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INTRODUÇÃO 

Em 25/01/2019, no município de Brumadinho (MG), ocorreu o rompimento da barragem de 
rejeitos da mina de minério de ferro do Córrego do Feijão da Vale. A barragem estava localizada na 
bacia hidrográfica do ribeirão Ferro Carvão, afluente do rio Paraopeba pela margem direita, que por 
sua vez é afluente do rio São Francisco (Castilho et al., 2019). A partir desta data, o Serviço 
Geológico do Brasil-CPRM-SGB em parceria com a Agência Nacional de Águas e Saneamento 
Básico (ANA), intensificou o monitoramento hidrológico na região para registro dos impactos desse 
evento nos corpos d’água atingidos pelo rejeito proveniente da barragem. 

 O monitoramento do rio Paraopeba foi realizado do dia 26/01/2019 a 31/03/2020 
(inicialmente em frequência diária, semanalmente de meados de março a abril e mensalmente no 
período subsequente) contemplando as seguintes atividades: monitoramento pluviométrico, níveis 
do rio, descarga líquida, descarga sólida, qualidade de água in loco, concentração de sedimentos em 
suspensão, granulometria do material de fundo e em suspensão (CPRM, 2019). 

O objetivo deste trabalho é apresentar os resultados de descarga sólida em suspensão no rio 
Paraopeba, no período de 26 de janeiro de 2019 a 31 de março de 2020. As análises foram 
realizadas para as estações fluviométricas situadas na calha do rio Paraopeba, sendo elas: 40740000 
– Alberto Flores, 40784000 – Mário Campos, 40800001 – Ponte Nova do Paraopeba e 40850000 – 
Ponte da Taquara. 

 

METODOLOGIA 

O monitoramento hidrossedimentométrico do rio Paraopeba foi realizado de 26/01/2019 a 
31/03/2020 nas estações fluviométricas de Mário Campos, Ponte Nova do Paraopeba e Ponte da 
Taquara. Já na estação de Alberto Flores, situada a jusante da confluência com o ribeirão Ferro 
Carvão, o monitoramento iniciou-se em 14/02/2019, quando o material depositado começou a ser 
erodido pelo rio Paraopeba.  

As coletas de amostras de água para a análise de concentração de sedimentos em suspensão 
foram feitas com o uso de amostradores do tipo US-D-59. A metodologia para essas coletas foram, 
quando possível, realizadas segundo o método de Igual Incremento de Descarga (IID).  
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Da posse dos dados de concentração de sedimentos em suspensão (Css) e da medição de 
vazão (Q) realizada no dia da coleta, realizou-se o cálculo da descarga sólida de sedimentos em 
suspensão (Qss) a partir da seguinte equação: Qss = 0,0864 * Q * Css.  

Com base nesses dados coletados após o rompimento da barragem, foram estabelecidas 
curvas-chaves de sedimentos (QxQss) com o intuito de estimar os valores de descarga sólida em 
suspensão para os dias em que não foram feitas coletas. Cabe mencionar que foram utilizadas as 
vazões diárias resultantes das curvas-chaves atualizadas em 2020 pela CPRM.  

 

RESULTADOS 

Com os dados históricos, foram estabelecidas as curvas chaves de sedimentos para as estações 
de Belo Vale-40710000 e Ponte Nova do Paraopeba, já com os dados após ruptura da barragem 
foram estabelecidas as curvas chaves de sedimentos de Mário Campos, Alberto Flores, Ponte Nova 
do Paraopeba e Ponte da Taquara. A Tabela 1 traz a descarga sólida em suspensão média mensal e 
anual histórica e os valores após o rompimento. 

Tabela 1 – Descarga sólida em suspensão média anual e transportada pelo rio Paraopeba até março de 2020 

Estação 
 

Jan  Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 
Belo Vale Média 750  292 154 55 20 12 7 5 7 15 56 235 1.608 (1) 

Alberto Flores 2019 -  15 17 7 4 2 1 0,7 0,7 1 7 49 - 
 2020 290  129 106 - - - - - - - - - - 

Mário Campos 2019 -  306 137 15 5 2 1 0,6 0,4 2 17 85 - 
 2020 381  460 472 - - - - - - - - - - 

Ponte Nova do Paraopeba Média 560  223 206 57 22 13 7 4 5 10 44 193 1.345 (1) 
 2019 -  114 59 18 4 1 0,6 0,4 0,7 1 15 114 - 
 2020 1.809  652 509 - - - - - - - - - - 

Ponte da Taquara 2019 -  45 88 17 5 2 1 0,8 0,8 1 6 41 - 
 2020 320  192 182 - - - - - - - - - - 

1 – Dados da RHN de 1975 a 2018 

As vazões médias nas estações monitoradas, apresentadas na Tabela 2, nos meses de fevereiro 
a abril de 2019 foram equivalentes a cerca de 50% da média histórica das vazões das estações do rio 
Paraopeba, apresentadas na Tabela 3, e similares às vazões médias dos meses de maio, junho e 
julho. De maio a novembro as vazões foram similares ou inferiores às vazões históricas para o mês 
de agosto. Em dezembro as vazões voltaram a ser similares às vazões médias dos meses de maio, 
junho e julho. Em janeiro, fevereiro e março de 2020, as vazões superaram as vazões médias do mês 
de janeiro. 

Tabela 1 – Vazões Médias Mensais em m³/s – Estações Rio Paraopeba 

Mês/ano 
Estações Fluviométricas 

Alberto Flores Mário Campos 
Ponte Nova do 

Paraopeba 
Ponte da Taquara 

jan/19 - - 33,2 42,4 
fev/19 62,8 - 64,1 84,9 

mar/19 50,9 - 68,9 92,6 
abr/19 35,7 - 49,9 66,8 
mai/19 26,4 29,9 35,7 48,3 
jun/19 20,2 21,7 25,7 33,2 
jul/19 14,8 16,8 19,4 25,3 
ago/19 12,4 13,9 16,2 22,6 
set/19 10,4 11,1 15,5 21,5 
out/19 15,3 19,7 20,4 23,9 
nov/19 31,7 43,9 49,5 50,9 
dez/19 66,7 78,9 96,3 126 
jan/20 153 145 198 250 
fev/20 140 173 211 277 

mar/20 110 142 172 247 
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Tabela 3 – Vazões médias mensais nos cursos d’água da bacia do rio Paraopeba 

Estação JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
Belo Vale 101,8 73,9 63,6 43,1 31,5 26,6 23,3 20,0 22,2 27,9 46,7 77,2 

Alberto Flores 122,2 97,9 81,7 56,3 42,1 35,4 30,8 27,0 27,7 35,5 58,1 99,3 
Ponte Nova do 

Paraopeba 
172,5 143,3 127,8 85,4 61,8 51,8 43,9 37,0 36,1 47,4 75,5 134,1 

Ponte da 
Taquara 

267,6 208,0 178,6 125,1 86,0 69,9 55,0 46,4 48,3 60,2 117,3 216,3 

Fonte: Hidroweb-dados consistidos até 2018 
Assim, o esperado, caso não houvesse o rompimento da barragem, era que a descarga sólida a 

ser transportada nos meses de fevereiro/2019 a abril/2019 e dezembro/2019 fosse equivalente a 
descarga sólida histórica dos meses de maio a julho; a descarga nos meses de maio/2019 a 
novembro/2019 próximas ou inferiores às médias de agosto; e de janeiro/2020 a março/2020 
próximas ou superiores às médias de janeiro. Ressalta-se que as chuvas registradas no primeiro 
trimestre de 2020 ocasionaram maiores vazões e descarga sólida, para esse período, superior a toda 
a descarga sólida registrada de janeiro a dezembro de 2019 nas estações monitoradas, conforme 
pode ser verificado na Figura1. 

Figura 1 – Descarga sólida em suspensão acumulada do rio Paraopeba após a ruptura da barragem 

 

Considerando o exposto acima, verifica-se que a descarga sólida em: 

 Comparando a descarga sólida medida em Mário Campos nos meses de fevereiro e 
março de 2019 verifica-se que é significativamente superior à Alberto Flores no 
mesmo período. Lembrando que Alberto Flores fica a montante da confluência com o 
ribeirão Ferro Carvão e Mário Campos a jusante. Já no período de abril a novembro de 
2019 a descarga sólida nestas estações foi da mesma ordem de grandeza. De dezembro 
de 2019 a março de 2020 Mário Campos foi superior a Alberto Flores (1,3 a 4,5 
vezes). Ressalta-se ainda que a área de drenagem em Mário Campos é da ordem de 
5.000km² e em Alberto Flores 4.000km², ou seja, com o período chuvoso, grande 
quantidade de sedimento foi transportada neste trecho do rio. 

 Comparando a descarga sólida de Ponte Nova do Paraopeba de fevereiro a dezembro 
de 2019, verificou-se que foi inferior à média histórica nesta estação. Já nos meses de 
janeiro a março de 2020 foi superior (2 a 3 vezes) a média. É importante salientar, 
entretanto, que as vazões do rio Paraopeba nesta estação nos meses de fevereiro e 
março de 2019 foram da ordem de 65m³/s (valor próximo a vazão média do mês de 
maio), muito inferiores às vazões médias registradas nesta estação neste período, da 
ordem de 150m³/s. Desta forma, a descarga sólida transportada em fevereiro e março 
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de 2019 deveria ter sido da ordem de 22mil toneladas por mês, e não de 144 e 59mil 
toneladas, ou seja, muito superior ao esperado. 

 Comparando os dados de Ponte da Taquara com Ponte Nova do Paraopeba, verificou-
se que nos meses de fevereiro de 2019, novembro e dezembro de 2019, janeiro a 
março de 2020, a descarga sólida em Ponte Nova do Paraopeba foi superior à de Ponte 
da Taquara (2 a 6 vezes). Já em março de 2019, foi o inverso, Ponte da Taquara cerca 
de 2 vezes maior do que Ponte Nova do Paraopeba. Cabe mencionar que nos meses de 
abril a novembro de 2019, as descargas sólidas nas duas estações foram da mesma 
ordem de grandeza.  

 

CONCLUSÕES 

No rio Paraopeba, após a ruptura da barragem, no período de 26 de janeiro de 2019 a 31 de 
março de 2020 foram transportadas cerca de: 630 mil toneladas em Alberto Flores, 1.918 mil 
toneladas em Mário Campos, 3.299 mil toneladas em Ponte Nova do Paraopeba e 904 mil toneladas 
em Ponte da Taquara de sedimentos em suspensão.  

Considerando que a vazão média do rio Paraopeba nos meses de fevereiro a abril de 2019 foi 
cerca de 50% da média histórica, a quantidade de sedimentos em suspensão transportada esperada 
era da ordem de 40 mil toneladas neste período, ou seja, muito menor do que foi transportado, em 
função da ruptura da barragem. No entanto, no primeiro trimestre de 2020 o transporte de 
sedimentos superou o volume transportado em 2019 e foi acima do esperado para o período, em 
função da cheia.  

A descarga sólida em suspensão média anual nas estações de Belo Vale e Ponte Nova do 
Paraopeba são da ordem de 1,6M t/a e 1,3M t/a, respectivamente. Desses valores, praticamente um 
terço foi transportado nos meses de fevereiro a dezembro de 2019. Em contrapartida, no primeiro 
trimestre de 2020 foram transportados em Mário Campos 1,3 M t, próximo à média anual da 
estação de Belo Vale, e em Ponte Nova do Paraopeba 3,0 M t, valor superior à média anual em 
aproximadamente duas vezes para essa estação. 
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