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RESUMO - A atividade minerária pode promover uma série de alterações no meio ambiente. 

Dentre os impactos provenientes do rompimento da barragem de rejeitos B1, do Complexo da Mina 

Córrego Feijão/MG, está a alteração da qualidade da água. Objetivou-se com o estudo avaliar as 

alterações espaciais, temporais e a correlação dos parâmetros Ferro Total (FeT) e Manganês Total 

(MnT), na água e nos sedimentos do rio Paraopeba após o ocorrido. Para essa análise foram 

empregados dados secundários provenientes do IGAM de quatro estações, pertencentes ao 

Monitoramento Especial do rio Paraopeba. Foram empregados gráficos de séries temporais, teste não-

paramétrico de Kruskal-Wallis, comparações múltiplas de Dunn, quando aplicável, teste U de Mann-

Whitney, além de correlação de Spearman. Em termos espaciais verificou-se que o quantitativo de 

FeT e MnT variou  de acordo com a distância das estações de monitoramento em relação ao ponto de 

origem do rompimento. A análise temporal reforçou a influência da sazonalidade nas concentrações 

dos parâmetros analisados na água, o que não foi observado para os resultados dos sedimentos. Não 

foi identificada correlação para um mesmo parâmetro, nas análises de água e de sedimentos. 

Entretanto, os resultados apontaram correlação entre FeT e MnT na água, e também  entre esse metais 

nos sedimentos. 

Palavras-Chave – Bacia do rio Paraopeba, qualidade de água, sedimento 

1. INTRODUÇÃO 

O processo de urbanização e o acelerado crescimento populacional tem estimulado cada vez 

mais o desenvolvimento de atividades econômicas, dentre elas a mineração. Apesar de ser 

considerada uma atividade econômica importante [IBRAM (2016); Kossoff et al. (2014); Souza 
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(2017)], a mineração pode promover alterações no meio físico, biótico e socioeconômico. Os 

impactos ambientais e os riscos mais significativos dessa atividade são referentes às barragens de 

contenção de rejeitos que, em alguns casos, são causados por problemas de gestão de segurança 

[Guimarães (2018)]. O risco de rompimento dessas barragens tem sido um sinal de alerta nos últimos 

anos. Em consulta no Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens - SNISB, das 

857 barragens de contenção de rejeitos de mineração no Brasil, cerca de 43% estão situadas no estado 

de Minas Gerais e desse total, apenas 59.4% estão reguladas [ANA (2021)].  

O rompimento da barragem de contenção de rejeitos I (B1), do Complexo da Mina Córrego 

Feijão, localizada no município mineiro de Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019, resultou em 

diversos impactos ambientais negativos. A barragem possuía 87 metros de altura, uma área de cerca 

de 27 hectares, e não recebia rejeitos desde o ano de 2016 [IGAM (2020a)]. O evento promoveu a 

liberação aproximada de 12 Mm³ de rejeitos para o meio ambiente [IGAM (2020a)], que escoaram 

pela bacia hidrográfica do ribeirão Ferro-Carvão, alcançando o rio Paraopeba. Além de perdas de 

vidas humanas, os rejeitos da barragem causaram impactos socioeconômicos e ambientais, como a 

perda da biodiversidade e a alteração quali-quantitativa das águas da bacia do rio Paraopeba, sendo 

esse um importante manancial de abastecimento de cidades mineiras, incluindo a capital [Soares e 

Soares (2021)].  

O aumento da concentração de metais na água é uma das principais alterações nos recursos 

hídricos promovida pelo aporte de rejeitos provenientes da mineração  [Thompson et al. (2020)]. 

Alguns desses compostos podem ser tóxicos aos organismos presentes no ambiente aquático, mesmo 

em baixas concentrações [ANA (2013)], podendo comprometer a biodiversidade aquática. Além 

disso, o revolvimento do sedimento causado pela entrada brusca de rejeitos no ambiente contribui 

para a disponibilização de compostos, antes imobilizados, para a coluna d’água, agravando, assim, a 

qualidade do ambiente aquático. 

Nesse contexto, várias medidas foram adotadas para avaliar a qualidade da água e dos 

sedimentos dos corpos d’água da bacia do rio Paraopeba, e para acompanhar o espalhamento da pluma 

de rejeitos, como a execução do plano de Monitoramento Especial do Paraopeba realizado pelo 

Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) e iniciado um dia após ao rompimento [IGAM 

(2020a)]. Esse monitoramento permite conhecer e acompanhar os efeitos desses rejeitos nos recursos 

hídricos da região. Contudo, dada a complexidade espacial e temporal dos dados gerados, a avaliação 

desses efeitos exige a aplicação de análises estatísticas específicas. 

Assim, o presente trabalho objetiva avaliar as alterações espaciais, temporais e a correlação dos 

parâmetros Ferro Total (FeT) e Manganês Total (MnT), entre os dados de água e de sedimentos 

provenientes do Monitoramento Especial do rio Paraopeba. 

2. METODOLOGIA 

2.1 Área de estudo 

O Monitoramento Especial do rio Paraopeba abrange pontos na calha do rio Paraopeba, no 

ribeirão do Gomes (situado após a UHE Retiro Baixo e afluente do rio Paraopeba) e no reservatório 

da UHE Três Marias. Assim, abrange as Circunscrições Hidrográficas (CH) do rio Paraopeba (SF3) 

e uma parcela da CH Entorno da Represa de Três Marias (SF4), cujas estações ativas podem ser 

evidenciadas na Figura 1 [IGAM (2019b)]. Os usos do solo predominantes nas CHs em questão, são 

respectivamente pastagem, agricultura/pastagem e formações florestais na SF3, e vegetação arbórea 

nativa, cerrado e pastagem cultivada, na SF4 [Cobrape (2020); Gama Engenharia de Recursos 

Hídricos (2015)].  
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A bacia do rio Paraopeba está inserida no quadrilátero ferrífero e as concentrações de ferro e 

manganês podem ser advindas tanto das características naturais da região, quanto de atividades 

antrópicas. Levantamentos anteriores ao rompimento da barragem indicavam elevados teores de 

manganês total e ferro dissolvido a montante do ribeirão Ferro Carvão, indicando a influência de 

processos geoquímicos naturais na região [IGAM (2019a)]. Dentre os cursos d’água afetados está o 

ribeirão Ferro-Carvão, afluente do rio Paraopeba. A calha desse Ribeirão conteve grande parte do 

rejeito, embora uma parcela tenha alcançado a confluência com o rio Paraopeba e se dissipado, 

principalmente, para áreas a jusante [IGAM (2020a)]. O monitoramento da qualidade das águas na 

área impactada é essencial visto que o rio Paraopeba é um dos principais tributários do rio São 

Francisco, sendo este uma importante fonte de água, principalmente para a região Nordeste do Brasil 

[Teramoto et al.(2021)]. 

Figura 1 – Localização dos pontos pertencentes ao Monitoramento Especial do rio Paraopeba, do IGAM 

 

2.2. Seleção, tratamento e análise dos dados 

Os dados utilizados foram provenientes do Monitoramento Especial do Paraopeba. Os 

parâmetros selecionados para análise no presente estudo foram Ferro Total (FeT) e Manganês Total 

(MnT). Esses metais estão diretamente vinculados à mineração, visto que podem ser encontrados 

tanto no rejeito, quanto no minério de ferro propriamente dito, sendo assim, fundamentais na 

compreensão dos impactos provenientes do rompimento da barragem de rejeitos B1. Vale destacar 

que os resultados de ferro total e manganês total no sedimento foram dados em porcentagem de peso 

seco (%), tendo em vista a importância na composição do sedimento [IGAM (2020a)]. A seleção das 

estações de monitoramento foi feita com base nas estações que contiveram o maior número de séries 

completas de dados, buscando selecionar também estações em diferentes pontos do rio Paraopeba, 

para uma maior representatividade de toda a área. Desse modo, o foco desse estudo foram a estação 

BP036, situada 10 km a montante da barragem de rejeitos B1, e as estações BPE2, BP070 e BP099, 
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cuja distância aproximada até a barragem de rejeitos B1 é de, respectivamente, 20 km, 42 km e 318 

km a jusante da barragem. 

Para padronização da frequência dos dados, as coletas realizadas diariamente e semanalmente 

foram convertidas em mensais, por meio da seleção das datas coincidentes com as coletas realizadas 

mensalmente, resultando assim, em dados mensais, para cada estação, no período de janeiro/2019 a 

fevereiro/2021.  

2.3. Análise dos dados 

Os estudos foram efetuados para cada estação e parâmetro selecionados. A análise espacial foi 

realizada por meio do teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis, seguido do teste de comparações 

múltiplas de Dunn, quando aplicável. As análises temporais foram realizadas em duas etapas: (i) 

gráficos de séries temporais, elaborados por meio do Excel; e (ii) avaliação da influência da 

sazonalidade nas concentrações dos parâmetros presentes na água e nos sedimentos, por meio do teste 

não-paramétrico U de Mann-Whitney. A análise de correlação entre as concentrações observadas na 

água e no sedimento foi efetuada por meio da Correlação de Spearman. Os testes estatísticos foram 

efetuados no software STATISTICA 10, ao nível de significância de 5%.   

3. RESULTADOS 

3.1. Análise espacial 

 Os gráficos box-plot (Figuras 2 e 3) evidenciam que as concentrações de FeT e MnT variaram 

conforme a localização das estações de monitoramento em relação à origem do rompimento. Apesar 

de, visivelmente, serem observados maiores valores nas estações localizadas mais próximas ao 

rompimento (BPE2 e BP070) em relação a BP036 (Figuras 2 e 3), localizada a montante da barragem 

de rejeito B1 (Figura 1), a análise estatística, no geral, não identificou diferença significativa entre as 

concentrações de ambos os parâmetros nessas estações, exceto para o FeT no sedimento, cujos valores 

na BP036 foram estatisticamente inferiores a BPE2 e BP070 (Figura 2).  

 A ausência de diferença significativa entre a estação de montante (BP036) e as de jusante (BPE2 

e BP070) pode ser justificada pelas características geoquímicas locais. Mesmo antes do rompimento 

as estações pertencentes à rede básica de monitoramento do IGAM (BP036 e BP70) apresentavam 

altos valores de Manganês Total (mediana = 0,24 mg/L na BP036 e 0,2 mg/L na BP070) e de Ferro, 

nesse caso Dissolvido (mediana = 0,23 mg/L na BP036 e 0,21 mg/L na BP070), na água, conforme a 

série histórica de 2000 a 2018 [IGAM (2019a)].   

 A estação BP099 apresentou valores de FeT e MnT significativamente inferiores às demais, 

tanto na água, quanto no sedimento, o que pode estar relacionado à maior distância em relação ao 

ponto do rompimento, bem como à sua localização a jusante do reservatório da UHE Retiro Baixo, 

que pode ter retido parte do rejeito. Os resultados compilados do box-plot e do teste de comparações 

múltiplas de Dunn, como complemento ao teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis, para os 

parâmetros em estudo, são apresentados nas Figuras 2 e 3. 
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Figura 2 – Variação espacial da concentração de ferro total na água (esquerda) e no sedimento (direita), no rio 

Paraopeba, afetado pelo rompimento da barragem de rejeitos B1 

  
FeT na BP099 < BP036, BPE2 e BP070. 

BP036 = BPE2 = BP070 (a = 5%). 

FeT na BP099 < BP036, BPE2 e BP070.  

BP036 < BPE2 e BP070. 

BPE2 = BP070 (a = 5%). 

 

Figura 3 – Variação espacial da concentração de manganês total na água (esquerda) e no sedimento (direita), no rio 

Paraopeba, afetado pelo rompimento da barragem de rejeitos B1 

  
MnT na BP099 < BP036, BPE2 e BP070. 

BP036 = BPE2 = BP070 (α = 5%). 

MnT na BP099 < BP036, BPE2 e BP070.  

BP036 = BPE2 = BP070 (α = 5%). 

 

3.2. Análise temporal 

Por meio da avaliação da série histórica foi possível evidenciar maior concentração de FeT e 

MnT, na água, no período chuvoso. A maioria dos picos de concentração desses parâmetros na água 

estão compreendidos entre os meses de outubro a março (Figura 4). Esse resultado pode estar 

relacionado à intensificação do processo de lixiviação do solo, causado pelo escoamento superficial 

proveniente das precipitações, uma vez que os solos da região do quadrilátero ferrífero apresentam 

elevada concentração desses metais [CPRM (2020); IGAM (2020a)]. Além disso, os episódios de 

carreamento  de rejeitos e ou solo, no período de chuvas, tendem a disponibilizar compostos para a 

coluna d’água [IGAM (2020a)], o que pode contribuir para a alteração da qualidade da água. 

Em alguns momentos, os teores de FeT e MnT observados nos sedimentos e na água 

apresentaram comportamento inverso, o que era esperado devido aos processos de sedimentação, 
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principalmente no período seco, e os possíveis episódios de  carreamento, no período chuvoso. No 

entanto, uma análise geral mostra que essa relação inversa nem sempre acontece ou não é tão nítida. 

Figura 4 – Série temporal da concentração de FeT e de MnT, respectivamente, na água e no sedimento nas 

estações BP036 (A,B), BPE2 (C,D), BP070 (E,F) e BP099 (G,H) 

  

  

  

  

O teste não-paramétrico U de Mann-Whitney confirmou a influência da sazonalidade nas 

concentrações de FeT e MnT na água para a maioria das estações analisadas (p-valor < 0,05), com 
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maiores valores para os metais no período chuvoso, conforme observado na Tabela 1. Exceção foi 

verificada para a concentração de FeT na água na estação BP099, cujo teste não identificou diferença 

significativa entre os períodos seco e chuvoso (p-valor > 0,05). Vale destacar que essa estação está 

situada no rio Paraopeba, a cerca de 318 km da barragem B1, e a jusante da UHE Retiro Baixo e da 

contribuição do ribeirão do Gomes – curso d’água não impactado pelo rompimento da barragem de 

rejeitos B1, mas que pode contribuir para a qualidade da água a jusante, no rio Paraopeba [IGAM et 

al. (2020)]. A Tabela 1 também mostra que não houve diferença significativa entre os períodos seco 

e chuvoso (p-valor < 0,05) para as concentrações de ambos os parâmetros nos sedimentos.  

Tabela 1 – Análise da sazonalidade dos parâmetros Fe total e Mn total nas águas e nos sedimentos, nos 

pontos de monitoramento situados ao longo da calha do rio Paraopeba 

Parâmetros BP036 BPE2 BP070 BP099 

FeT água C C C - 

FeT sedimento - - - - 

MnT água C C C C 

MnT sedimento - - - - 

( C ) Concentrações significativamente maiores no período chuvoso 

( -  ) Concentrações não se diferem significativamente 

3.3. Análises de correlação 

As análises de correlação de Sperman corroboraram os resultados observados nos gráficos de 

série temporal (Figura 4), indicando não haver uma relação direta entre as concentrações para um 

mesmo parâmetro (FeT ou MnT) na água e no sedimento (p- valor > 0,05) para a maioria das estações 

de monitoramento estudadas. A única exceção foi o ponto BP099, que apresentou correlação negativa 

para FeT (r = -0,58), ou seja, enquanto a concentração aumenta na água, seu teor no sedimento 

diminui e vice-versa. Portanto, verificou-se majoritariamente que quando um mesmo parâmetro foi 

analisado na água e no sedimento, não houve correlação. 

 Já os resultados das análises de correlação entre FeT e MnT na água e entre FeT e MnT no 

sedimento, revelaram que, majoritariamente, existe correlação positiva entre esses parâmetros. 

Portanto, quando o ferro aumenta, o manganês também se eleva no compartimento em estudo ou 

vice-versa. Excessão foi observada para as análises dos sedimentos, na estação BP036, a montante 

do  rompimento, que não apresentou correlação entre esses metais. 

 Portanto, independente da existência ou não de correlação entre os compartimentos e/ou 

parâmetros é  fundamental que seja efetuada as análises de sedimentos de forma complementar as de 

água. Isso contribui para a compreensão da dinâmica do ecossistema aquático.  

4. CONCLUSÕES 

A análise espacial revelou que os teores de FeT e MnT variaram conforme a localização das 

estações de monitoramento, em relação ao ponto de rompimento da barragem de rejeitos B1. Por 

meio da análise temporal foi possível observar a influência da sazonalidade nas concentrações dos 

parâmetros analisados na água, com maiores valores no período de chuva, o que não foi observado 

para os sedimentos. A correlação entre os teores dos metais na água e no sedimento foi observada em 

apenas um único ponto. Os resultados de correlação entre FeT e MnT na água e entre FeT e MnT nos 

sedimentos revelaram, majoritariamente, correlação positiva entre esses parâmetros. Isso indica que 
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o monitoramento da água e do sedimento são essenciais para a melhor compreensão dos efeitos do 

rompimento sobre os recursos hídricos da região. 
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