sob a direção do Sr. Eschwege. (…)

Essas forjas são situadas em um fundo e cercadas de morros cobertos de matas. De todos os 
lados há abundância de ferro, nos arredores de Prata; ali, como noutros lugares, o minério mos-
tra-se à flor da terra e, por conseguinte é pequeno o trabalho da extração. As águas necessárias 
às forjas descem das montanhas e são levadas em uma calha que se projeta para dentro das 
construções onde ficam os fornos. Caindo dessa calha a água faz mover os pilões que trituram o 
minério; renova o ar que ativa os fornos e, enfim, ela eleva o martelete destinado a fazer barras 
do ferro fundido. O carvão, fornecido pelas árvores das florestas vizinhas, é feito pelo processo 
europeu. (…)

A arroba de ferro fundido vende-se nas forjas do Prata a 2$400 e o Sr. Eschwege garante que 
essas forjas dão lucro aos acionistas (SAINT-HILAIRE, 1941: 171-2).
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A extração de areia é realizada especialmente nos municípios de Brumadinho, Esmeraldas, 
Inhaúma e Cachoeira da Prata. A exploração de areia é atividade bastante rudimentar. 
Comumente é realizada a céu aberto, por meio de dragas com bombas de sucção (“chupadei-
ras”), ou em cavas nas várzeas do rio. Não há qualquer beneficiamento, e a areia abastece o 
mercado de construção civil da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).

Há, também, um enorme número de pequenas catas para extração manual de quartzo e de 
areia/cascalho, todas informais, sem registro e sem nenhum controle foram cadastradas na 
região de Curvelo.

Aproximadamente 90% da produção de ardósia produzida no Brasil origina-se em Minas 
Gerais. A lavra de ardósia concentra-se no baixo curso da bacia, com destaque aos municípios 
de Curvelo, Papagaios, Pompéu, Felixlândia, Paraopeba e Sete Lagoas.

Os depósitos de argila para extração situam-se, principalmente, no médio curso do rio Paraopeba 
nos municípios de Esmeraldas (médio), Inhaúma (médio rio Paraopeba/alto rio Paraopeba) e 
Fortuna de Minas, Felixlândia (baixo).

Na região do Quadrilátero Ferrífero, a cadeia metalmecânica caracteriza-se pela produção de 
ferro, que é uma das matérias-primas principais que servem de insumo para a fabricação de 
artefatos compostos, como o aço e as ligas metálicas.

Neste contexto, convém mencionar as particularidades das condições de dispersão dos po-
luentes atmosféricos existentes na bacia do ribeirão Ferro Carvão e as fontes de emissão at-
mosférica ali existentes: é notável a presença de duas estações definidas no ano, sendo uma 
quente, com maior volume de chuva, que compreende os meses de outubro a março, e outra 
mais fria e seca, de abril a setembro. A temperatura elevada, em conjunto com maior umida-
de em superfície, indica instabilidade na atmosfera. O ar quente é mais leve que o ar frio, e o 
úmido mais leve o que o seco: estes dois fatores, em conjunto, mantêm a condição favorável 
à dispersão dos poluentes. Já no período frio e mais seco, o padrão é o inverso, tendendo a 
concentrar os compostos próximos à superfície devido ao menor fluxo ascendente.

Os principais sistemas meteorológicos que atuam na região são: no inverno, as frentes-frias; 
no verão, passagens de sistemas frontais mais enfraquecidos, que colaboram para a formação 
de nuvens com elevado teor de precipitação. A configuração sinótica mais frequente observada 
no inverno apresenta a Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) bem atuante sobre o estado 
de Minas Gerais. Este sistema mantém o céu claro e a atmosfera estável, e é responsável pela 
subsidência do ar, desfavorecendo a dispersão dos poluentes. A frequência dos ventos aumenta 
nos intervalos de maior velocidade, nos meses de setembro e outubro, e diminui em dezembro.

Estas condições climatológicas e meteorológicas refletem uma atmosfera relativamente estag-
nada, que, aliada às condições geomorfológicas, contribuem para condições desfavoráveis de 
dispersão de poluentes nas áreas mais próximas à mina Córrego do Feijão.

Na região de Brumadinho, onde se situam as minas do complexo Paraopeba II, o uso do solo 
caracteriza-se pela predominância de atividades minerárias, pastagens e formação florestal, 
com ocupação de indústrias de médio porte, a leste, e de grande porte, a nordeste.

As condições topográficas complexas e meteorológicas (estabilidade neutra) locais, con-
tribuem significativamente para o confinamento dos poluentes. Isso se dá em função das 
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barreiras naturais de relevo, que configuram obstáculos a difusão e transporte das plumas de 
poluentes.

Há elevadas taxas de emissões atmosféricas geradas nos empreendimentos da região, no-
tadamente as atividades minerárias, com destaque para os particulados e os óxidos de nitro-
gênio. As emissões elevadas de particulados estão associadas, principalmente, às atividades 
de deslocamento de veículos, britagem e transferência de material, enquanto as de óxidos de 
nitrogênio são provenientes do sistema de queima da planta de pelotização. Somando-se a 
isto, as atividades industriais existentes na área e as emissões veiculares contribuíram para 
configurar a extrapolação dos padrões de qualidade do ar para Material Particulado nos anos 
2016 a 2018, no município de Ibirité.

Para atenuar os efeitos da dispersão de poluentes por transporte em vias não pavimentadas, 
a VALE S/A havia implantado, desde 2017, um procedimento de umectação de vias, a fim de 
evitar o comprometimento da qualidade do ar na bacia aérea. Para as operações de transfe-
rência os particulados são controlados pelo enclausuramento das correias transportadoras e a 
operação dos filtros nos pontos de transferências.

Isto gerou um significativo efeito, reduzindo as concentrações de particulados significativa-
mente, não sendo, desde então, observada nenhuma violação aos padrões legais anuais de 
Partículas Totais em Suspensão (PTS).

Quanto ao ozônio, não foram observadas ultrapassagens para este poluente, concluindo-se 
que a bacia aérea não estava saturada no período.

O município de Betim concentra o maior número de estabelecimentos industriais, destacan-
do-se, juntamente com Esmeraldas, pela fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e 
equipamentos. A fabricação de produtos alimentícios ocorre principalmente em estabelecimen-
tos localizados em Pará de Minas, Curvelo e Esmeraldas. Papagaios, Curvelo e Esmeraldas 
têm forte relação com a fabricação de produtos de minerais não-metálicos. O setor de meta-
lurgia também tem sua importância para os municípios de Betim, com 22 estabelecimentos, e 
Pará de Minas, com 10.

O maior número de empregos formais ligados ao setor industrial na área de estudo concen-
tra-se em Betim, e, em seguida, aparecem Pará de Minas, Curvelo, São Joaquim de Bicas, 
Juatuba e Mateus Leme.

O setor têxtil, que há tempos encontra dificuldades em se manter competitivo no mercado, vem 
de uma significativa queda nos valores de empregos formais desde o ano de 2010.

Quanto à fabricação de produtos alimentícios e de bebidas, novamente Betim é o municí-
pio que concentra o maior número de estabelecimentos, seguido de Pará de Minas, Curvelo, 
Esmeraldas e Brumadinho.

Outra atividade econômica importante para os municípios da bacia do Paraopeba é o turis-
mo, sendo que muitos deles estão inseridos em circuitos turísticos de Minas Gerais, como os 
circuitos “Veredas do Paraopeba”, “Verde-Trilha dos Bandeirantes” e “Guimarães Rosa”. Dos 
municípios que fazem parte destes circuitos, Brumadinho, Curvelo e Pará de Minas possuem 
representatividade nas esferas nacional e internacional, segundo classificação do Ministério do 
Turismo.
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O rio Paraopeba foi considerado atrativo turístico em Curvelo, Fortuna de Minas, Pequi, Pompéu, 
São Joaquim de Bicas e São José da Varginha. Destaca-se também o Instituto Inhotim em 
Brumadinho, a Represa da UHE Três Marias em Felixlândia e o Rio São Francisco em Pompéu.

A cobertura vegetal ao longo da bacia do rio Paraopeba é caracterizada por um mosaico de 
áreas cultivadas, pastagens e vegetação natural, em formações diversas. As tipologias de uso 
e ocupação antrópicas abrangem 72% da bacia, sendo as áreas de Pastagem e culturas agrí-
colas responsáveis por cerca de 62% desse total. As florestas plantadas ocupam pouco mais 
de 6% da bacia e as áreas de infraestrutura urbana, mineração e outras áreas não vegetadas 
somam aproximadamente 3%.

As formações naturais recobrem 28%, sendo compostas pelas formações florestais dos biomas 
Mata Atlântica e Cerrado em diferentes estágios sucessionais com quase 17%, as Formações 
Savânicas, cerca de 7%, Campestres, pouco mais de 2%, e os Afloramentos Rochosos, menos 
de 1%.

A Mata Atlântica é um dos ecossistemas mais ricos em diversidade e endemismos de espé-
cies vegetais e animais e, também, um dos mais ameaçados do planeta. Em Minas Gerais, a 
Floresta Estacional Semidecidual é a principal fitofisionomia deste bioma. Na porção da bacia 
hidrográfica do rio Paraopeba nele inserida, a vegetação natural recobria 22% da área em 
2018, de acordo com os dados disponibilizados pelo MapBiomas (2018).

Essa vegetação nativa é predominantemente formada pelas Florestas Estacionais Semideciduais 
(aproximadamente 20% da bacia no bioma), seguidas por afloramentos rochosos (1,5%), fisio-
nomias savânicas (1,2%) e uma reduzida área com fisionomias campestres. Os remanescen-
tes de florestas distribuem-se por toda a área de estudo, sendo que os maiores fragmentos são 
encontrados na porção sudeste, no município de Congonhas, e centro-leste, em municípios 
como Brumadinho, Rio Manso e Mateus Leme. Ao longo da bacia do rio Paraopeba, a Floresta 
Estacional Semidecidual é encontrada em diferentes estágios sucessionais (inicial, médio e 
avançado), assim como em diferentes situações de fragmentação em função de atividades 
diversas (extração de madeiras, queimadas, expansão urbana, pecuária, agricultura etc.).

O Cerrado é o segundo maior bioma do país em área, sendo também considerado prioritário 
para a conservação da biodiversidade. A vegetação deste bioma apresenta fisionomias que 
englobam formações florestais, savânicas e campestres.

Na porção da bacia do rio Paraopeba situada no bioma Cerrado a vegetação natural ocupava 
30%, conforme dados no MapBiomas (2018), sendo o predomínio das Formações Florestais 
(cerca de 15% da bacia no bioma Cerrado), seguidas de Formações Savânicas (11%), 
Campestres (4%) e uma pequena área ocupada por afloramentos rochosos.

As formações campestres estão representadas principalmente pelo Campo Limpo. As 
Formações Savânicas estão representadas pelo Campo Sujo, Campo Cerrado e Cerrado 
Sensu Stricto.

As formações florestais do Cerrado englobam os tipos de vegetação com predominância de 
espécies arbóreas e formação de dossel: Cerradão, Mata Ciliar e Mata de Galeria.

No médio Paraopeba concentram-se as regiões consideradas “ecótono”, porém eles ocorrem 
também em alguns trechos na porção sudoeste da bacia, no alto Paraopeba. Nesses locais, 
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de transição entre biomas, ocorre uma mistura florística, uma transição edáfica ou ainda uma 
transição climática, não sendo possível definir com exatidão o bioma predominante.

Os levantamentos de dados secundários realizados sobre a bacia do rio Paraopeba resultaram 
em um total de 4.989 espécies vegetais, sendo que 3.540 espécies ocorrem no bioma Mata 
Atlântica e 3.684 no bioma Cerrado. Essas espécies estão distribuídas em 1.288 gêneros e 201 
famílias botânicas, sendo que as famílias mais ricas em espécies são Asteraceae, Fabaceae, 
Orchidaceae, Poaceae e Melastomataceae.

Para as formações florestais da bacia do Paraopeba foram listadas 2.846 espécies, 941 gê-
neros e 176 famílias. As famílias mais abundantes em espécies foram Fabaceae, Asteraceae, 
Orchidaceae, Myrtaceae e Rubiaceae. Os gêneros mais representativos das formações flores-
tais são Solanum, Miconia, Piper, Mikania, Myrcia, Ocotea e Serjania.

As formações savânicas e campestres tiveram 3.452 espécies registradas, distribuídas em 
885 gêneros de 164 famílias. As famílias mais representativas são Asteraceae, Fabaceae, 
Poaceae, Orchidaceae e Melastomataceae. Nestas formações os gêneros com maior 
número de espécies registradas foram Paepalanthus, Baccharis, Mikania, Paspalum e 
Chamaecrista.

Além das espécies nativas, há muitas espécies exóticas cultivadas, exóticas naturalizadas e 
espécies nativas de ambientes florestais, savânicos e campestres, que ocorrem principalmente 
em áreas antrópicas. Nestes locais foram registradas 1.036 espécies pertencentes a 500 gê-
neros de 118 famílias.

Das espécies registradas para a bacia do Paraopeba, 130 têm sua ocorrência associadas a 
ambientes úmidos e aquáticos, tais como brejos, lagos, açudes e represas. Essas 130 espé-
cies pertencem a 66 gêneros de 39 famílias, sendo Cyperaceae, Poaceae, Eriocaulaceae, 
Polygonaceae e Rubiaceae as famílias mais ricas em espécies. Nestes ambientes, os gêneros 
mais representativos foram Cyperus, Eleocharis, Rhynchospora, Eriocaulon e Polygonum.

Do total de espécies citadas com ocorrência para bacia do Paraopeba, 1.593 são comuns 
entre as Formações Florestais e Savânicas/Campestres, 1.104 espécies são exclusivas das 
Formações Florestais, 1.628 espécies ocorrem somente nas formações Savânicas/Campestres, 
229 espécies são exclusivas das áreas antrópicas e 22 espécies exclusivas dos ambientes 
aquáticos e áreas úmidas.

Com relação às espécies ameaçadas, para a bacia do rio Paraopeba como um todo, 389 
espécies apresentam algum grau de ameaça, de acordo com as publicações da Portaria do 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) nº 443/2014, do Centro Nacional de Conservação da Flora 
(CNCFLORA) e da listagem de espécies ameaçadas da flora de Minas Gerais da Fundação 
Biodiversitas (2008). No compilado das três listagens constam 128 espécies ameaçadas nas 
formações florestais, 314 espécies ameaçadas nas formações savânicas e campestres, 19 es-
pécies ameaçadas nas áreas antrópicas e duas espécies ameaçadas nos ambientes aquáticos 
e áreas úmidas.

Quanto às espécies consideradas de preservação permanente, imunes de corte por legislação 
estadual ou federal, foram compiladas 13 espécies arbóreas com ocorrência na bacia hidrográ-
fica do rio Paraopeba, como os ipês, a braúna, e o pequizeiro, entre outras.
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Também foram apontadas 116 espécies consideradas raras na listadas das espécies com pos-
sível ocorrência para a bacia do Paraopeba, além de 80 espécies de interesse madeireiro e 50 
espécies de importância medicinal.

Na região do médio Paraopeba, as áreas das sub-bacias do ribeirão Ferro-carvão e parte da ba-
cia do ribeirão Casa Branca, situadas no município de Brumadinho, estão inseridas nos limites 
do bioma Mata Atlântica e no Quadrilátero Ferrífero, que é área prioritária para conservação em 
Minas Gerais, classificada como de Especial Importância Biológica e prioritária para investiga-
ção científica (DRUMMOND et al., 2005) e integrando o setor sul da cadeia do Espinhaço, região 
com uma das maiores biodiversidades e centro de endemismo do Brasil. A grande diversidade 
das cangas do Quadrilátero Ferrífero é evidenciada pelo registro de 1.109 espécies de plantas 
vasculares distribuídas em 456 gêneros, 14 famílias de pteridófitas e 101 de angiospermas.

Campos rupestres ferruginosos nos topos dos morros, manchas de Cerrado Sensu Stricto nas 
encostas e floresta estacional semidecidual no fundo dos vales e nas altas vertentes, próximos 
das áreas de mineração, constituem a vegetação natural, que ocupa 62% da área. Com ex-
ceção da extremidade sudoeste, nas proximidades do rio Paraopeba, onde estão situadas as 
localidades de Parque das Cachoeiras, Alberto Flores e áreas de pastagens, a área apresenta 
o predomínio de habitats naturais.

A despeito de evidências de queimadas pretéritas, áreas de Cerrado Sensu Stricto relativamen-
te bem conservadas ocupam principalmente a porção noroeste na sub-bacia do Ferro-Carvão 
e o extremo leste, na sub-bacia do ribeirão Casa Branca.

Nas áreas naturais há predominância (86%) de florestas, principalmente em estágios médio e 
avançado de sucessão. A Floresta Estacional Semidecidual recobre 54% do total do território, 
situada sobretudo nas altas vertentes, rodeando áreas de mineração; a formação Cerrado 
Sensu Stricto (abrangendo entre 4 e 7% da vegetação nativa) ocorre de forma agrupada, princi-
palmente na região do córrego Laranjeira, afluente da margem direita do ribeirão Ferro-Carvão; 
e os Campos Rupestres (exclusivamente nos topos das serras, nas proximidades dos divisores 
de água) recobrindo uma extensão que corresponde a quase 2%.

As áreas mais antropizadas, ocupadas por campos antrópicos, pastagens, áreas de cultivo e 
núcleos urbanos concentram-se nas proximidades das confluências dos ribeirões Ferro-Carvão 
e Casa Branca com o rio Paraopeba, em áreas mais planas.

A mineração ocupa as áreas das altas vertentes e topos de morros, entremeando-se às 
Florestas Estacionais Semideciduais e Campos Rupestres.

As áreas antrópicas na região do ribeirão Ferro-Carvão e Casa Branca somam aproximada-
mente 38% do território recoberto por usos antrópicos (com predomínio dos campos antrópi-
cos/pastagens, ocupando cerca de 18% da área, e da mineração, com aproximadamente 9%). 
Considerando-se a taxa crítica de antropização para a região de florestas tropicais entre 66% 
e 75%, os arredores da bacia do ribeirão Ferro-Carvão e parte da bacia hidrográfica do ribeirão 
Casa Branca ainda mantêm características de conservação, e possivelmente comportam as 
comunidades biológicas originais e sua capacidade de resiliência.

Os remanescentes naturais na área mapeada, apesar de recobrirem praticamente 62% do 
total, estão bastante sujeitos às influências antrópicas em função das distâncias de áreas 
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antropizadas. Estudos sobre efeito de borda realizados na área demonstraram que, do total de 
área recoberta por habitat natural, metade são compostos por área sob efeito de borda. Isto 
significa que, dos quase 4.300 hectares, menos de 2.150 hectares são compostos por áreas 
nucleares, habitat mais íntegros e conservados.

A área da sub-bacia do Ferro-Carvão, parte da sub-bacia do Casa Branca e trechos junto ao rio 
Paraopeba já vinham apresentando um processo de fragmentação de habitat. A fragmentação 
é acompanhada de expressiva perda de conectividade funcional, que foi estimada em 16,5%. 
Poucos fragmentos de vegetação natural têm baixa significância na conectividade regional. 
Apesar da fragmentação que vem ocorrendo, os resultados da análise indicam haver alta co-
nectividade funcional entre os fragmentos na área estudada.

Das 1.747 espécies levantadas para Brumadinho, 86 são classificadas como ameaçadas de 
extinção, considerando todas as listagens avaliadas (MMA, CNCFLORA e Biodiversitas). Pela 
Portaria MMA nº 443/2014 são classificadas 39 espécies ameaçadas, sendo 5 “criticamente em 
perigo” (CR), 18 espécies “em perigo” (EN) e 16 “vulneráveis”. De acordo com a CNCFLORA 
(2013) são três espécies “criticamente em perigo”, 23 espécies “em perigo”, e 16 “vulneráveis”. 
Já a listagem da Biodiversitas, em 2007, resultou em 63 espécies, seis “criticamente em peri-
go”, 17 “em perigo”, e 40 “vulneráveis”.

Do total de espécies ameaçadas, 30 são espécies que só estão presentes em áreas de Campo 
Rupestre. Outras 20 espécies existem apenas nas áreas de Floresta Estacional Semidecidual, 
quatro são exclusivas do cerrado e nas áreas antrópicas há duas espécies “em perigo”, que 
são exóticas para as formações vegetais da região, a Araucaria angustifolia (pinheiro-do-para-
ná) e Paubrasilia echinata (pau-brasil).

De acordo com os levantamentos realizados na área de estudo de detalhe foi possível ex-
trair a ocorrência de 975 espécies, sendo 29 ameaçadas. Em Brumadinho foram registra-
das nove espécies protegidas ou imunes de corte. Nas sub-bacias do Ferro-Carvão, Casa 
Branca e adjacências, oito espécies imunes de corte foram registradas. As espécies registra-
das em Brumadinho que constam da listagem dos anexos da Convenção sobre o Comércio 
Internacional de Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (Cites) tota-
lizam 92 espécies, pertencentes a 6 famílias, sendo 74 Orchidaceae, seis Fabaceae, cinco 
Cactaceae, cinco Cyatheaceae e uma Meliaceae. Para a região do ribeirão Ferro-Carvão e 
ribeirão Casa Branca são 55 espécies de seis famílias presentes nos anexos da Cites.

No trecho seguinte à foz do rio Paraopeba no rio São Francisco, ou seja, no entorno do reser-
vatório da UHE Três Marias predominam as pastagens, ocupando quase a metade da área 
(cerca de 46%): são constituídas por gramíneas, sem árvores ou arbustos, ou que, quando 
presentes, ocorrem de modo isolado na paisagem.

A outra parcela da área é constituída por um mosaico de vegetação natural e usos antrópicos: 
a vegetação natural é composta por Formação Florestal – Florestas ou Matas de Galeria –, 
Formação Savânica – Cerrado Sensu Stricto e Veredas – e Campos Naturais. Nessa área 
foram identificadas 71 espécies de interesse para conservação, além de 32 espécies classifi-
cadas como endêmicas e duas espécies consideradas raras no Brasil.

Em sua viagem às nascentes do rio São Francisco, Saint-Hilaire (1937) comentou, a respeito 
da vegetação das florestas e dos campos:
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Deixando o arvoredo virgem, pude fazer uma comparação exata entre a disposição dos terrenos 
onde ele vegeta e a do solo que ocupam os campos; confirmei-me nas ideias que já nutria sobre 
a causas de tão pronunciada diferenciação na flora. As florestas cobrem regiões eriçadas de 
montanhas rudes e escarpadas, que se garantem umas às outras contra a força dos ventos, e ao 
mesmo tempo, os córregos, que entre os montes, regam vales estreitos e profundos, entretêm 
na atmosfera frescura e umidade continuas. Pelo contrário, na zona de campos, os cômoros são 
arredondados e se elevam em rampa suave; os vales que os separam são largos e pouco pro-
fundos, e, enfim, os regatos pouco numerosos; a seca é também muito grande nessas regiões, e 
os ventos imperam ali em liberdade; duas causas que não permitem à vegetação tornar-se mais 
vigorosa. Se, porém, o flanco de um morro apresenta uma concavidade que seja abrigada, se 
algum regato rega valão, pode-se estar certo de ali encontrar-se uma moita ou orla de matas vir-
gens, que, limpas, produzirão milho e outras plantas úteis ao homem (SAINT-HILAIRE, 1937: 62).

Que não se pense, porém, existe entre todos os campos uma semelhança perfeita: minhas duas 
primeiras narrativas provaram suficientemente o contrário. Como a região das matas se divide em 
sub-regiões, do mesmo modo sucede com a dos campos, na qual se distinguem bem dois aspectos 
diversos: um não apresenta maias do que ervas e arbustículos (tabuleiros descobertos), enquanto 
o outro oferece, no meio dos pastos, árvores tortuosas e enfezadas (tabuleiros cobertos). As duas 
sub-regiões em que se dividem os campos não têm limites tão precisos como a das três sub-re-
giões forma a zona das florestas, a saber: os atos virgens, as caatingas e os carracaes. Pode-se, 
todavia, estabelecer que as partes maias elevadas da região dos campos são geralmente cobertas 
por pastagens herbáceas, e que, nas partes mais baixas, os pastos se apresentam semeados 
de arbustos. Por isso não encontrei senão campos constituídos por ervas e arbustículos em uma 
imensa porção da mais alta, talvez, das comarcas da província das Minas a de São João d’El Rei; e 
são ainda campos da mesma natureza os que continuei a ver por toda a parte, atravessando quase 
pela base da Serra do Espinhaço, a zona bastante elevada que, a oeste desta mesma Serra, se es-
tende de Caeté ou Villa Nova da Rainha, até os limites de São João d’El Rei. Pelo contrário, como 
veremos posteriormente, encontrei muitos pastos semeados de árvores mesquinhas, no território 
da comarca de Paracatu, e em 1817 observara constantemente o mesmo gênero de vegetação 
nas 150 léguas portuguesas que percorri pelo amago do Sertão, aproximadamente entre os graus 
14 e 18 de latitude sul, na parte oriental do São Francisco, a uma distância já assaz considerável 
da nascente desse rio. Daí resulta que a sub-região, mais meridional, dos campos simplesmente 
cobertos de erva, corresponde particularmente à das florestas propriamente ditas (matas virgens), 
ou se preferir, que essas sub-regiões estão mais especialmente situadas entre os mesmos parale-
los; e que a sub-zona, mais setentrional, dos campos ornados de arbustos raquíticos, corresponde 
de preferência à dos carrascos e caatingas. O que precede bem qual deve ser, no seu conjunto, a 
vegetação da zona situada entre as matas e a vila de são João (SAINT-HILAIRE, 1937: 65).

Os usos antrópicos são constituídos por tipologias diversas: a agricultura (cultura anual e pere-
ne e cultura semiperene) ocupa percentuais relativamente baixos e pouco significativos quan-
do comparados a outros usos do solo, sendo cana-de-açúcar, milho, feijão, soja, mandioca e 
abacaxi os principais cultivos do município de Três Marias.

O plantio de eucalipto corresponde à parcela de florestas plantadas.

Nesta região, destaca-se, também, o próprio reservatório, que, apesar de artificial, está inte-
grado à paisagem natural. A infraestrutura urbana corresponde a uma parcela muito pequena 
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da área de estudo, a despeito do crescimento da área urbana do município de Três Marias. 
Por fim, existe, ainda, atividade de mineração, ocupando uma parcela ínfima da área, porém 
gerando fragmentação na vegetação natural.

A vegetação natural da bacia do rio Paraopeba vem sofrendo, assim como a do estado de 
Minas Gerais, como um todo, um processo de intensa degradação, por conta das atividades 
como as atividades agropecuárias, o plantio de eucalipto, a extração madeireira, a mineração 
e a ocupação urbana. Os fragmentos florestais ou savânicos naturais, atualmente esparsos, 
encontram-se mergulhados em uma matriz predominantemente agrícola e pecuária.

Na margem direita do Paraopeba, onde há terrenos mais íngremes e serras escarpadas, os 
remanescentes têm-se mantido menos degradados. Observa-se que essa região possui uma 
concentração maior de Unidades de Conservação (UC) ambiental. Parte disso também pode 
ser explicada pelo fato de que, devido à maior proximidade com a Região Metropolitana de 
Belo Horizonte (RMBH), a necessidade de preservação de mananciais de água para abaste-
cimento público tem levado as concessionárias desses serviços a criar áreas de proteção da 
vegetação no entorno de seus reservatórios, ou, ainda, o fato de que as extrações minerais 
devem ter, como contrapartida, a proteção de áreas naturais.

O fato é que nessa região, de domínio do bioma Mata Atlântica, existem extensas áreas vege-
tadas, principalmente na região de Brumadinho, Rio Manso e Itatiaiuçu. Ali se situam a Área 
de Produção Ambiental (APA) Estadual Sul RMBH, a Zona de Amortecimento (ZA) do Parque 
Estadual Serra do Rola-Moça (PESRM) e a Área de Proteção Especial (APE) Estadual da 
bacia hidrográfica do rio Manso, que ajudaram promover a manutenção da cobertura vegetal 
nativa, por meio de um corredor na Serra do Curral, onde os grandes declives dificultam as 
atividades agropastoris. Além dessas, contribuem para isto as duas Reservas Particulares de 
Patrimônio Natural (RPPN): a RPPN Mata do Jequitibá e a RPPN Sítio Grimpas.

Já na região de Bonfim, Crucilândia e Piedade dos Gerais, os pequenos fragmentos que ali 
existiam estão sendo suprimidos e sofrendo decréscimo em área.

Porém, com relação à vegetação em áreas de domínio do Cerrado, observa-se que tem havido 
desaparecimento de pequenos fragmentos: a vegetação se mantém ou há pequenos incre-
mentos somente nos locais que estão ao abrigo de alguma UC. É o caso da região próxima a 
Sete Lagoas, onde a presença do Monumento Natural (Mona) Estadual Gruta Rei do Mato e 
sua área de amortecimento cria restrições à supressão de vegetação.

Os esforços de conservação ambiental na bacia do rio Paraopeba traduzem-se, sobretudo, na 
criação de UC ambiental e outras áreas de proteção dos recursos naturais e ecossistemas. 
Existem, ao todo, 41 UC, nela total ou parcialmente inseridas, e/ou com pelo menos parte de 
sua ZA na região de estudo, podendo ser de Proteção Integral (14) e de Uso Sustentável (27). 
Cinco são administradas em nível federal, 28 em nível estadual e oito em municipal.

A maioria das UC concentra-se na região do médio-alto e médio Paraopeba, estando, portanto, 
inserida no bioma Mata Atlântica. Nessa região, há grandes extensões de Áreas de Proteção 
Ambiental (APA) e UC de Uso Sustentável. As UC de Proteção Integral concentram-se na re-
gião do Quadrilátero Ferrífero, nas porções superiores da Serra da Moeda, e apresentam me-
nores extensões. No alto Paraopeba predominam UC pouco extensas, e são mais numerosas 
as RPPN de Uso Sustentável.
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No médio e baixo Paraopeba, no domínio do bioma Cerrado, estão presentes apenas seis UC 
de pequena extensão, sendo quatro de Uso Sustentável (três RPPN e uma Floresta Nacional) 
e duas de Proteção integral (Mona), das quais uma tem apenas sua ZA inserida na bacia.

Na bacia do rio Paraopeba estão parcialmente inseridas duas Reservas da Biosfera (Rebio), 
das sete existentes no Brasil: a Rebio da Mata Atlântica e a Rebio da Serra do Espinhaço.

Há, também, quatro Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade Brasileira (MMA, 
2018), sendo duas delas no bioma Mata Atlântica e duas no bioma Cerrado. Além disso, exis-
tem APE localizadas principalmente na porção sul da RMBH. Várias delas foram criadas e são 
administradas pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), a fim de proteger o 
entorno de mananciais utilizados para o abastecimento público.

Na margem direita do rio Paraopeba, do município de Brumadinho à região norte de Conselheiro 
Lafaiete, a cobertura vegetal também é significativa, sendo que a criação da Área Prioritária 
para Conservação da Biodiversidade (APCB) do Quadrilátero Ferrífero (área 85) deve ter con-
tribuído para isto, pois recebeu recursos oriundos da compensação ambiental de empreendi-
mentos minerários para recuperação de áreas nessa localidade.

As sub-bacias dos ribeirões Ferro-Carvão e Casa Branca possuem praticamente sua totalidade 
abrangendo a Área Núcleo, ZA e Zona de Transição da Rebio da Mata Atlântica. Observa-
se, também, que ao longo de toda essas sub-bacias estão presentes Áreas de Preservação 
Permanentes (APP) nas margens de cursos d’água e no entorno das nascentes e olhos d’água 
perenes. Há, também, algumas APP de encostas íngremes, como as que ocorrem na extre-
midade norte da área, ou seja, na região das cabeceiras, em áreas com declividade superior 
a 45°; porém, nesses casos, são pontuais e pouco extensas. As APP destinadas à proteção 
dos recursos hídricos abrangem cerca de 15% da área na região do ribeirão Ferro-Carvão e 
parte do ribeirão Casa-Branca, sendo que elas estão, em sua maioria (82%) recobertas por 
vegetação nativa. O restante da área é ocupado por usos como campo antrópico, pastagens, 
habitações rurais e cultivos agrícolas.

As Reservas Legais (RL) ocupam cerca de 17% da área total das sub-bacias dos ribeirões 
Ferro-Carvão e Casa Branca, portanto, quase atingindo o que determina a legislação federal 
para o estado de Minas Gerais.

No entorno do reservatório da UHE Três Marias há três unidades de conservação, sendo uma 
Estação Ecológica (Esec) Federal de Pirapitinga, no município Morada de Minas, duas RPPN: 
a RPPN Fazenda Lavagem e a RPPN Fazenda Barrão (Município de Três Marias).

Com relação às áreas prioritárias para conservação da biodiversidade, o MMA considera duas 
áreas no bioma Cerrado: área 221 (Rio Borrachudo) e 236 (Felixlândia). Por outro lado, a 
Fundação Biodiversitas identificou no entorno de Três Marias seis áreas prioritárias, devido às 
pressões antrópicas sofridas pelos ecossistemas nela existentes.

Historicamente, conforme já mencionado, a bacia do rio Paraopeba vem sendo fortemente 
impactada por atividades antrópicas, em especial a mineração, a agropecuária, o crescimento 
urbano, que têm afetado negativamente a fauna silvestre local. Além da diminuição da área de 
vida de diversas espécies, a emissão de poluentes e a degradação de habitats afetam mamí-
feros, aves, anfíbios, répteis e insetos. A descaracterização das formações vegetais levou ao 
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empobrecimento da fauna e, em alguns casos, até mesmo, a extinções regionais de algumas 
espécies.

A despeito disto, a fauna da área de estudo (bacia do rio Paraopeba e entorno do reservatório 
UHE Três Marias) ainda apresenta riqueza e complexidade, havendo muitas espécies endê-
micas, raras, ameaçadas de extinção, de importância científica, econômica e que merecem os 
esforços para sua proteção e conservação.

Com relação aos mamíferos, o conhecimento é pontual e está focado principalmente nas por-
ções do Quadrilátero Ferrífero, pois são poucos os levantamentos sobre fauna de mamíferos rea-
lizados em outras áreas da bacia do rio Paraopeba. Seis áreas prioritárias para a conservação de 
mamíferos no estado de Minas Gerais estão situadas na área de estudo: a porção leste da região 
de Serra Azul/Rio Manso, a porção oeste da Serra de Rola-Moça, uma pequena parte do extremo 
oeste do Complexo Itacolomi/Andorinhas e o extremo oeste da região Carste de Lagoa Santa, 
todas na categoria “alta”; além da porção sul da região de Felixlândia, a qual está categorizada 
como “potencial”, e a porção sul da região de Buritizeiro/Pirapora, categorizada como “extrema”.

Sabe-se que há registros de 90 espécies de mamíferos terrestres nativos, 26 famílias e nove 
ordens com ocorrência para a área de estudo. Os roedores foram numericamente mais expres-
sivos, apresentando a maior riqueza, com 37 espécies registradas, seguido dos carnívoros, 
com 15 espécies, e marsupiais, com 14 espécies. Além das espécies com ocorrência confirma-
da para a área, outras 10 espécies de mamíferos têm potencial ocorrência: quatro espécies de 
marsupiais e seis espécies de roedores.

Das 90 espécies de mamíferos terrestres nativas, 11 são endêmicas da Mata Atlântica e de-
pendentes de ambientes florestais, indicando que a composição de espécies dentro da área 
de estudo pode variar com a transição de um bioma para o outro. Os primatas representaram 
45% das espécies endêmicas da Mata Atlântica encontradas e a única espécie endêmica do 
Cerrado foi o roedor Thylamys velutinus, tipicamente campestre.

Dentre a composição total de mamíferos, 77 espécies foram registradas em áreas com pre-
dominância de Mata Atlântica, e 67 em áreas com predominância de Cerrado. Além da predo-
minância de biomas, a maior parte das espécies (N=60) de mamíferos encontrada na área de 
estudo é independente de ambientes florestais, isto é, apresentam uma grande flexibilidade 
em relação ao habitat, mas pode utilizar essas formações, seja para buscar abrigo ou alimento. 
Boa parte dos mamíferos terrestres de médio e grande porte enquadra-se nessa categoria, 
forrageando tanto em áreas campestres como florestadas.

Há três espécies semiaquáticas, Hydrochoerus hydrochaeris, Lontra longicaudis e Nectomys 
squamipes, que apesar de encontradas em diferentes tipos de habitat, são bastante depen-
dentes de água, considerando que boa parte de sua alimentação é retirada de rios e lagos. A 
alteração ao ambiente terrestre adjacente ao curso d’água também é importante, sendo estas 
espécies bastante influenciadas por modificação na qualidade da água e nas margens, causa-
das principalmente por atividades humanas (dragagem, drenagem, construção de diques, pes-
ca comercial, remoção de vegetação ciliar, contaminação por produtos químicos e orgânicos).

Das espécies de mamíferos terrestres nativas com ocorrência para a área de estudo, 20 estão 
em categorias de ameaça à extinção, sete apresentam o status “Quase Ameaçada” (NT) e 
outras três em categoria “Dados Deficientes” (DD), seja em nível estadual, nacional ou global. 
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Dentre essas, há três primatas e nove carnívoros ameaçados: o bugio-ruivo (Alouatta guariba 
clamitans), o sagui-da-serra-escuro (Callithrix aurita) e o sauá (Callicebus personatus), o lobo-
-guará (Chrysocyon brachyurus), o gato-mourisco (Herpailurus yagouaroundi), a lontra (Lontra 
longicaudis), a onça-pintada (Panthera onca) e a onça-parda (Puma concolor), dentre outros, 
em alguma categoria de ameaça de extinção.

Outros mamíferos ameaçados de extinção com ocorrência para a área de estudo são o taman-
duá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla), o tatu-canastra (Priodontes maximus), o veado-cam-
peiro (Ozotoceros bezoarticus), o cateto (Pecari tajacu), e a anta (Tapirus terrestre) estão nas 
listas nacional e global.

Além destas, três espécies raras de mamífero terrestre são encontradas na área de estudo, 
sendo dois pequenos roedores, o rato-do-mato (Abrawayaomys ruschii) e o rato-espinho 
(Phyllomys brasiliensis), que está na categoria “Em Perigo” (EN) para todos os níveis, sendo 
este último de ocorrência registrada para a área de estudo na transição entre os biomas do 
Cerrado e da Mata Atlântica, nos municípios de Lagoa Santa, Pompéu e Felixlândia; e o único 
marsupial ameaçado com registro para área de estudo é a cuíca (Thylamys velutinus), registra-
do no município de Pompéu, que apresenta predominância no bioma Cerrado.

Além de classificadas pela ameaça, algumas espécies identificadas na área de estudo são 
contempladas por Planos Nacionais de Conservação (PNC), como o lobo-guará, cervídeos, on-
ça-parda e a onça-pintada. Outras espécies são indicadoras de qualidade ambiental, por apre-
sentarem grandes exigências ambientais, como Callicebus personatus, ou, ainda, como Lontra 
longicaudis, por sofrerem influência dos impactos provocados nos corpos hídricos, ou, ainda, 
por serem espécies potencialmente dispersoras de sementes (Cuniculus paca, Dasyprota aza-
rae e Mazama gouazoubira).

Por outro lado, existem espécies que causam problemas ambientais, como redução da cober-
tura vegetal e da diversidade de espécies de plantas, empobrecimento dos solos, transmissão 
de doenças para as espécies nativas e a proliferação de plantas invasoras no sistema. É o caso 
do javali (Sus scrofa scrofa), espécie exótica com registros para Brumadinho, Esmeraldas, 
Fortuna de Minas, Rio Manso e Sete Lagoas. Além desta, outras duas espécies exóticas foram 
registradas na área de estudo, o sagui Callithrix aurita e o rato Rattus sp, que tem grande im-
portância médica, pois é reservatório de muitas doenças.

Boa parte das espécies encontradas são cinegéticas, incluindo espécies ameaçadas de extin-
ção, como os carnívoros de médio e grande porte, que são alvos de caça, principalmente como 
retaliação por predação de animais domésticos. E outras, que sofrem o “abate preventivo” em 
função dos danos econômicos que causam às plantações de milho, arroz e cana-de-açúcar, 
como é o caso de Hydrochoerus hydrochaeris e Pecari tajacu. Há, também, o caso de caça a 
espécies consideradas como pragas sanitárias, como ocorreu recentemente com a persegui-
ção ao primata Alouatta guariba clamitans, reservatório de febre amarela. Algumas espécies, 
como Cuniculus paca, Dasyprocta azarae, Mazama spp., Ozotocerus bezoarticus e Pecari ta-
jacu, são utilizadas na alimentação local, sendo caçadas para subsistência, ou, ainda, comer-
cializadas ilegalmente como carne de caça.

Destaca-se, também, que diversas espécies de mamíferos silvestres e domésticos atuam como 
reservatórios ou hospedeiros de doenças, como leishmaniose, dengue, hantavirose, raiva e 
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febre amarela, que têm grande impacto na economia e na saúde pública. A Leishmaniose 
Visceral tem como principal reservatório o cão doméstico, no entanto, também é conhecido 
que as espécies de Didelphis sp. são reservatórios da doença. Assim como em relação à febre 
amarela, os primatas têm susceptibilidade a esta doença, em especial os do gênero Alouatta.

No entorno do reservatório da UHE Três Marias sete espécies são exclusivas da região de 
estudo. Vale ressaltar as ocorrências de Phyllomys brasiliensis e Thylamys velutinus, conside-
radas raras e em categorias de ameaça.

Para a área de estudo de detalhe do meio biótico (sub-bacia do ribeirão Ferro Carvão e adja-
cências), foram registradas 57 espécies distribuídas entre nove ordens e 25 famílias. Ressalta-
se a falta de registros de grandes mamíferos, como Myrmecophaga tridactyla e onça-pintada 
(Panthera onca), o que demonstra a redução ou deterioração da qualidade do habitat, atro-
pelamentos e caça. Salienta-se que a maioria (51%) dos mamíferos terrestres na área de 
detalhe ocorreu em ambientes antropizados. A despeito disso, 13 taxa identificados no local 
(23% do total) estão ameaçados de extinção em algum nível: Primatas (Callicebus personatus 
e Callithrix aurita), Carnívoros (Chrysocyon brachyurus, Herpailurus yagouaroundi, Leopardus 
guttulus, Leopardus pardalis, Leopardus wiedii, Lontra longicaudis, Lycalopex vetulus e Puma 
concolor), Artiodactílo (Pecari tajacu), Cingulata (Priodontes maximus) e Perissodáctilos 
(Tapirus terrestris).

Quanto aos quirópteros, sabe-se que, das 174 espécies de morcegos existentes no Brasil, 77 
ocorrem no estado de Minas Gerais e são conhecidas atualmente seis áreas prioritárias para a 
conservação de mamíferos na área de estudo, sendo a de maior relevância para morcegos o 
extremo oeste da região Carste de Lagoa Santa, inclusa na categoria de importância biológica 
“alta”. Estando entre as mais ricas e ecologicamente diversas entre todas as comunidades de 
mamíferos, esses animais desempenham importantes funções na dinâmica dos ecossistemas, 
como a polinização e dispersão de sementes de centenas de plantas neotropicais, sendo, inclu-
sive, os principais dispersores de sementes em muitos ambientes, o que os coloca na posição 
de organismos indispensáveis na regeneração das florestas neotropicais. Os morcegos tam-
bém são predadores de insetos, muitos dos quais considerados pragas de cultivos agrícolas.

Na área de estudo foram catalogadas 57 espécies de morcegos distribuídos em seis famílias, 
concentrados na sua porção central e na área do sub-bacia do ribeirão Ferro-Carvão, com 
registros esparsos na porção norte. A maior parte das espécies registradas é insetívora (57%) 
e frugívora (28%). Todas possuem ampla distribuição geográfica, devido à alta composição de 
ambientes de cerrado e ecótono na área de estudo, tendo sido identificada uma espécie restrita 
somente ao estado de Minas Gerais e endêmica de Mata Atlântica, Dryadonycteris capixaba. 
Somente 9% das espécies registradas podem ser consideradas dependentes de ambientais 
florestais. Foram registradas somente três espécies ameaçadas de extinção na área de estudo, 
a saber: Diaemus youngi, que se encontra na categoria “vulnerável” (VU) em Minas Gerais, 
Lonchorhina aurita e Natalus macrourus, na categoria VU em nível nacional.

Há, também, o registro de Desmodus rotundus, o morcego-vampiro, uma espécie de interesse 
econômico e médico-veterinário que se alimenta do sangue de animais, sobretudo ungulados 
domésticos, como gado, porco e cavalo, disseminando zoonoses como a raiva e prejuízos à 
pecuária. Portanto, é espécie de risco epidemiológico. Na área de estudo essa espécie teve 
247 registros, distribuídos nos municípios de Congonhas, Ouro Preto, Curvelo, Esmeraldas, 
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Paraopeba, Pompéu, Brumadinho, Contagem, Ibirité, Igarapé, Itatiaiuçu, Mateus Leme, São 
Joaquim de Bicas, Sarzedo e no entorno do reservatório da UHE Três Marias no município de 
São Gonçalo do Abaeté.

Além dessa, outras duas espécies hematófagas também foram registradas: Diaemus youngi 
e Diphylla ecaudata, cuja importância econômica se deve ao fato de se alimentarem de san-
gue de aves; mas não representam risco epidemiológico. Diphylla ecaudata teve 38 registros 
distribuídos nos municípios de Outro Preto, Esmeraldas, Pompéu, Sete Lagoas, Brumadinho, 
Igarapé, Itatiaiuçu, Mateus Leme e São Joaquim de Bicas.

Os morcegos são indicadores de boa qualidade ambiental e a manutenção da diversidade 
das espécies frugívoras que compõem sua comunidade depende fundamentalmente da exis-
tência de vegetação que disponibilize flores e frutos durante quase todo o ano. A presença de 
quirópteros com hábito alimentar em frugívora pode ser um dos fatores determinantes para 
a boa qualidade destes ambientes naturais. Espécies de morcegos com hábitos alimentares 
frugívoros, como Artibeus obscurus, Sturnira lilium e Carollia perspicillata, podem ser conside-
radas chaves na recuperação de áreas degradadas e na manutenção das áreas florestais por 
atuarem como dispersores de sementes.

Para a área de estudo de detalhe do meio biótico (sub-bacia do ribeirão Ferro Carvão e adja-
cências) foram registradas 32 espécies de morcegos distribuídas em quatro famílias, represen-
tando 42% do total para Minas Gerais e 55% das espécies registradas para a área de estudo. 
Elas são em geral de ampla ocorrência e não dependentes de ambientes florestais. Nenhuma 
delas é endêmica, porém o táxon Tadarida brasiliensis foi exclusivo do local e duas estão ame-
açadas de extinção na categoria VU, Lonchorhina aurita em nível nacional (ICMBIO; MMA, 
2018) e Diaemus youngi em nível estadual (COPAM, 2010).

No que se refere à avifauna, a caracterização da área de estudo, realizada por meio de dados 
secundários, apontou o resultado de 503 espécies de aves catalogadas, distribuídas em 26 or-
dens e 72 famílias, o que representa 59% da avifauna do estado de Minas Gerais. A maior parte 
das espécies (97%) apresenta ampla distribuição, isto é, tem ocorrência relatada para os dois 
biomas presentes na bacia, porém, o Cerrado destacou-se em riqueza de espécies exclusivas 
e de espécies ameaçadas.

Dessas 503 espécies, 27 são consideradas ameaçadas de extinção, 27 categorizadas como 
NT e quatro na categoria DD. Ainda, 66 espécies são endêmicas da Mata Atlântica, 15 do 
Cerrado, sete com distribuição restrita aos topos de montanha no Leste do Brasil, e um ende-
mismo da Serra do Espinhaço (Augastes scutatus). A maior parte das espécies ocorre tanto em 
ambientes florestais quanto em ambientes abertos, mas a maioria mantém relação com alguma 
fitofisionomia florestal.

A maioria das espécies registradas neste estudo tem populações comprovadas ou presumivel-
mente residentes durante todo o ano na área, sendo registradas apenas 16 espécies migrató-
rias, das quais 14 são oriundas do hemisfério Norte, e duas do Hemisfério Sul, Mimus triurus 
(calhandra-de-três-rabos) e Elaenia chilensis (guaracava-de-crista-branca). Das 16 espécies, 
oito apresentam hábito aquático, cinco estão associadas a ambientes campestres e três a am-
bientes florestais. A maior riqueza de espécies migratórias foi registrada na região de Cerrado 
(N=15).
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Quatro espécies catalogadas na área de estudo são “raras” ou “muito raras” no estado de Minas 
Gerais e constam em listas vermelhas (Accipiter poliogaster, Laterallus xenopterus, Morphnus 
guianensis e Neocrex erythrops). Outra espécie de interesse científico é Pygochelidon melano-
leuca (andorinha-de-coleira).

Entre as 503 espécies registradas, 37 são consideradas cinegéticas e 93 são considerados 
xerimbabos (aves potencialmente capturadas e/ou comercializadas como animais de 
estimação).

Dentre os grupos indicadores de qualidade ambiental, destacam-se os “grandes rapinantes”, 
por serem espécies de topo de cadeia alimentar, consideradas importantes para estratégias 
de conservação de ecossistemas. Nessa categoria há cinco espécies ameaçadas de extinção 
da família Accipitridae (Accipiter poliogaster, Morphnus guianensis, Spizaetus melanoleucus, 
Spizaetus ornatus, Spizaetus tyrannus e Urubitinga coronata).

Cabe também ressaltar que as aves são hospedeiros e reservatórios naturais do Vírus do 
Nilo Ocidental, causador da Febre do Oeste do Nilo, e do Vírus H5N1, causador da influenza 
aviária. Entre as espécies detectadas na área de estudo destacam-se representantes das fa-
mílias Apodidae, Hirundinidae, Pandionidae, Scolopacidae, Thraupidae, Turdidae, Tyrannidae 
e Vireonidae. Além disso, a espécie que oferece mais risco é o pombo-doméstico (Columba 
livia), registrada em todas as regiões da área de estudo. A espécie pode transmitir mais de 60 
zoonoses para a espécie humana, sendo as mais comuns a criptococose e a clamidiose.

No entorno do reservatório da UHE Três Marias foram registradas 14 espécies exclusivas a 
região de estudo. Destas, quatro estão ameaçadas seja em nível estadual, nacional ou global, 
a saber: Morphnus guianensis, Laterallus xenopterus, Scytalopus novacapitalis, Syndactyla 
dimidiata e Laterallus xenopterus, sendo esta última categorizada a nível nacional em DD.

Para a área de estudo de detalhe do meio biótico (sub-bacia do ribeirão Ferro Carvão e adja-
cências), foram registradas 291 espécies distribuídas em 25 ordens e 59 famílias, representan-
do 34% da riqueza registrada para o estado de Minas Gerais e 58% das espécies ocorrentes 
em toda área de estudo. Vale ressaltar que outras 27 espécies de aves têm potencial ocor-
rência para a área de estudo local e não possuem registro confirmado para a região por meio 
dos estudos compilados neste diagnóstico. Ademais, quatro espécies estão ameaçadas de 
extinção, seja em nível estadual, nacional ou global, a saber: Mycteria americana, Spizaetus 
tyrannus e Sporophila angolensis e Jacamaralcyon tridactyla.

Com relação à herpetofauna, a área de estudo contém quatro áreas prioritárias para conserva-
ção: a região do alto rio São Francisco, que engloba todos os municípios da bacia do Paraopeba, 
e a Buritizeiro/Pirapora, que engloba os municípios de São Gonçalo do Abaeté e Três Marias, 
ambas de importância potencial; e a região do Espinhaço Sul e do Quadrilátero Ferrífero, ambas 
de importância biológica especial. Os estudos realizados para o diagnóstico compilaram uma 
riqueza de 256 espécies (136 anfíbios e 120 répteis) com ocorrência para a área de estudo. Para 
anfíbios, a maior densidade de estudos concentra-se nas porções central e sudeste da bacia, e, 
em relação aos répteis, no centro sul, o que corresponde à área de instalação de empreendimen-
tos de grande porte e/ou unidades de conservação. Há poucos dados referentes à porção norte 
da bacia, inserida no bioma Cerrado. Há potenciais lacunas de conhecimento área de estudo, 
por conta da heterogeneidade na distribuição dos estudos e consequente esforço amostral.
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A riqueza de anfíbios apontada nos estudos foi de 136 espécies, das quais 25 são endêmicas, 
sendo 13 do Cerrado e 12 da Mata Atlântica, o que representa 12% do total. A maioria das 
espécies de anfíbios foi classificada como independente de formações florestais (N=53; 40%) 
dependentes de formações florestais (N=40; 29%), como os hilídeos Boana lundii, endêmica 
de Cerrado e com ocorrência em matas de galeria, e Aplastodiscus arildae, endêmica de Mata 
Atlântica. Por fim, 39 espécies (28%) são consideradas semidependentes.

Dentre os anfíbios, a perereca-macaco Pithecopus ayeaye, endêmica de Cerrado, está classi-
ficada como CR segundo listas estadual e global. Já a rãzinha Physalaemus maximus, endê-
mica da Mata Atlântica, consta na categoria VU segundo a lista nacional (ICMBIO/MMA, 2018). 
Os anfíbios anuros são animais sensíveis a alterações ambientais, o que os torna um grupo 
de importância como bioindicadores da integridade ambiental. Todos os anfíbios foram consi-
derados como espécies de interesse farmacológico devido às descobertas de vários princípios 
bioativos presentes na pele. As serpentes consideradas peçonhentas são visadas tanto para 
extração de princípios farmacológicos quanto para fins científicos (biopirataria).

Para os répteis foram catalogadas 120 espécies no diagnóstico área de estudo, distribuídas 
em três ordens: Testudines (quelônios) com três famílias e cinco espécies (quatro cágados e 
um jabuti); Crocodylia (jacarés) com apenas uma espécie pertencente à família Alligatoridae, o 
jacaré de papo amarelo (Caiman latirostris); e Squamata com 18 famílias e 114 espécies (cinco 
anfisbênideos, 30 lagartos e 79 serpentes). Destas, 55 são endêmicas, sendo 29 do Cerrado e 
26 da Mata Atlântica, o que representa 46% do total.

Dentre os répteis, a serpente Tantilla boipiranga, endêmica do Cerrado e com distribuição res-
trita aos municípios que fazem parte da bacia do rio Paraopeba, está classificada como VU” na 
lista global. Por sua vez, o cágado Hydromedusa maximiliani, endêmico da Mata Atlântica, é 
classificado como VU em duas listas, tanto na estadual quanto global.

Algumas merecem destaque por seu valor cinegético, pois são utilizadas de diversas formas 
pelo ser humano: a carne, para alimentação; e produtos da fauna (couro, gordura, dentes, ca-
beça), para fins de medicina popular ou ritualísticos/religiosos, como o chocalho da Crotalus 
durissus, usado como amuleto para atrair sorte. Para fins de alimentação, os anfíbios anuros 
Leptodactylus labyrinthicus e L. latrans são as espécies mais consumidas.

Dentre os répteis, as espécies mais consumidas são o jacaré (Caiman latirostris), o teiú Salvator 
merianae e a serpente Boa constrictor; estes dois últimos também são visados para o mercado 
pet. Partes do Salvator merianae (gordura, língua, couro) são utilizados para fins de medicina 
popular no tratamento de asma, garganta inflamada, feridas, inchaços.

No entorno do reservatório da UHE Três Marias foram registradas que dez espécies de anfíbios 
anuros são exclusivas para esta região: Boana buriti, Physalaemus nattereri e a Physalaemus 
marmoratus são endêmicas de Cerrado; Boana raniceps, Dendropsophus melanargyreus, 
Leptodactylus troglodytes, e Pithecopus azureus são consideradas típicas de Cerrado, mas 
com ocorrência em áreas de ecótono; e Pseudopaludicola falcipes e Corythomantis gree-
ningi são espécies com distribuição meridional com ocorrência no bioma Cerrado. Embora 
Scinax similis seja considerada endêmica da Mata Atlântica, pode ocorrer em zonas ecoto-
nais. Para répteis, nove foram registradas com exclusividade para esta região: Caiman latiros-
tris, Atractus sp. (cf. zebrinus), Phalotris nasutus, Rodriguesophis iglesiasi, Thamnodynastes 
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rutilus, Trilepida brasiliensis, Bothrops pauloensis, Mesoclemmys vanderhaegei e Chelonoidis 
carbonarius.

Para a área de estudo de detalhe do meio biótico (sub-bacia do ribeirão Ferro Carvão e adja-
cências), foram registradas 38 espécies de anfíbios, sendo 37 anuros distribuídos em nove fa-
mílias e uma espécie de cecília (ordem Gymnophiona, família Siphonopidae). Esses quantitati-
vos, representam 28% do total de anfíbios registrado para a área de estudo; 27% das espécies 
registradas por Godinho (2013) para a bacia do rio São Francisco em Minas Gerais (N=136); 
e 14,5% das espécies com ocorrência em Minas Gerais. Foram registradas 49 espécies de 
répteis divididas em duas ordens (Testudines e Squamata). Esses quantitativos, representam 
41% das espécies de répteis registradas para a área de estudo e 19% das espécies registradas 
para Minas Gerais

A entomofauna é um dos grupos faunísticos com contribuição significativa para escolha de 
quatro áreas prioritárias para conservação no estado de Minas Gerais. Todas essas áreas prio-
ritárias encontram-se parcialmente inseridas na área de estudo, ocupando trechos do divisor 
leste da bacia do rio Paraopeba. Duas dessas áreas, Região do Paraopeba e Faixa Sul de 
Belo Horizonte, foram categorizadas como de extrema importância biológica. A Área Cárstica 
do Circuito das Grutas foi considerada especial e a Região de Itabirito como de “Potencial” im-
portância biológica. A fauna de invertebrados terrestres da área de estudo levantada apresen-
ta 467 espécies distribuídas para diferentes grupos de insetos, a saber: abelhas, borboletas, 
besouros, cupins, formigas e insetos vetores. A sua caracterização pode revelar o estado de 
qualidade ambiental da região e fundamentar planos para recuperar ou restaurar a sanidade 
dos ecossistemas. Por isto, é fundamental o conhecimento acerca dos grupos de insetos.

A maioria dos taxa identificados são de ampla distribuição e não restritos a Formações Florestais. 
A presença deles na região é importante sobretudo para manutenção de processos ecológicos 
que conservam os serviços ecossistêmicos fundamentais para as atividades produtivas, dentre 
outras coisas. Por outro lado, alguns grupos, como as formigas e os cupins, podem se tornar 
pragas agrícolas, causando prejuízos econômicos severos.

Destacam-se ainda os registros de insetos vetores das famílias Culicidae e Psychodidae, so-
bretudo dos gêneros Aedes, Culex, Lutzomyia e Anopheles em virtude do seu potencial em 
transmitir doenças à população humana, tais como dengue, arboviroses, leishmanioses e 
malária.

Para a área de estudo de detalhe do meio biótico (sub-bacia do ribeirão Ferro Carvão e adja-
cências), foram catalogadas 191 espécies da entomofauna. Esses taxa se distribuem em qua-
tro ordens e 17 famílias, representando 0,4% da riqueza do Brasil, 4,5% da riqueza de Minas 
Gerais e 39,40% da riqueza da área de estudo. O grupo das abelhas foi o mais rico (N=110), 
seguido das borboletas (N=40), dos insetos vetores (N=34), dos besouros (N=6) e das formigas 
(N=1).

Para abelhas, foram apontados registos de 169 espécies na área de estudo, o equivalente a 
51% da diversidade do grupo para o estado de Minas Gerais, sendo o município de Brumadinho 
o mais representativo com 126 espécies registradas (74,1% do total), possivelmente em virtude 
da presença de empreendimentos minerários na região, que acabam demandando mais levan-
tamentos de dados primários para o licenciamento ambiental.
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Destaca-se o elevado número de espécies das tribos Meliponini (abelhas-sem-ferrão), como 
Melipona rufiventris, e a tribo Euglossini (abelhas-de-orquídeas), que são espécies nativas 
importantes para a polinização de espécies de plantas nativas da região e são de importância 
econômica, devido à apicultura, que é uma atividade de grande potencial de geração de renda. 
As abelhas desempenham relevante papel de indicadoras de qualidade ambiental

Apenas duas espécies de abelhas identificadas estão classificadas em categorias de amea-
ça à extinção, ambas na categoria EN, a Hexantheda missionica, registrada no município de 
Brumadinho e merece atenção especial por ser considerada “rara”, já que é polinizadora de es-
pécies vegetais endêmicas da Região da Canga do Quadrilátero Ferrífero, como Calibrachoa 
elegans (Solanaceae) e a Melipona rufiventris, registrada no município de Felixlândia. Além 
dessas, vale salientar que a espécie Apis mellifera é a única espécie exótica e consta como 
DD na lista global.

Para borboletas, foram identificadas na área de estudo 135 espécies de distribuídas em seis 
famílias. Do total, 31 espécies foram classificadas com distribuição restrita devido aos poucos 
registros de ocorrência no Brasil e, apesar de a maioria ter sido registrada no bioma Mata 
Atlântica, apenas 22 espécies são dependentes de ambientes florestais.

Três espécies estão classificadas em pelo menos uma categoria de ameaça de extinção, 
sendo Actinote quadra e Actinote zikani endêmicas de Mata Atlântica e Morpho epistrophus 
de ocorrência restrita, sofrendo severamente a pressões antrópicas. As borboletas também 
são muito importantes como polinizadoras e como fonte de alimento para animais insetívoros. 
Quanto à importância das borboletas como indicadores de qualidade ambiental, isto se deve 
à sua estreita relação com suas plantas hospedeiras. Como exemplo, 74 espécies da família 
das borboletas ninfalídeos frugívoras, apontadas como excelentes indicadoras de qualidade 
ambiental, foram catalogadas na área de estudo.

Para besouros, foram registradas 40 espécies de coleópteros neste diagnóstico, distribuídas 
em 22 famílias, o que representa 2% da diversidade do grupo em Minas Gerais e 0,1% no 
Brasil. A Mata Atlântica apresentou 58% dos registros, ao passo que o Cerrado apresentou 
47%, e dois taxa foram comuns aos dois biomas, Carabidae sp. e Staphylinidae sp. O municí-
pio com maior registro de espécies foi Brumadinho, com 15 espécies catalogadas.

Nenhuma das 40 espécies de coleópteros identificadas neste diagnóstico está ameaçada de 
extinção no estado, no país ou globalmente. Entretanto, ressalta-se a baixa resolução taxonô-
mica dos registros de besouros disponíveis para a região, com a maioria das espécies tendo 
sido identificadas apenas ao nível de gênero ou família. Algumas espécies ocorreram apenas 
no bioma Cerrado e foram classificadas como restritas devido aos poucos estudos existen-
tes sobre elas e, por conseguinte, poucos registros no bioma, como Paratrachelizus dorsalis; 
Dichotomius semiaeneus, Isocopris inhiatus, Ateuchus striatulus e Strongylotes squamans.

Para cupins, foram catalogadas 16 espécies de cupins, distribuídas em três famílias, sendo 
a família Termitidae a mais representativa. O bioma mais representativo foi o Cerrado, com 
75% das espécies, ao passo que a Mata Atlântica teve 37%. Duas espécies foram comuns 
aos dois biomas: Heterotermes sulcatus e Cornitermes cumulans. As demais foram registradas 
exclusivamente em um dos biomas. Não foram registradas espécies de cupins ameaçadas de 
extinção na área de estudo e não há registro de espécies exóticas ou raras na região. Duas 
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espécies registradas são endêmicas, Heterotermes sulcatus, endêmica do Brasil, presente no 
Cerrado e na Caatinga, tendo sido apontada em Congonhas e Morada Nova de Minas, e a es-
pécie Parvitermes bacchanalis, endêmica do Cerrado brasileiro, tendo apenas um registro no 
município de Morada Nova de Minas.

Esses insetos têm importância econômica, pois nas áreas rurais podem provocar danos em 
madeiras, raízes, folhas e caules de plantas. Foram catalogados os gêneros Nasutitermes 
e Microcerotermes, que possuem algumas espécies que danificam culturas de importância 
econômica, como cana-de-açúcar, arroz de sequeiro, abacaxi, oliveira, batata, cafeeiro, milho, 
hortaliças e eucalipto. Nas árvores, podem atacar tanto a parte periférica do tronco das árvores 
quanto a parte interna do tronco das árvores (cupins subterrâneos). Também são pragas em 
ambientes urbanos, desenvolvendo-se em casas e construções humanas, onde se alimentam 
de portas, pisos de madeira e móveis e madeiras.

Os cupins têm sido apontados como um dos grupos de insetos mais adequados para monitora-
mento e análise de qualidade ambiental, principalmente devido à sua importância funcional nos 
ecossistemas tropicais e à sensibilidade de suas populações a perturbações do meio em que 
vivem. Eles têm função ativa nos ecossistemas tropicais: na decomposição da matéria orgâni-
ca, na reciclagem de nutrientes, na movimentação das partículas minerais do solo, na aeração 
e na infiltração da água no solo e na fixação de nitrogênio. Nos municípios de Papagaios e 
Congonhas, regiões com predominância de Cerrado e Mata Atlântica, respectivamente, foram 
registrados ninhos de Cornitermes cumulans, uma espécie cujos ninhos são utilizados como 
habitat por vários animais, principalmente por outras espécies de cupins.

Para formigas, 47 espécies da família Formicidae, o que representa somente 3% da riqueza 
do Brasil e 33% de Minas Gerais. Brumadinho foi o município com maior número de espécies 
(22), e Ouro Preto e Sete Lagoas foram os menos representativos, com uma espécie cada. O 
Cerrado apresentou 55% de representatividade, ao passo que a Mata Atlântica, 51%. A maioria 
das espécies de formigas registradas possui ampla distribuição geográfica.

A importância econômica se dá na medida em que elas são consideradas pragas, tais como 
as formigas cortadeiras, que podem ser pragas em reflorestamentos brasileiros, pois atacam 
intensamente as plantas em qualquer fase de seu desenvolvimento, cortando suas folhas, e 
também podem atacar algumas plantas cultivadas. A espécie Acromyrmex balzani, por exem-
plo, é a típica cortadeira de gramíneas, tendo sido registrada no município de Papagaios. A 
espécie Atta laevigata, também uma importante praga agrícola, ataca plantações de eucaliptus 
e pinus, teve registro em Papagaios e Sarzedo.

Muitas espécies de formigas são bioindicadoras de qualidade de habitat: elas têm sido usadas 
como indicadores de vários impactos ambientais, como incêndios, desmatamentos, exploração 
madeireira, intensificação agrícola, mineração e urbanização. As espécies Atta sexdens rubro-
pilosa, Camponotus crassus, Camponotus melanoticus e Solenopsis saevissima são conside-
radas indicadores de habitats perturbados, tendo sido registradas em diferentes municípios da 
área de estudo. Ademais, desempenham um significativo papel nos ciclos biogeoquímicos e 
processos ecológicos, enriquecendo o solo com matéria orgânica que levam para seus ninhos, 
o que torna sua presença um fator de relevância para manutenção da fertilidade do solo.

Para os insetos vetores, foram registradas 60 espécies de insetos vetores distribuídos em 
sete famílias, isso representa 15% da diversidade conhecida para o estado de Minas Gerais 
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e somente 0,5% da riqueza para o Brasil. Destacam-se as espécies das famílias Culicidae e 
Psychodidae, consideradas vetores primários e secundários de doenças vetoriais, tais como 
arboviroses e leishmanioses, respectivamente. A Mata Atlântica tem 86% de representativida-
de das espécies registradas na bacia. Aedes (dengue) e Lutzomyia (leishmaniose visceral), 
presentes em áreas urbanas, impõem elevadas despesas econômicas e aumentam a pressão 
sobre os serviços públicos. Aedes aegypti, vetor primário da dengue, possui grande importân-
cia epidemiológica, visto que a dengue constitui a mais significativa arbovirose que afeta a po-
pulação humana nos locais onde o meio urbano favorece o seu desenvolvimento e proliferação. 
O Aedes aegypti é altamente adaptado ao meio urbano, onde 80% dos focos de reprodução 
do mosquito estão nas residências, o que o torna um grande problema de saúde pública, pois, 
além da dengue, transmite os vírus da Zika e Chikungunya. Todos os municípios da bacia do 
Paraopeba registraram casos, e muitos deles registraram epidemias de dengue desde 2007.

Outro gênero a ser destacado é Anopheles, por ser o principal vetor de Plasmodium, protozo-
ário causador da malária. Anopheles darlingi, espécie com ampla distribuição no Brasil, consi-
derada o principal vetor de malária no país, foi registrada nos municípios de Congonhas. Já a 
espécie Anopheles oswaldoi pode ser considerada um vetor secundário de malária no Brasil, 
tendo ocorrido em Congonhas, Ouro Preto e Brumadinho.

A febre amarela silvestre é transmitida pela espécie Haemagogus leucocelaenus, registrada 
em Brumadinho. Os vetores dessa doença são amplamente distribuídos no Brasil, sendo res-
ponsáveis por grandes epidemias na região Sudeste do país na década de 1930-1940, eventu-
almente nas décadas de 1950 e 2000, e atualmente após 2016. Em 2018, a epidemia de febre 
amarela atingiu as regiões florestais do alto e médio Paraopeba, inclusive Brumadinho, com 
sete casos autóctones.

Quanto à transmissão das leishmanioses, dá-se por meio de espécies do gênero Lutzomyia e 
Phlebotomus, destacando-se Lutzomyia longipalpis, principal vetor de leishmanioses no Brasil. 
Apesar das quedas desde 2009, a leishmaniose visceral apresentou aumento de casos re-
centemente (2017) na bacia do Paraopeba, apresentando atualmente importantes áreas com 
elevadas médias de transmissão, tanto esporádicas quanto intensas. Brumadinho é classifica-
da como área de transmissão esporádica. A leishmaniose tegumentar, também cíclica e sazo-
nal, apresenta tendência de aumento desde 2013, tanto no número de casos quanto na área 
atingida. Brumadinho é classificada como área de transmissão “esporádica” de leishmaniose 
visceral e de incidência “alta” de leishmaniose tegumentar.

No que se refere ao patrimônio espeleológico, na bacia do rio Paraopeba existe o registro 
de 244 cavidades naturais subterrâneas, distribuídas em 14 municípios, sendo 87 cavidades 
localizadas em Sete Lagoas, 80 em Brumadinho, 22 em Congonhas, dez em Paraopeba, dez 
em São Joaquim de Bicas, oito em Ibirité, sete em Igarapé, sete em Moeda, quatro em Ouro 
Preto, três em Ouro Branco, duas em Mário Campos, duas em Nova Lima, uma em Papagaio 
e uma em Inhaúma.

Grande parte das cavernas (57 delas) está localizada na área do Monumento Natural Gruta Rei 
do Mato (no município de Sete Lagoas), que é um importante atrativo turístico de Minas Gerais 
e está inserida na Rota Lund, um roteiro turístico que contempla as principais áreas cársticas 
do entorno da capital mineira.



Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba 
Capítulo 1 – Diagnóstico pretérito 

Síntese integrada

 825

Outras 19 cavernas estão no PESRM, porém, apesar do número elevado, elas não apresen-
tam potencial turístico, uma vez que suas características não possuem atrativos como grandes 
dimensões, ornamentações ou acesso fácil.

No município de Ouro Branco, a Gruta da Igrejinha, localizada na Serra de Ouro Branco, é a 
maior caverna em mármore dolomítico do Quadrilátero Ferrífero, sendo classificada como um 
patrimônio natural, com elevado valor histórico-científico-cultural.

Das quatro cavernas cadastradas na bacia do rio Paraopeba, que se encontram localizadas 
próximas à calha do rio, nenhuma possui atributos que justifiquem interesse, sendo que duas 
delas estão descaracterizadas pelo uso humano, e as outras duas não apresentam atrativos 
para a visitação turística.

Inundações e enxurradas ocorrem com certa frequência nos municípios da bacia do rio 
Paraopeba, tendo ficado mais frequentes a partir de 2002. A extensa rede hidrográfica e ele-
vada urbanização, aliadas aos altos índices pluviométricos do estado, contribuem para isto. 
Como citado anteriormente, especialmente a região central da bacia do rio Paraopeba, nos 
municípios de Pará de Minas e Esmeraldas, apresenta alta vulnerabilidade a inundações.

Essas inundações afetam diretamente a dinâmica da agricultura, pois o transbordamento do 
rio torna os terrenos férteis, que são, em muitos locais, ocupados por agrupamentos sociais, 
como comunidades tradicionais, que, em diferentes formas de produções rurais, agrícolas e 
pecuárias, buscam utilizar as águas do rio Paraopeba para a irrigação de suas lavouras, para 
dessedentação animal e muito outros usos, como a pesca e a recreação. A aproximação des-
sas comunidades com o rio ultrapassa a utilização que elas fazem dele, possuindo significados 
mais amplos dentro das suas relações com o lugar.

Para essas comunidades, os ecossistemas representam recursos ambientais e culturais que 
mantêm a vida social tradicional.

A bacia do rio Paraopeba tem agrupamentos sociais com características rurais de diversos ti-
pos. Na área de estudo foram identificadas comunidades remanescentes de quilombos nos 
municípios de Brumadinho (Comunidade Remanescente de Quilombo de Marinhos, com cerca 
de 470 habitantes, Comunidade Remanescente de Quilombo de Sapé, com cerca de 150 ha-
bitantes, Comunidade Remanescente de Quilombo de Rodrigues, com cerca de 80 habitantes 
e Comunidade Remanescente de Quilombo Ribeirão, também com cerca de 80 habitantes), 
Cachoeira da Prata (Comunidade Quilombola Ariranha, com cerca de 60 moradores) e Paraopeba 
(Comunidade Remanescente de Quilombo de Pontinha, com cerca de 2 mil moradores).

Em São Joaquim de Bicas, há a Aldeia Naô Xohã, com povos indígenas Pataxó e Pataxó Hã-
hã-hãe, com cerca de 150 moradores em 46 núcleos familiares.

Comunidades formadas por pequenos agricultores organizados em Projetos de Assentamento 
(PA) estão presentes em vários municípios da área de estudo. Em Brumadinho localiza-se o 
PA Pastorinhas, com aproximadamente 120 famílias. Em Betim, o PA Dois de Julho abriga 
em torno de 60 famílias. Em Pequi há o PA Roseli Nunes, com 24 famílias assentadas. Em 
Pompéu encontram-se dois PA: o PA 26 de Outubro, com cerca de 150 famílias assentadas 
e o PA Queima Fogo, com 35 famílias assentadas. Há ainda, em São Joaquim de Bicas, o 
Acampamento Pátria Livre, com 1.340 habitantes.
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Há, ainda, povoados, vilas, distritos, lugarejos, bairros rurais e áreas urbanas isoladas, presen-
tes nos vários municípios da área de estudo, que compõem um mosaico de comunidades com 
particularidades e especificidades umas em relação às outras, mas que têm em comum o uso 
do rio Paraopeba e de seus afluentes.

Ainda que a bacia do rio Paraopeba tenha sido impactada ao longo dos anos, os ecossistemas 
que a compõem e seus processos ecológicos são provedores de serviços importantes para o 
modo e meio de vida das comunidades locais. Essas comunidades apresentam uma relação 
histórico-cultural com os ecossistemas que vai além da questão de subsistência. Essas comu-
nidades locais e os agrupamentos sociais distribuídos ao longo da bacia do Paraopeba são os 
principais beneficiários dos serviços fornecidos no seu território pelos diversos ecossistemas 
nele presentes.

O principal provedor desses serviços é, sem dúvida, a floresta estacional semidecídua, fito-
fisionomia pertencente ao bioma da Mata Atlântica, que é a formação florestal predominante 
na bacia. Ela provê serviços de regulação, como a qualidade do ar, do clima, do solo e dos 
fluxos da água por meio da mata ciliar, e de provisão, como fornecimento de água, de plantas 
medicinais, de fibras e resinas e de alimentos silvestres. Os fragmentos de floresta mais ricos 
e com maior potencial de fornecer serviços ecossistêmicos são encontrados no munícipio de 
Brumadinho, área prioritária para conservação da biodiversidade.

Também o Cerrado, constituído por Formações Florestais, Savânicas E Campestres, fornece 
importantes serviços de provisão às comunidades locais, como madeira, alimentos silvestres 
(frutos e sementes), plantas medicinais e recursos ornamentais. O controle de erosão e a limi-
tação de pragas e doenças também constituem contribuições do cerrado no fornecimento de 
serviços ecossistêmicos, por meio de serviços de regulação.

A capacidade de provisão de plantas medicinais pelos ecossistemas foi bastante enfatizada por 
Saint-Hilaire em seus relatos. Ele chegou a escrever um livro: Plantas usuaes dos brasileiros, 
no qual são apresentadas as descrições botânicas, as localidades e os usos de 70 espécies 
de plantas nativas do Brasil, consideradas por ele como as mais importantes. Em um de seus 
relatos, o autor menciona o uso dessas plantas:

(…) os habitantes do interior do Brasil, privados de médicos, empregavam para a cura de suas 
enfermidades diversas plantas que crescem em torno de suas moradas, e dei a conhecer grande 
número delas no meu livro intitulado “Plantas usuaes dos brasileiros” .

Por toda a parte em que parava tinha o cuidado de colher informações sobre as espécies medici-
nais mais geralmente em uso.

Nos arredores de Ponte Alta, não há nenhuma tão gabada como a chamada Calunga pelos colo-
nos. Consideram-na como um poderoso específico contra as febres intermitentes, as indigestões, 
as cólicas, e fazem dela também grande uso na medicina veterinária. É a raiz que se emprega: é 
grossa e muito longa, seu decocto é amargo e de gosto muito desagradável. Diversas pessoas do 
distrito venderam a planta a farmacêuticos de Villa Rica e do Rio de Janeiro, e julga-se aqui, mas 
sem fundamento, que ela é idêntica à “calomba” da India (SAINT-HILAIRE, 1937: 155).

Outro autor (BURTON, 1941: 144) também cita os benefícios das plantas medicinais 
encontradas:
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A maior parte dos arbustos e plantas menores é medicinal e o povo bem conhece o seu emprego. 
Além das verdadeiras e falsas chinchonáceas, há o Carapiá, valioso nas moléstias do peito, que 
perfuma o ar, assim como o Alecrim do Campo, semelhante à urze (Lantana microphylla Mart.), 
uma labiada que entra na composição da “água húngara”. A Vassoura (Lida lanceolata), que 
fornece alcali e lembra as asteraceas do gênero Seneceo; é usada como emoliente em infusão 
ou em cozimento. O “Assa-peixe” branco, uma das compósitas, faz o papel de camomila. O aro-
mático “ Velame do Campo” (Croton fulvus ou campestris) é um poderoso sudorífico e resolutivo, 
conhecido por todos. Nos bosques há várias espécies de ipecacuanha selvagem chamada Poaia 
(Cephaelis ipecacuanha). A labiada conhecida pela sua forma como “Cordão de Frade” (Leonotis 
lepetifolia, Mart.), é um poderoso narcótico. A composita Carqueja (Bacchaus, Nardum rusticum, 
Mart) com folhas triangulares e alongadas e brotos esbranquiçados nos ângulos, é um tônico 
amargo, aromático, anti-febril, muito usado na cerveja germano-brasileira.

Serviços de provisão também são fornecidos pelos campos rupestres, situados nos topos dos 
morros, com alto nível de endemismo, ao disponibilizarem recursos ornamentais, fornecimento 
de água devido à sua relação com o aquífero, valores cênicos e educacionais e recreação e 
ecoturismo.

Até mesmo as classes de usos como as pastagens, silviculturas, cultivos agrícolas e habita-
ção rural, de menor potencial ecossistêmico, fornecem serviços importantes, como criação 
de animais, madeira, culturas agrícolas e, em menor proporção, controle de erosão. Nas pro-
priedades rurais de pequeno porte, os quintais constituem uma classe provedora de serviços 
ecossistêmicos, dada a diversidade de produção de alimentos, como árvores frutíferas, hortas, 
criação de galinhas etc.

Mais um exemplo desses serviços ecossistêmicos é contido no trecho em que Saint-Hilaire 
(1938: 121) se refere aos benefícios das raízes do inhame:

Dois dias após deixar Barbacena fizemos uma parada na habitação de Padre Anastácio e ali 
saboreamos pequenos pães bastante gostosos, feitos com raízes de inhame (Aram esculentum) 
raladas e depois amassadas. Essas raízes constituem um legume que, sem possuir um sabor de-
licado, é tão sadio quanto nutritivo; são excelentes sobretudo para engordar porcos e sua cultura 
não pode deixar de ser recomendada aos habitantes do Brasil.

Outra forma de serviços é representada pelos serviços culturais providos pelas paisagens 
constituídas por singulares formações geológicas e unidades geomorfológicas detentoras de 
grande beleza cênica, permeadas por uma rede hidrológica superficial e subterrânea, que con-
figuram como de interesse de recreação e turismo.

Burton (1941: 144) enfatiza os serviços fornecidos pela natureza em seu texto:

Creio não ser preciso dizer que nada pode haver de mais puro que o ar perfumado desses campos; 
sua alegria afronta até mesmo a monotonia de uma viagem em lombo de burro, e o viajante euro-
peu nos trópicos recupera neles todas as suas energias físicas e mentais. As manhãs e as tardes 
são a perfeição do clima. As noites são frescas, claras e serenas (…) nem faltam a estas campinas 
as mais altas belezas de formas e tons. Há grandeza na vasta e contínua amplidão esmaecendo-
-se à distância. Os olhos não se cansam de pousar no cenário horas a fio, especialmente quando 
de uma eminência, se contempla o quadro marchetado pelas nuvens da tarde cuja sombra parece 
avançar e recuar, o que dá ao conjunto a impressão de mobilidade.
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O território da bacia do Paraopeba abriga 732 bens culturais materiais e 121 imateriais. Foram 
levantados 374 sítios arqueológicos, sendo que, pelo menos a metade desses sítios está rela-
cionada ao período histórico/colonial da região, e 126 estão localizados em Brumadinho. Essa 
expressiva quantidade e diversidade de bens culturais de natureza material e imaterial relacio-
nados aos processos de produção do espaço e reprodução social das culturas que lá habita-
ram ou habitam e que de lá dependeram ou dependem, na qual incluem sítios arqueológicos 
pré-históricos, constitui importantes serviços culturais na bacia.

Sobre os modos de construção das casas nas antigas propriedades (fazendas) dizia Saint-
Hilaire (1937: 81):

Do que já expus a respeito dos moradores da zona de Rio Grande e da comarca da qual faz parte, 
é evidente que suas moradas (fazendas) não podem ser tão bem tratadas como as dos proprie-
tários das regiões auríferas da província. Estas últimas assemelham-se um pouco aos nossos 
castelos; as outras, às nossas quintas. Descrever uma das fazendas da comarca de São João 
é descrevê-las todas, pois são geralmente construídas pelo mesmo modelo. Um muro de pedra 
seca, mais ou menos da altura de um homem, rodeia um pátio bastante vasto, no fundo do qual 
estão alinhadas as casas dos negros; as oficinas da exploração e a casa do proprietário. Esta 
última, construída de argamassa e madeira, e coberta de telhas, só tem um pavimento. (…)

Vendo sua habitação ninguém poderia pensar que fosse a de um homem que, asseguraram-me, 
compram todos os anos, de 5 a 8.000 rezes para enviá-las à capital. Sua casa, que ele próprio 
mandara construir, era pequena, baixa e de um só andar; as paredes de barro nunca foram caia-
das e toda a mobília da sala consistia em uma grande mesa, dois bancos, e aIguns tamboretes 
forrados de couro.

Com um total estimado de 2,6 milhões de habitantes em 2018, a bacia do rio Paraopeba apre-
sentou, entre os anos de 2000 e 2010, um avanço nos indicadores de desenvolvimento social 
e econômico e retração no índice de vulnerabilidade social nos municípios, configurando-se 
como uma região avaliada com alto e médio desenvolvimento humano, de acordo com o Índice 
de Desenvolvimento Humano (IDHM), moderado desenvolvimento municipal, de acordo com 
o Índice Firjan de Desenvolvimento Humano (IFDM), registrando, na maior parte dos muni-
cípios, baixa vulnerabilidade social, de acordo como Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), 
apresentando média vulnerabilidade em alguns municípios dispersos, ao longo das regiões do 
Paraopeba.

De todos os municípios da bacia, o que apresentou o registro dos melhores índices, com alto 
desenvolvimento humano e municipal (de acordo com IDHM e IFDM) e baixa vulnerabilidade 
social (de acordo com IVS), foi Pará de Minas, situado no médio Paraopeba.

De modo geral, a vulnerabilidade social da bacia é média, porém a infraestrutura urbana ne-
cessita investimentos em gestão e políticas públicas. A exceção fica por conta do município de 
Betim, que, em 2010, apresentou alto desenvolvimento municipal (de acordo com IFDM) e alto 
desenvolvimento humano (de acordo com IDHM).

Já Felixlândia e Pompéu (baixo Paraopeba) apresentaram médio desenvolvimento humano 
(seguindo o IDHM) e moderado desenvolvimento municipal (de acordo com IFDM), enquanto 
Esmeraldas apresenta alta vulnerabilidade social (seguindo o IVS), sendo deficiente no acesso 
da população a serviços de infraestrutura urbana.
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Na região do Médio Paraopeba, Brumadinho registrou alto desenvolvimento humano e muito 
baixa vulnerabilidade social no componente de infraestrutura urbana pública. São Joaquim de 
Bicas e Mário Campos são similares: média vulnerabilidade social, médio desenvolvimento 
humano e moderado desenvolvimento municipal, segundo IFDM. Betim, apesar de apresentar 
índices superiores no que tange ao desenvolvimento humano e municipal, apresentou defici-
ência em termos de vulnerabilidade social.

As áreas urbanas na bacia contabilizam as 35 sedes municipais dos 48 municípios que dela 
fazem parte (além de Contagem – que tem parte de sua sede dentro da bacia e parte, fora 
dela), adicionadas aos 30 distritos urbanos ali existentes. Esses municípios influenciam toda a 
região do entorno.

Carrato (1963), em um livro sobre as Minas Gerais do século XVIII, no qual faz uma abordagem 
horizontal e panorâmica do território da região do Caraça, faz uma interessante descrição dos 
primeiros arraiais da região. Sobre a urbanização incipiente e a natureza dos seus habitantes, 
diz ele:

No geral, os primeiros arraiais não passam de esquálidos arruados, onde logo aparecem a venda, 
a capela e as casas dos mineradores mais antigos estabelecidos; esses arruados deixam-se dis-
por pelo capricho geográfico dos caminhos dos rios e das montanhas. Sobem ladeiras, contornam 
socavões, equilibram-se sobre abismos e arriscam-se sobre pontes, por onde passam, geralmen-
te escachoantes, as águas das correntes em que reside o ouro procurado. A viela principal, porque 
vai direta até à capela, é a “rua direita”, mesmo que seja tão torcida como as outras (CARRATO, 
1963: 136).

E, povoando esses arraiais primitivos, a mesma gente, ávida e brutal. Essa gente forma uma so-
ciedade aluvional, instável, em tudo semelhante ao aflúvio das areias do ouro, que se vão deposi-
tando às margens dos ribeirões, tangidas pela dinâmica das águas: hoje aqui, amanhã sabe Deus 
aonde. O ouro é quem leva os homens endoidecidos, tanto menos desencantados quanto mais 
se contam os enganos da busca, lembrados nos títulos de uma comovedora toponímia geográfi-
ca: vários Brumados (Bromado, de “broma”) e Sumidouros (onde o ouro some), Tristeza, Deus te 
Livre, Empanturrado, Quebra Braço, Minas Novas do Fanado, Boa Morte, Paciência, Veremos, 
Ojeriza, Ouro Branco (ouro de pouco valor), Destêrro, Bom Sucesso, Amparo, Esperança, Batatal 
(lavra rica, onde o ouro abunda como batata), etc. A sociedade é heterogênea, na raça e na cultura 
(CARRATO, 1963: 138).

De modo geral, chama atenção a importância da região do médio Paraopeba, em relação à 
bacia, como um todo, pela concentração de municípios com maior porte populacional, onde se 
destaca o município de Betim.

Esses municípios exercem, em seu conjunto, certo grau de polarização regional, com destaque 
para Brumadinho, Igarapé, Mario Campos e Mateus Leme (com populações entre 20.001 e 
50.000 habitantes).

Betim e parte de Sete Lagoas (entre 100.001 e 500.000 habitantes) e parte de Contagem (aci-
ma de 500.000) são polo centrais da RMBH.

Situada no médio Paraopeba, a RMBH exerce forte atração populacional, devido à oferta de 
oportunidades de emprego e renda em municípios com economias mais dinâmicas, como Belo 
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Horizonte e Betim. Este último é o município que apresenta o maior dinamismo econômico da 
área de estudo: em 2016, teve o maior Produto Interno Bruto (PIB), o maior PIB per capita e o 
maior Rendimento Nominal Médio Mensal per capita. O IDHM e o IFDM classificam o município 
como de alto desenvolvimento; o IVS apresenta média vulnerabilidade. Entretanto, Betim apre-
sentou um dos menores crescimentos médios anuais do PIB entre 2010 e 2016, certamente em 
razão da crise econômica pela qual passa o país desde 2014, além de ter sido classificado, no 
Atlas da Violência (IPEA, 2019), como um dos seis municípios mais violentos da RMBH.

A respeito da violência existente na região, diz Carrato (1963: 141):

Aliás, as Minas Gerais dos Cataguá nascem sob o signo da violência. (…)

As tradições irão anotar, já em 1690, no Distrito dos Couros – que é todo o vale do Rio São 
Francisco, incluindo-se as zonas ribeirinhas dos seus afluentes, o Abaeté, o Paracatu, o Urucuia, 
o Carinhanha, pela margem esquerda, e o Pará, o Paraopeba, o das Velhas e os Verdes (Grande 
e Pequeno), pela margem direita – mais de cem famílias paulistas, oriundas dos expedicionários 
bandeirantes chamados pelo Norte para reduzir as ferozes tribos tapuias e os negros quilombolas 
irredentos, espalhados umas e outras nos ásperos sertões são-franciscanos. Aquela dura gente 
dedica-se inicialmente à criação de gado, mas dentre seus descendentes deverão ser encontra-
dos muitos dos contrabandistas que, por todo século seguinte, irão sangrar os quintos de ouro de 
El-Rei, rio abaixo, de bubuia, para os comparsas da Bahia.

De modo geral, o saldo migratório positivo prevalece na bacia, à exceção de alguns municípios 
do baixo Paraopeba (Papagaios, Paraopeba e Pompéu) e de Cachoeira da Prata, no médio 
curso.

O baixo Paraopeba tem a presença de municípios entre 20.000 e 100.000 habitantes e com 
um perfil de ocupação de características rurais, sendo que Curvelo configura-se como um polo 
logístico, evidenciado pelo consumo de combustíveis, devido ao cruzamento de infraestrutura 
viária regional.

Já no alto Paraopeba, que também tem um perfil de ocupação predominantemente rural, 
destaca-se o município de Conselheiro Lafaiete, que exerce polarização sobre os municípios 
vizinhos.

A infraestrutura pública, apontada em muitos municípios como responsável pelos baixos índi-
ces de condições de vida na bacia, apresenta-se de formas distintas, em função da localização 
no território.

Com relação aos serviços de fornecimento de água potável, os responsáveis pela operação 
dos sistemas produtores de água para abastecimento das sedes dos municípios são principal-
mente a Copasa e as Prefeituras Municipais, que captam água tanto em mananciais superfi-
ciais como subterrâneos. Há 11 municípios abastecidos diretamente (mas não exclusivamente) 
pelo rio Paraopeba, dos quais oito encontram-se inseridos na área de estudo. Diferentes muni-
cípios possuem sistemas produtores de água:

Brumadinho conta com um sistema público de abastecimento de água operado pela Copasa. 
O abastecimento de água do Distrito Sede é realizado por meio de três sistemas produtores: 
o Sistema Integrado Catarina, Sistema Isolado Águas Claras e o Sistema Isolado Parque das 
Cachoeiras.
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Pará de Minas conta com o sistema produtor operado pela concessionária Águas do Pará de 
Minas, que capta água em três mananciais: ribeirão Paciência, ribeirão Paivas e rio Paraopeba.

Paraopeba e Caetanópolis possuem o Sistema Produtor Integrado de água das suas sedes 
urbanas, captando água diretamente do rio Paraopeba.

A RMBH tem 93% de seu abastecimento de água realizado principalmente pelos sistemas de 
produção: Sistema Rio das Velhas, Sistema Rio Manso, Sistema Vargem das Flores e Sistema 
Serra Azul. Os sistemas produtores Rio Manso, Vargem das Flores e Serra Azul, funcionam de 
maneira integrada, chamado de Sistema Paraopeba, operado pela Copasa.

Os demais 30 distritos urbanos (exceto sedes de municípios) localizados na bacia do rio 
Paraopeba não captam água para abastecimento público diretamente do rio Paraopeba, bus-
cando a água em poços ou em outros corpos hídricos superficiais.

O que pode ser percebido, de um modo geral, é que, nas áreas urbanas da maior parte dos 
municípios da bacia, existe rede de distribuição de água, com elevado índice de atendimento. 
São José da Varginha, Esmeraldas e Fortuna de Minas são os municípios que possuem os me-
nores índices de atendimento da rede geral de distribuição, com percentuais inferiores à média 
de atendimento da rede geral do estado de Minas Gerais, que, em 2010, era de cerca de 86%.

Em relação aos domicílios situados em zona rural, a maior parte tem como fonte de abaste-
cimento de água poços ou nascentes, localizados dentro ou fora das propriedades. Muitos 
produtores rurais captam água do rio Paraopeba para irrigação ou dessedentação animal. Em 
alguns municípios, como é o caso de Betim, Brumadinho e São Joaquim de Bicas, a rede geral 
de abastecimento de água também alcança propriedades em alguns setores da área rural.

Em termos de outros aspectos do saneamento básico, sabe-se que esses 66 distritos urbanos 
(36 sedes e 30 distritos) contribuem para a poluição sanitária da bacia hidrográfica. Quando 
comparados com a média do estado de Minas Gerais, em que 75% dos domicílios estão co-
nectados à rede geral de esgotamento sanitário, nota-se que a maioria dos municípios da área 
de estudo encontra-se em situação mais crítica do que a média estadual.

Em geral, a situação referente ao esgotamento sanitário é bastante diversa na bacia, sendo que 
pode ser bastante satisfatória, como nos municípios de Cachoeira da Prata, Pará de Minas e 
Florestal, que possuem boa cobertura da rede geral de esgoto, ou situação crítica, em que so-
mente pequena parcela dos domicílios é atendida, como é o caso de Esmeraldas, Felixlândia, 
Inhaúma e São José da Varginha. Betim e Brumadinho têm os domicílios situados nas zonas 
urbanas quase que totalmente atendidos pela rede geral de esgotos, porém, nas zonas rurais, 
prevalece o destino inadequado, tendo o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) de 2010 identificado o esgotamento sanitário realizado via fossas rudimentares.

Ainda no que diz respeito ao quesito de saneamento básico, é necessário considerar a situa-
ção referente a coleta, descarte e disposição final dos resíduos sólidos. Os dados da média es-
tadual indicam que, em 84% dos domicílios mineiros, o lixo é coletado por serviço de limpeza.

Em Betim, praticamente todos os domicílios situados na zona urbana são atendidos pelo servi-
ço de limpeza, sendo a disposição final realizada em aterro sanitário regularizado, administrado 
pela prefeitura municipal. Já na zona rural, a coleta alcança somente um pouco mais da metade 
dos domicílios, e muitos proprietários queimam os próprios resíduos.
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Brumadinho também possui aterro sanitário para disposição final dos resíduos, sendo que há 
um alto índice de cobertura do serviço de coleta de resíduos do município. Entre os domicílios 
situados na zona rural desse município, a taxa de coleta é de cerca de 68%, sendo o restante 
descartado via caçamba de serviço de limpeza, ou o lixo é queimado na propriedade.

Mário Campos e São Joaquim de Bicas, em suas zonas urbanas, também possuem percen-
tuais de atendimento do serviço de limpeza bastante elevados, sendo que este último muni-
cípio conta com Usina de Triagem e Compostagem. Entretanto, nas zonas rurais, a cobertura 
desses serviços é menor, e grande parte dos resíduos é queimada nas propriedades, o que, de 
resto, é a prática vigente nos municípios da bacia, como um todo.

Em relação aos indicadores de saúde, como se trata, na maior parte dos casos, de municípios 
de pequeno porte populacional, as demandas são atendidas por serviços de baixa complexida-
de, como Unidades Básicas de Saúde (UBS). Casos complexos, que requerem atendimentos 
com maior especialidade, são encaminhados aos municípios polos ou à capital Belo Horizonte.

Betim destaca-se por possuir uma estrutura de saúde mais equipada, podendo ser considerada 
referência em atendimento de baixa e média complexidade na RMBH, embora sua capacidade 
esteja abaixo do parâmetro estabelecido pela OMS. Por outro lado, o município possui número 
de profissionais de saúde considerado dentro da média recomendada pelo Governo Federal, 
de um médico por mil habitantes.

Brumadinho é considerado um município de pequeno porte populacional e conta com disposi-
tivos de saúde de baixa e média complexidade, localizados, em maioria, na área urbana. Tanto 
no que se refere à quantidade de leitos como no que diz respeito à oferta de profissionais, o 
município apresenta capacidades inferiores àquelas recomendadas pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) ou pelo Governo Federal, e as demandas de maior complexidade são direcio-
nadas ao município de Belo Horizonte.

Mário Campos e São Joaquim de Bicas são municípios de pequeno porte populacional e com 
dispositivos de saúde de baixa complexidade, localizados, em maioria, na área urbana. Não 
possuem leitos hospitalares, e, igualmente, os casos mais complexos são encaminhados a 
Belo Horizonte. Ambos contam com um número de médicos e demais profissionais inferior à 
média recomendada pelo Governo Federal.

Em geral, a oferta de médicos e o número de leitos está abaixo dos parâmetros de referên-
cia. Os pacientes dependem de deslocamentos a outras localidades para atendimentos mais 
complexos.

Os municípios com os índices mais satisfatórios de oferta de médicos à população são 
Cachoeira da Prata, Curvelo, Caetanópolis, Fortuna de Minas e Pará de Minas, que possuem 
índices de atendimento acima do mínimo recomendado pelo Ministério da Saúde, que indica ao 
menos um médico para cada mil habitantes. Nesses municípios, a oferta de estabelecimentos 
de saúde também é maior, com destaque para Pará de Minas e Curvelo, municípios de maior 
porte populacional em relação aos demais, e com estrutura física uma pouco mais robusta que 
os demais municípios da região estudada.

Analisando-se os indicadores, percebe-se que houve uma tendência generalizada de aumen-
to da incidência de agravos relacionados à saúde da população, em decorrência das baixas 
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coberturas de serviços e equipes de saúde. A pressão sobre os serviços de saúde pode levar a 
seu colapso em níveis locais e regionais, em eventos de grande magnitude, sejam eles naturais 
ou antropogênicos.

Pode-se observar, por exemplo, que doenças sazonais como dengue, Chikungunya e Zika, 
transmitidas pelo mosquito Aedes, tiveram expansão de suas áreas de ocorrência na bacia do 
rio Paraopeba e aumentaram seus picos de incidências de casos a cada três anos (última epi-
demia foi em 2015-2016). Há grande risco de novas epidemias em função do ciclo da doença.

Adicionalmente, há municípios com coberturas vacinais não satisfatórias para febre amarela, 
cujo novo ciclo está previsto a acontecer no ano de 2022, aumentando o risco de elevada in-
cidência da doença na região.

Outras doenças, como a leishmaniose visceral e a leishmaniose tegumentar tiveram aumento 
de número de casos. A esquistossomose teve registros de casos, refletindo deficiências nos 
sistemas de saneamento. Também os casos de aids, de gravidez na adolescência e de violên-
cia denotam fragilidades nas políticas públicas de saúde, e requerem atenção, especialmente 
quando associadas a situações decorrentes de aumento populacional.

No que se referem à questão de educação, os dados mostram que, de modo geral, na área 
da bacia do Paraopeba, houve uma diminuição na taxa de analfabetismo, acompanhando o 
padrão do estado de Minas Gerais e do Brasil.

A estrutura de escolas está predominantemente concentrada na área urbana, sendo o poder 
público municipal o principal provedor dos serviços, fornecendo os anos iniciais do ensino fun-
damental. Brumadinho e Esmeraldas têm, também, escolas municipais e estaduais localizadas 
nas suas áreas rurais.

Os dados mostram que ocorreu, nos últimos anos, diminuição do número de matrículas, especial-
mente em Brumadinho, Cachoeira da Prata, Fortuna de Minas e Pequi, fato que pode estar associa-
do ao estreitamento da base da pirâmide demográfica e à diminuição das taxas de natalidade, que 
vêm ocorrendo na maior parte dos municípios. A tendência à diminuição do número de matrículas 
atinge o ensino fundamental. Já, no ensino médio, há outros fatores que levam à evasão escolar, 
o que representa um desafio a ser enfrentado. Observa-se, também, no ensino médio da rede 
pública, uma média de alunos por turma mais acentuada e acima dos padrões brasileiro e mineiro.

Refletindo a situação do sistema de ensino, os resultados do Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb) mostraram que, nos municípios da área de estudo, embora tenha ha-
vido progresso de 2005 até 2017, acompanhando os resultados obtidos em âmbito estadual e 
federal, vários municípios não lograram atingir as metas projetadas em algum ano do período.

Para encerrar este panorama sobre a bacia hidrográfica do rio Paraopeba, retoma-se a apre-
ciação da natureza e as observações realizadas por Saint-Hilaire (1941), já no início do século 
XIX: o viajante naturalista francês percebeu as riquezas da região e apontou para o seu caráter 
de fornecedor de minérios e alimentos.

A uma légua de Congonhas do Campo acha-se a aldeia de Redondo, que, segundo Pizarro é uma 
sucursal da paróquia de N. S. da Conceição das Congonhas de Queluz. Não me detive nessa 
aldeia; parei à margem do Paraopeba que se encontra a uma légua e meia de Redondo e que se 
atravessa por uma ponte de madeira.
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O rio Paraopeba nasce nas vizinhanças de Queluz e, após um curso de cerca de 60 léguas lança-
-se no S. Francisco, entre os rios Pará e Abaeté.

As margens do Paraopeba, na parte mais próxima de suas nascentes, são tidas como de grande 
fecundidade, sendo elas que fornecem uma parte dos víveres que se vendem em Mariana, Sabará 
e na capital de Minas.

“O distrito de Paraopeba, diz Eschwege, poderá ser chamado o celeiro de Vila Rica… Mas aqui, 
acrescenta o mesmo autor, o mineiro e o cultivador querem em um só ano tirar de seu terreno tudo 
o que ele pode produzir; é esse um dos traços do caráter nacional. Encorajados pelo consumo de 
seus produtos, vivendo a hora presente, os agricultores vizinhos de Paraopeba semeiam mais do 
que pode comportar a extensão de suas propriedades; o solo não tem tempo para produzir novas 
matas e, como nunca é adubado, desseca-se esgota-se… e campos fecundos se transformam 
logo em um carrascal de samambaias e gramíneas de má qualidade.

Tal é o estado em que se encontra hoje a maior parte da região de que se trata” (SAINT-HILAIRE, 
1941: 185).

E, em suas viagens pelo país, enaltece os cursos d’água das regiões que visitou, comparando-
-os com os da Europa, aos quais chamou de “mesquinhos”, diante do porte dos rios brasileiros:

Quando se pensa, por outro lado, que já se vai, pelo Rio Tocantins, de Goyaz à capital do Pará 
embarcando-se a muito pequena distância de ViIIa Boa, é para se admirar das imensas vantagens 
que couberam aos brasileiros com a navegação interna de seu país. Somos levados a crer que o 
autor da natureza, ligando ele próprio as diversas partes de seu imenso império, quis indicar aos 
que o habitam que não se devem desunir. (…)

O que são os nossos rios mesquinhos ao lado desses outros gigantescos, que percorrem regiões 
tão diversas e cujas águas, após regarem as árvores majestosas da zona tórrida, fazem nascer 
sobre outras plagas as humildes ervas dos climas temperados! Infelizmente passar-se-ão, sem 
dúvida, muitos anos antes que os brasileiros, podendo auxiliar a natureza, tirem proveito de tão 
belas vantagens, e que os colonos dos arredores de São João, em particular, tenham outros 
meios de comunicação além dos muares, atualmente os únicos navios dos seus desertos (SAINT-
HILAIRE, 1937: 68).
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