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I.

MARIANA

1. ETAPA DE PLANEJAMENTO
1.1 Visita de reconhecimento das localidades no município de Mariana
Foi realizada visita de reconhecimento e definição de pontos de coleta de
amostras dos compartimentos ambientais nos dias 13 e 14/08, com a participação dos
seguintes profissionais:


Alexandre Pessoa da Silva – Ambios Engenharia e Processos



Luiz Belino Ferreira Sales - Ambios Engenharia e Processos



João Luiz Mazza Aranha Filho - SMS/Mariana



Milton Cosme Ribeiro - Regional SES/MG



Rosiane Aparecida Pereira - VSA SES/MG

Após a visita de reconhecimento, o planejamento da amostragem contendo os
locais e pontos de coleta foi revisado. A coleta das amostras foi realizada no período de
27/08/2018 a 05/09/2018 e abrangeu os seguintes Distritos de Mariana: Bento
Rodrigues, Camargos, Ponte do Gama, Paracatu de Baixo, Paracatu de Cima, Pedra,
Borba e Campinas. Estes Distritos estão localizados ao longo do Rio Gualaxo e foram
atingidos pelo desastre da Samarco de forma direta ou indireta, pelo refluxo dos
afluentes do Rio Gualaxo.
2. Características da área de amostragem
A característica da área desses distritos é predominantemente rural, com
população dispersa ao longo de toda a extensão do Rio Gualaxo, formando pequenas
comunidades.
As localidades no município de Mariana foram visitadas nos dias 13 e 14 de agosto,
com o objetivo de observação e análise dos melhores locais de amostragem de cada um
dos compartimentos ambientais previstos inicialmente: solo superficial, sedimentos,
água superficial, água subterrânea, água de sistema de abastecimento (SAA e SAC),
poeira e alimentos.
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O ponto inicial da amostragem foi o distrito de Bento Rodrigues, e o ponto final,
o limite entre os municípios de Mariana com Barra Longa, o distrito de Campinas.
3. Premissas para amostragem
Os locais de amostragem ambiental foram selecionados após a visita de inspeção
e confirmação dos pontos de coleta em diferentes localidades do Município de Mariana,
notadamente os distritos que apresentaram maiores impactos pela lama de rejeito, bem
como os que apresentaram potenciais danos à saúde humana em decorrência da
possibilidade de rotas de exposição humana aos componentes tóxicos dos resíduos
oriundos do desastre.
Na visita de inspeção realizada pela equipe de ARSH durante os dias 13 e 14 de
agosto foram observados in loco, os pontos que melhor representaram os critérios de
seleção da metodologia de ARSH. Adicionalmente, conforme assinalado, priorizou-se o
pior cenário admissível para potencial geração de rota de exposição humana aos
contaminantes componentes da lama de rejeito.
Afora isso, os pontos de amostragem consideraram a presença ou maior
proximidade de populações humanas, ou pontos/locais que possam representar rotas
de exposição a população.
As emissões diretas ocorreram através do rompimento da barragem da empresa
Samarco, sendo os resíduos lançados diretamente no rio Gualaxo, rio do Carmo e Rio
Doce e alguns afluentes desses rios até a chegada na foz no Estado do Espírito Santo.
Além dos impactos diretos sobre o curso natural de componentes da bacia
hidrográfica do Rio Gualaxo do Norte (sub-Bacia da Bacia Hidrográfica do Rio Doce), a
inundação das margens e áreas de várzea desses corpos hídricos resultou na deposição
de grandes quantidades de resíduos alterando totalmente o ambiente físico dessas
áreas.
A gradação granulométrica do material mais leve, depositado além do leito natural
desses rios, após secagem, gerou uma importante fonte secundária de emissão de
particulado fino (poeira) iniciando um processo de contaminação de outros
compartimentos ambientais. Assim, por exemplo, deve-se considerar a alteração do
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solo superficial pela deposição desse particulado fino, originando dúvidas sobre a
inocuidade de áreas de produção de alimentos.
Isto posto, nas áreas urbanas e pequenas localidades, principalmente nas
proximidades de locais com maior mobilização de poeira, seja pela emissão dos resíduos
ressecados como pelo transporte dos resíduos para outras disposições finais, é provável
a ocorrência de novas fontes secundárias de emissão dos contaminantes. Nelas se
incluem, por exemplo, a água de abastecimento público que, dependendo das condições
de captação e de armazenamento residencial, podem ter sofrido contaminação
atmosférica.
Também deve ser considerada a possibilidade da percolação das áreas de
deposição dos resíduos pelas águas das chuvas gerando, a depender do perfil litológico
dos solos, a contaminação dos aquíferos.
Por outro lado, apesar de inicialmente programada, a coleta de organismos
aquáticos foi descartada uma vez que as informações indicam que após o desastre
houve uma eliminação total momentânea da piscosidade desses corpos hídricos. Além
disso, em levantamento preliminar dos hábitos alimentares da população do Município
de Mariana não há relatos de consumo de pescados oriundos dos rios da região. Porém,
esse mesmo levantamento preliminar apontou que o consumo de leite e ovo é uma
preocupação frequente da população atingida.
A preocupação central da amostragem ambiental nos estudos de avaliação de
risco recai sobre os compartimentos ambientais que possam representar rotas de
exposição humana.
O plano de amostragem para cada compartimento ambiental objetivou o
levantamento de dados ambientais para todos os potenciais contaminantes de interesse
nas áreas imediatamente próximas do leito dos rios assinalados, bem como no seu
entorno, principalmente em áreas povoadas e inclui os compartimentos ambientais:
solo superficial, água subterrânea, água superficial, água de abastecimento público,
sedimentos, leite de vaca, ovo, poeira domiciliar e vegetais comestíveis.
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Todo procedimento de amostragem foi realizado pela equipe ambiental da
AMBIOS, acompanhada por técnicos das Secretarias Municipal de Mariana, Estadual de
Minas Gerais, Regional de Minas Gerais e do Ministério da Saúde.
Para cada compartimento ambiental amostrados foi preenchida a respectiva
cadeia de custodia, além de registradas as informações descritas na amostragem.
Realização da amostragem ambiental
A equipe de amostragem foi composta por profissionais da AMBIOS, da Secretaria
Estadual de Saúde de Minas Gerais e da Secretaria Municipal de Saúde de Mariana – MG
(técnicos da prefeitura e agentes comunitários de saúde).
Dentro do critério de buscar o pior cenário, estratégia utilizada neste estudo de
ARSH, os pontos de coleta de amostras buscaram representar condições nas quais os
contaminantes (metais pesados) apresentariam maior concentração.
Ao final do procedimento de coleta de amostras realizada nos 8 subdistritos do
município de Mariana contabilizou-se um total de 120 amostra de materiais distribuídos
entre: Alimentos (leite; ovos; frutas; tubérculos); água (superficial; subterrânea; SAA ou
SAC); sedimento; e poeira (Tabela 01).
Tabela 01. Quantidade de amostras por local de coleta e matriz da amostra em Mariana.
Matriz

Localidade da coleta
Barra

Bento

Longa /

Rodrigues

Borba

Camargo

Campinas

Paracatu

Paracatu

de Baixo

de Cima

Pedras

Mariana

Água

1

Banana

0

Cana

Ponte

Total

do

Geral

Gama

2

5

1

1

8

3

4

5

30

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

3

2

1

1

8

Inhame

0

1

0

0

1

1

0

0

1

4

Laranja

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Leite

0

0

1

0

1

1

1

1

1

6

Mandioca

0

0

1

0

0

2

3

0

1

7

7

Ovo

0

0

0

0

0

4

0

1

2

7

Poeira

0

3

2

1

1

9

4

3

5

28

Sediment

0

1

1

1

1

3

2

0

2

11

Solo

0

2

1

1

1

5

4

1

2

17

Total

1

10

11

4

6

36

20

11

21

120

o

Geral
Fonte: Coleta em campo AMBIOS, 2018 / Dado primário.

4. Procedimentos de amostragem
5.1 Sedimentos
Como medida de proteção, os coletores das amostras de sedimento utilizavam
luvas plásticas compridas.
Segmentos de tubos de pvc (1,5”) de 5 cm de comprimento foram imersos em
solução de ácido nítrico 10% por 24 horas. Após esse período, os tubos foram lavados
com água destilada e o excesso de água retirado com papel toalha.
Para a amostragem, estes tubos foram totalmente enterrados em sentido vertical
nos sedimentos, onde a parte superior do tubo enterrado, que faceava a superfície do
sedimento, foi fechada com caps plástico de pvc (1,5”).
O tubo fechado com caps foi retirado do sedimento por meio de movimentos
giratórios e ascendentes, permitindo – através do vácuo formado – sua retirada sem
derrame da amostra de sedimento coletada. A parte inferior do tubo foi fechada com
um segundo caps. Em áreas com sedimentos menos argilosos, o técnico encarregado da
amostragem fechava a parte inferior do tubo com sua própria mão.
Após a amostragem, o tubo contendo a amostra de sedimento foi lavado, seco
com papel toalha, devidamente identificado, embalado e armazenado em caixas de
isopor e mantidas a 4ºC até a entrega das amostras ao laboratório de análise.
O segmento de tubo resultante contendo a amostra de sedimento de superfície,
“topo” (0 a 5 cm) foi adequadamente etiquetado, protegido externamente de forma
individual por saco plástico zip e fechado. Os sacos plásticos zip foram lacrados
8

hermeticamente com fitas adesivas e mantido sob refrigeração até o momento dos
procedimentos analíticos. A sequência do procedimento de amostragem de sedimento
pode ser visualizada por meio do pictograma abaixo (Figura 10).

Figura 01: Pictograma demonstrando a coleta de sedimento.

5.2 Registro dos dados de coleta de sedimento
As amostras de sedimentos foram coletadas em pontos de margens dos
rios/riachos caracterizados como de maior deposição do material particulado fino. Esta
deposição é reconhecidamente concentradora de contaminantes, principalmente de
metais pesados.
Durante a amostragem de sedimentos, foram realizados registros do local de cada
amostra, data e hora de coleta, bem como a localização por coordenadas determinadas
por GPS, como referência.
No total, foram coletadas 10 amostras de sedimento e mais uma duplicata nos
Distritos/subdistritos afetados de Mariana, conforme mostrado na Tabela 02.
Local

Matriz

Nº da Amostra

Horário

Data

Bento Rodrigues

Sedimento

1

12:39

28/08/2018

Camargos

Sedimento

2

14:28

28/08/2018

Ponte do gama

Sedimento

3

11:32

29/08/2018

9

Ponte do gama

Sedimento

4

15:20

29/08/2018

Paracatu de cima

Sedimento

5

11:07

30/08/2018

Paracatu de cima

Sedimento

6

13:40

30/08/2018

Paracatu de baixo

Sedimento

7

16:41

31/08/2018

Paracatu de baixo

Sedimento

8

11:20

31/08/2018

Borba

Sedimento

9

17:50

31/08/2018

Campinas

Sedimento

10

11:56

01/08/2018

Paracatu de baixo

Sedimento

7 (duplicata)

16:41

31/08/2018

Tabela 02 – Identificação das amostras de sedimentos em Mariana
Fonte: AMBIOS, 2018

5.3 Caracterização dos locais de coleta de sedimento
Caracterização da área de coleta do sedimento 01
Amostra 01 de sedimento foi coletada em Bento Rodrigues em ponto de
remanso de lagoa artificial formada pelo rompimento da barragem de fundão, ladeada
por ciperáceas (vegetação de brejo). No momento da coleta, o céu estava nublado,
porém sem chuva. A água do local da coleta apresentava-se transparente. Temperatura
da água não determinada.

Figuras 2 e 3: Amostragem de sedimento 01 em Bento Rodrigues
Fonte: Equipe AMBIOS, 2018
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Caracterização da área de coleta do sedimento 02
Amostra de sedimento coletada no riacho Camargos, na localidade de Camargos,
tributário do Rio Gualaxo do Norte, em área de remanso com água de característica translúcida,
com velocidade de fluxo de corrente baixa, sem a presença de vegetação aquática (algas). Foi
observada a presença deseixos rolados de pequeno porte próximo à margem. A área de margem
do riacho se encontrava vegetada com pastagem e vegetação arbustiva ruderal. No momento
da coleta foi observada a presença de insetos e aves no entorno da área.

Figuras 4, 5 e 6: coleta de sedimento 02 em Camargos
Fonte: Equipe AMBIOS, 2018

Caracterização da área de coleta do sedimento 03
Amostra de sedimento coletado no Rio Gualaxo do Norte na localidade de Ponte do
Gama, em área de remanso. A velocidade de fluxo da corrente da água era baixa. Apresentavase um grau de transparência máxima de até 20cm de profundidade (profundidade de secchi). A
margem na área de coleta era constituída de banco de sedimentos formado por acumulação em
um enrocamento de pedras recente. Na área de remanso também foi identificada a presença
de rochas fraturadas de litologia local.

Figuras 7, 8 e 9: coleta de sedimento 03 em Ponte do Gama
Fonte: Equipe AMBIOS, 2018
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Caracterização da área de coleta do sedimento 04
Amostra de sedimento coletado no Rio Gualaxo do Norte na localidade do Ponte do
Gama a montante da ponte de acesso. A amostra foi coletada em área de remanso com
velocidade de fluxo corrente baixo, e com transparência máxima de 15cm, próxima afloramento
natural de rochas e seixos rolados. Na margem há trabalho de contenção de erosão fluvial com
cilindro flexível em área já em processo de revegetação e, na parte superior, por vegetação
ruderal arbustiva, com predominância de leguminosas. Presença de pequenos peixes e girinos
visualizados.

Caracterização da área de coleta do sedimento 05
Amostra de sedimento coletado no Rio Gualaxo do Norte na localidade de Paracatu de
Cima à montante da ponte de acesso a águas claras, coletada em área de remanso com
velocidade de fluxo corrente baixo, turva, apresenta afloramento de rochas, seixos rolados de
diferentes tamanhos e blocos fraturados, próximo a uma área de enrocamento de pedras
jogadas, não foi observada a presença de vida aquática. A vegetação da margem composta por
gramíneas e vegetação arbustiva ruderal.

Caracterização da área de coleta do sedimento 06
Amostra de sedimento coletado no Rio Gualaxo do Norte na localidade de Paracatu de
Cima, coletada em área de remanso com velocidade de fluxo corrente baixo com transparência
máxima de 10cm, protegida por afloramento de rochas, apresenta seixos rolados de diferentes
tamanhos e blocos fraturados. A vegetação da margem é composta por gramíneas e vegetação
arbustiva ruderal. Em seu leito, foi verificada a presença de marcas de pisoteio animal (gado
bovino), caracterizando-se, portanto, como área de dessedentação animal.

Figuras 10, 11 e 12: coleta de sedimento 06 em Paracatu de cima
Fonte: Equipe AMBIOS, 2018
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Caracterização da área de coleta do sedimento 07
Amostra de sedimento coletado no Rio Gualaxo do Norte (duplicata) na localidade de
Paracatu de Baixo, coletada em área de remanso com velocidade de fluxo corrente baixo com
transparência máxima de 30cm. Área com pequena faixa de sedimentos, confinada por leito
bem solapado com feição de encosta bem angulada, com seixos rolados visíveis no leito próximo
a margem. A vegetação do talude natural é composta por gramíneas e vegetação arbustiva
ruderal. Também foi observado que se trata de área utilizada para dessedentação animal.

Figura 13: coleta de sedimento 06 em Paracatu de baixo
Fonte: Equipe AMBIOS, 2018

Caracterização da área de coleta do sedimento 08
Amostra de sedimento coletado no Rio Gualaxo do Norte na localidade de Paracatu de
Baixo, coletada em área de remanso com velocidade de fluxo corrente baixo com transparência
máxima de 50cm, área com faixa de sedimentos confinada por leito de caimento abrupto com
feição de encosta bem angulada, com margem encoberta por lama de rejeito, o leito apresenta
seixos rolados visíveis próximo a margem, a feição do banco de sedimentos viabilizou processo
de desenvolvimento de vegetação aquática com a presença de pequenos peixes no remando. A
vegetação da margem é caracterizada predominantemente de gramíneas e vegetação arbustiva
ruderal, a área apresentava testemunho de uso para dessedentação animal, com marcas de
pisoteio e fezes no entorno.

Caracterização da área de coleta do sedimento 09
Amostra de sedimento coletado no Rio Gualaxo do Norte na localidade de Borba
coletada em área de remanso com velocidade de fluxo corrente baixo com transparência
superior a 50cm, área com faixa de sedimentos confinada por leito de caimento abrupto com
feição de encosta bem angulada, bem vegetada, o leito apresenta seixos rolados visíveis próximo
a margem, e afloramento de rochas e presença de rochas fraturadas. A vegetação da margem
com o predomínio de gramíneas e vegetação arbustiva ruderal.
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Caracterização da área de coleta do sedimento 10
Amostra de sedimento coletado no Rio Gualaxo do Norte na localidade de Campinas,
coletada em área de remanso com velocidade de fluxo corrente baixo com transparência
superior a 20cm. Área com faixa de sedimentos confinada por leito de caimento abrupto com
feição de encosta bem angulada, bem vegetada. O leito apresenta seixos rolados visíveis
próximo a margem e próxima a área de enrocamento de pedras jogadas. Não foi observada a
presença de peixes e outros animais aquáticos. A vegetação da margem apresentou-se com
predominância de gramíneas e vegetação arbustiva ruderal.

Figura 14: coleta de sedimento 10 em Campinas
Fonte: Equipe AMBIOS, 2018

5. Água superficial
Os pontos de amostragem de água superficial foram os mesmos para os pontos
de amostragem de sedimentos. Foram coletadas 10 amostras de água superficial e uma
duplicata nas localidades mostradas na Tabela 03.
Tabela 03. Quantidade de amostras de água superficial por local de coleta
Local

Tipo da Amostra

Número da
Amostra

ID

Horário

Data

Bento Rodrigues

Agua superficial

1

46274

12:20

28/08/2018

Camargos

Agua superficial

3

46276

14:50

28/08/2018

Ponte do Gama

Agua superficial

4

46277

11:31

29/08/2018

Ponte do Gama

Agua superficial

6

46279

15:20

29/08/2018

Paracatu de cima

Agua superficial

7

46280

11:07

30/08/2018

14

Paracatu de cima

Agua superficial

8

46281

13:40

30/08/2018

Paracatu de baixo

Agua superficial

9

46282

16:40

30/08/2018

Paracatu de baixo

Agua superficial

11

46284

11:05

30/08/2018

Borba

Agua superficial

15

46288

17:19

31/08/2018

Campinas

Agua superficial

14

46287

11:56

01/09/2018

Paracatu de baixo

Agua superficial

Duplicata 1

46282

16:40

30/08/2018
Fonte: AMBIOS, 2018

6.1 Procedimento de amostragem
A amostragem de água superficial precedeu a amostragem de sedimentos de
forma a se evitar o revolvimento do material de fundo com consequente turvação da
água.
No ponto de margem selecionado, o responsável pela coleta posicionou-se com o
frasco de coleta contrário à direção do fluxo, deixando afundar a abertura do frasco
lentamente e pouco abaixo da superfície da água. Evitou-se a imersão brusca do frasco
coletor que foi posicionado em 45º em relação à superfície. A admissão da água
superficial no frasco coletor ocorreu lentamente provocando o mínimo possível de
distúrbio da água coletada.
Foram coletados 500mL de água superficial diretamente no frasco de
armazenamento, previamente limpos e fechados com tampas rosqueadas de
poliestireno revestidos com TeflonRM, sem deixar espaços vazios. Os frascos fornecidos
pelos laboratórios analíticos contratados estavam esterilizados, com 1 ml desolução de
ácido nítrico em uma concentração de 1:1.
Após a coleta de cada amostra, procedeu-se a identificação contendo número da
amostra, data e hora da coleta, bem como o responsável pela coleta. Em seguida, os
frascos foram devidamente lacrados e mantidos em gelo em caixa de isopor, até sua
transferência para refrigerador a 4ºC até o envio ao laboratório.
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6.2 Caracterização dos locais de coleta de água superficial
Caracterização da área de coleta de água superficial 01
Amostra de água superficial coletada no subdistrito de Bento Rodrigues, em
ponto de remanso de lagoa artificial formada pelo rompimento da barragem de fundão.
Local é ladeado por ciperáceas (vegetação de brejo). No momento da coleta, o céu
apresentava-se nublado, porém sem chuva. A água apresentava-se transparente.

Figuras 15 e 16: coleta de água superficial em Bento Rodrigues
Fonte: Equipe AMBIOS, 2018

Caracterização da área de coleta de água superficial 03
Amostra coletada no riacho Camargos, na localidade de Camargos, tributário do
Rio Gualaxo do Norte, em área de remanso com água com transparência superior a
30cm com velocidade de fluxo de corrente baixa, sem a identificação de vegetação
aquática (algas), com identificação de seixos rolados de pequeno tamanho próximo a
margem. A área de margem se encontrava vegetada com pastagem e vegetação
arbustiva ruderal, no momento da coleta havia presença de insetos e aves no entorno.

Figuras 17, 18 e 19: coleta de água superficial 03 em Camargos
Fonte: Equipe AMBIOS, 2018
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Caracterização da área de coleta de água superficial 04
Amostra coletada no Rio Gualaxo do Norte na localidade de Ponte do Gama, em
área de remanso com velocidade de fluxo corrente baixo com transparência máxima de
20cm. A margem na área de coleta era constituída de banco de sedimentos formado por
acumulação em um enrocamento de pedras recentemente na área de remanso.
Também foi identificada a presença de rochas fraturadas de litologia local.

Figura 20: coleta de água superficial 04 em Ponte do Gama
Fonte: Equipe AMBIOS, 2018

Caracterização da área de coleta de água superficial 06
Amostra coletada no Rio Gualaxo do Norte na localidade do Ponte do Gama a
montante da ponte de acesso. Coletada em área de remanso com velocidade de fluxo
corrente baixo com transparência máxima de 15cm, próxima a floramento natural de
rochas e seixos rolados. Na margem, há trabalho de contenção de erosão fluvial com
cilindro flexível em área já em processo de revegetação e, na parte superior, por
vegetação ruderal arbustiva, com predominância de leguminosas. Foi visualizada a
presença de pequenos peixes e girinos.

Figura 21: coleta de água superficial 06 em Ponte do Gama
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Fonte: Equipe AMBIOS, 2018

Caracterização da área de coleta de água superficial 07
Amostra coletada no Rio Gualaxo do Norte na localidade de Paracatu de Cima à
montante da ponte de acesso a águas claras. A amostra foi coletada em área de
remanso, com velocidade de fluxo corrente baixo. A água apresentava-se turva. A
localidade apresentava-se com afloramento de rochas, seixos rolados de diferentes
tamanhos e blocos fraturados, próximo a uma área de enrocamento de pedras jogadas.
Não foi observada a presença de vida aquática na localidade. A vegetação da margem
composta caracterizava-se basicamente por gramíneas e vegetação arbustiva ruderal.
Caracterização da área de coleta de água superficial 08
Amostra coletada no Rio Gualaxo do Norte na localidade de Paracatu de Cima. A
amostra foi coletada em área de remanso, com velocidade de fluxo corrente baixo. A
água apresentava-se com transparência máxima de 10cm, protegida por afloramento
de rochas. A localidade apresentava seixos rolados de diferentes tamanhos e blocos
fraturados. A vegetação da margem é composta por gramíneas e vegetação arbustiva
ruderal, já o leito apresentava marcas de pisoteio animal (gado bovino), caracterizandose como área de dessedentação animal.
Caracterização da área de coleta de água superficial 09
Amostra coletada no Rio Gualaxo do Norte na localidade de Paracatu de Baixo. Foi
coletada em área de remanso com velocidade de fluxo corrente baixo, e com
transparência máxima de 30cm.
Área com pequena faixa de sedimentos confinada por leito bem solapado com
feição de encosta bem angulada, com seixos rolados visíveis no leito próximo a margem.
A vegetação do talude natural vegetada por gramíneas e vegetação arbustiva ruderal, a
área é utilizada para dessedentação animal.
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Figura 22: coleta de água superficial 09 em Paracatu de baixo

Fonte: Equipe AMBIOS, 2018
Caracterização da área de coleta de água superficial 11
Amostra coletada no Rio Gualaxo do Norte na localidade de Paracatu de Baixo,
coletada em área de remanso com velocidade de fluxo corrente baixo com transparência
máxima de 50cm, área com faixa de sedimentos confinada por leito de caimento
abrupto com feição de encosta bem angulada, com margem encoberta por lama de
rejeito, o leito apresenta seixos rolados visíveis próximo a margem, a feição do banco
de sedimentos viabilizou processo de desenvolvimento de vegetação aquática com a
presença de pequenos peixes no remando. A vegetação da margem com o predomínio
de gramíneas e vegetação arbustiva ruderal, a área apresentava testemunho de uso
para dessedentação animal, com marcas de pisoteio e fezes no entorno.

Figuras 23 e 24: coleta de água superficial 11 em Paracatu de baixo
Fonte: Equipe AMBIOS, 2018.

Caracterização da área de coleta de água superficial 14
Amostra coletada no Rio Gualaxo do Norte na localidade de Campinas, coletada
em área de remanso com velocidade de fluxo corrente baixo e transparência superior a
50cm. A área apresentava-se com faixa de sedimentos confinada por leito de caimento
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abrupto e com feição de encosta bem angulada, bem vegetada. O leito apresentava
seixos rolados visíveis próximo a margem, e afloramento de rochas e presença de rochas
fraturadas. A vegetação da margem com o predomínio de gramíneas e vegetação
arbustiva ruderal.
Caracterização da área de coleta de água superficial 15
Amostra coletada no Rio Gualaxo do Norte na localidade de Borba. O loca da
coleta deu-se em área de remanso com velocidade de fluxo corrente baixo e com
transparência superior a 20cm. A área apresentava faixa de sedimentos confinada por
leito de caimento abrupto com feição de encosta bem angulada, bem vegetada. O leito
apresentava seixos rolados visíveis próximo a margem e próxima a área de enrocamento
de pedras jogadas. Não foi observada a presença de vida aquática na localidade. A
vegetação da margem caracterizou-se predominantemente por gramíneas e vegetação
arbustiva ruderal.
6.

Águas subterrâneas
Para o município de Mariana, o IBGE (2010) assinala a existência de 1.243 pontos

de abastecimento de água para consumo humano através de água de poço ou/e
nascente. Durante visita à área, a equipe de avaliação de risco localizou e avaliou os
poços artesianos e nascentes em uso para abastecimento humano, bem como outras
formas de captação de água subterrânea.
Dados de abastecimento de água cedidos pela prefeitura de Mariana mostram
que em Mariana, 70 pontos são Sistema de Abastecimento Individual – SAI, 16 são
Sistema de Abastecimento Coletivo – SAC e 6 são Sistema de Abastecimento Autônomo
– SAA. A distribuição desses sistemas por distrito/subdistrito está mostrada na Tabela
04.
Tabela 04: Distribuição de sistemas de abastecimento de água em Mariana – MG.
Distritos/ Subdistritos

SAI

SAC

SAA

Ponte do Gama

8

5

0

Pedras

6

1

1

Borba

5

0

1

20

Campinas

17

4

1

Camargos

1

2

1

Paracatu de Baixo

6

1

2

Paracatu de Cima

27

3

0

Total

70

16

6

Fonte: Prefeitura de Mariana, 2018.

Como premissa, deve-se considerar que todo rejeito depositado no município de
Mariana pode, através de processos de lixiviação das águas de chuvas, provocar a
mobilização dos contaminantes para as águas subterrâneas. Assim, considerando a
existência de poços de captação de água subterrânea para consumo humano e a
possibilidade de lixiviação dos contaminantes para as águas subterrâneas, foi realizada
a amostragem das águas de 7 pontos de captações subterrâneas localizadas nas áreas
com população.
A coleta de amostras de água de captação subterrânea foi realizada nos poços de
captação selecionados. Foram coletadas 7 amostras de água subterrânea e uma
duplicata conforme mostrado na Tabela 05:
Local

Número da

ID

Horário

Data

Amostra
Bento Rodrigues

2

46275

12:10

28/08/2018

Pedras

19

46292

16:45

30/08/2018

Barra Longa

16

46289

13:00

01/09/2018

Pedras

17

46290

14:00

01/09/2018

Borba

21

46294

14:30

01/09/2018

Borba

25

46298

14:36

01/09/2018

Borba

Duplicata 3

14:30

01/09/2018

12:16

03/09/2018

Ponte do Gama

27

46300

Tabela 05: Quantidade de amostras de água subterrânea por local de coleta
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Todas as amostras de água subterrânea coletadas nesta etapa foram retiradas de
nascentes, com canalização rudimentar, não necessitando, portanto, de esgotamento.
Foram coletados 500mL de água subterrânea diretamente no frasco de coleta,
previamente limpos e fechados com tampas rosqueadas de polietileno revestidos com
Teflon sem deixar espaços vazios. Os frascos fornecidos pelos laboratórios analíticos
contratados estavam esterilizados, com solução de ácido nítrico em uma concentração
de 1:1.
Após a coleta de cada amostra, procedeu-se a identificação contendo número da
amostra, data e hora da coleta, bem como o responsável pela coleta. Em seguida, os
frascos foram devidamente lacrados e mantidos em gelo em caixa de isopor, até sua
transferência para refrigerador a 4ºC até o envio ao laboratório.
7.1 Caracterização dos locais de coleta de água subterrânea
Caracterização da área de coleta de água subterrânea 02
Amostra coletada na Bica Bento Rodrigues localizada em área próxima à
comunidade. Trata-se de uma água proveniente de fonte natural subterrânea, que é
canalizada de forma rudimentar até ponto de acesso (cano de PVC). Na área foi
observada a presença de insetos (moscas; abelhas; besouros). A vegetação do entorno
é caracterizada como arbórea-arbustiva.

Figuras 25 e 26: coleta de água subterrânea amostra 02 em Bento Rodrigues
Fonte: Equipe AMBIOS, 2018.

Caracterização da área de coleta de água subterrânea 16
Amostra coletada em área de serviço (lavanderia) em pia protegida e abrigada
(área coberta). A água é fornecida por Solução Alternativa Individual – SAI por nascente
sem tratamento, não apresentando turbidez ou sólidos em suspenção. O encanamento
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de ligação passa por área de coberta por lama de rejeito, assim como a rede dentro da
propriedade.
Caracterização da área de coleta de água subterrânea 17
Amostra coletada em área de serviço (lavanderia) sem proteção. A água é
fornecida por Solução Alternativa Individual – SAI, via cano com derramamento direto
sem torneira por nascente sem tratamento, não apresentando turbidez ou sólidos em
suspenção. O encanamento de ligação passa por área de coberta por lama de rejeito,
assim como a rede dentro da propriedade.

Figura 27: coleta de água subterrânea amostra 17 em Pedras
Fonte: Equipe AMBIOS, 2018.

Caracterização da área de coleta de água subterrânea 19

Amostra coletada na entrada da rede, sem ocorrência de reservação, na cozinha,
a água é fornecida por Solução Alternativa Individual – SAI, por poço sem tratamento,
não apresentando turbidez ou sólidos em suspenção. O encanamento de ligação passa
por área de coberta por lama de rejeito, assim como a rede dentro da propriedade.

Figura 28: coleta de água subterrânea amostra 19 em Pedras
Fonte: Equipe AMBIOS, 2018.
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Caracterização da área de coleta de água subterrânea 21
Amostra coletada na entrada da rede, sem ocorrência de reservação, em
torneira em área de serviço, à água é fornecida por Solução Alternativa Individual – SAI,
por poço sem tratamento, não apresentando turbidez ou sólidos em suspenção. O
encanamento de ligação passa por área de coberta por lama de rejeito, assim como a
rede dentro da propriedade.

Figura 29: coleta de água subterrânea amostra 21 em Borba
Fonte: Equipe AMBIOS, 2018.

Caracterização da área de coleta de água subterrânea 25
Amostra coletada na entrada da rede, sem ocorrência de reservação em área de
serviço (lavanderia) e em pia protegida e abrigada (área coberta). A água é fornecida por
Solução Alternativa Coletiva – SAC, por nascente sem tratamento, não apresentando
turbidez ou sólidos em suspenção. O encanamento de ligação passa por área de coberta
por lama de rejeito, assim como a rede dentro da propriedade.

Figura 30: coleta de água subterrânea amostra 25 em Borba
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Fonte: Equipe AMBIOS, 2018.

Caracterização da área de coleta de água subterrânea 27
Amostra coletada em casa, em torneira do tanque da área de serviço, à água é
fornecida por Solução Alternativa Coletiva – SAC, em nascente, captada por mangueira
com três emendas, local de captação não foi afetado pela lama, mas a mangueira passa
por área afetada. Passa por reservação. Três minutos de vasão antes da coleta. Não
existe tratamento, e a água é consumida após filtragem em filtro de barro.
7. Água de consumo humano – Rede de abastecimento público
Como já assinalado, o processo de mobilização da poeira a partir dos resíduos
oriundos do desastre constitui uma importante fonte potencial de emissão dos
contaminantes metálicos. Como observado nas áreas do Estudo, Independente da fonte
de abastecimento, público ou por meio de poços de captação, observou-se formas
diversas de armazenamento da água para consumo humano quase sempre sem
constituir sistemas hermeticamente fechados, principalmente às contribuições
atmosféricas.
Mesmo em sistemas de abastecimento público, em função dos vazamentos da
rede, existe a possibilidade de contaminação da água para consumo humano causada,
principalmente, pelos momentos de “pane seca” na rede decorrentes de trabalhos de
reparação ou manutenção. Nesses momentos ocorre um vácuo na tubulação da rede
provocando a entrada de água potencialmente contaminada do entorno da tubulação.
A maior preocupação sobre este fenômeno nos grandes centros urbanos advém
da possibilidade de penetração na rede de águas da rede de esgotos, onde o nível de
vazamentos é bem maior que na rede de abastecimento de água. Para se ter idéia do
nível desses vazamentos no Brasil, a SABESP, a Companhia de Abastecimento de Água
do Estado de São Paulo considerada uma das melhores do Brasil, assinala um nível de
vazamento na rede acima de 25% da água tratada. O índice médio no Brasil situa-se
acima de 30%.
A possibilidade de contaminação do solo superficial e das águas do lençol freático
reforçam a necessidade da amostragem de água para consumo humano,
preferencialmente nos pontos de consumo, ou seja, nas residências
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A possibilidade de contaminação da água para consumo humano é uma dúvida
frequente de residentes em áreas com potencial de contaminação. Por outro lado, a via
de exposição por ingestão, inclusive da água para consumo humano, é um dos itens
avaliados com grande atenção nos estudos de ARSH.
Para a localidade de Mariana foi realizada a amostragem da rede de água do
abastecimento público em 10 pontos de coleta em residências das localidades citadas
(Tabela 06).
Local

Tipo da Amostra

Número da

ID

Horário

Data

Amostra

Paracatu de baixo

Agua SAA

12

46285

13:00

31/08/2018

Paracatu de Baixo

Agua SAA

13

46286

12:32

31/08/2018

Borba

Agua SAA

23

46296

16:48

31/08/2018

Paracatu de Cima

Água de SAA

26

46299

10:12

03/09/2018

Ponte do Gama

Água de SAA

28

46301

13:07

03/09/2018

46283

10:36

31/08/2018

Paracatu de baixo

Agua SAC

Duplicata 2

Ponte do Gama

Agua SAC

5

46278

13:55

29/08/2018

Paracatu de Baixo

Agua SAC

10

46283

10:36

31/08/2018

Pedras

Agua SAC

18

64291

15:22

31/08/2018

Pedras

Agua SAC

20

46293

17:50

31/08/2018

Paracatu de baixo

Agua SAC

22

46295

15:00

30/08/2018

Tabela 06 - Quantidade de amostras de água da rede de abastecimento público por local de coleta

8.1 Procedimentos de amostragem
A coleta de amostras de água para consumo humano foi realizada em residências
das localidades citadas, conforme detalhado abaixo. Para a coleta de água nas
residências, foi feita a abertura da torneira por 5 minutos, de forma a resultar num fluxo
medianamente lento, sem turbulência, até o completo preenchimento do recipiente de
amostragem.
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Foram coletados 500mL de água de consumo humano diretamente no frasco de
armazenamento, previamente limpos e fechados com tampas rosqueadas de
poliestireno revestidos com Teflon, sem deixar espaços vazios.
Os frascos fornecidos pelos laboratórios analíticos contratados estavam
esterilizados, com solução de ácido nítrico em uma concentração de 1:1.
Após a coleta de cada amostra, procedeu-se a identificação contendo número da
amostra, data e hora da coleta, bem como o responsável pela coleta. Em seguida, os
frascos foram devidamente lacrados e mantidos em gelo em caixa de isopor, até sua
transferência para refrigerador a 4ºC até o envio ao laboratório.
8.2 Caracterização dos locais de coleta de água da rede pública
Caracterização da área de coleta de água SAA 12
Amostra coletada em residência com característica de chácara, em área de uso
predominante residencial, coletada na entrada da rede, sem ocorrência de reservação,
em área de serviço (lavanderia) em pia protegida e abrigada (área coberta), à água é
fornecida por Sistema de Abastecimento de Água - SAA, sem tratamento, não
apresentando turbidez ou sólidos em suspensão. O encanamento de ligação passa por
área de coberta por lama de rejeito, assim como a rede dentro da propriedade.
Caracterização da área de coleta de água SAA 13
Amostra coletada em residência atingida pela lama de rejeito, coletada na
entrada da rede, sem ocorrência de reservação. A água é fornecida por Sistema de
Abastecimento de Água - SAA, sem tratamento. Não apresentava turbidez ou sólidos em
suspensão. O encanamento de ligação passa por área coberta por lama de rejeito, assim
como a rede dentro da propriedade.
Caracterização da área de coleta de água SAA 23
Amostra coletada em residência, na entrada da rede, sem ocorrência de
reservação. A água é fornecida por Sistema de Sistema de Abastecimento de Água, sem
tratamento, apresentou baixa turbidez e sem presença de sólidos em suspenção. O
encanamento de ligação passa por área de coberta por lama de rejeito.
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Caracterização da área de coleta de água SAA 26
Amostra coletada em casa atingida pela lama, na altura de um metro e meio,
coletada em área de serviço ainda com lama. A água é fornecida por Sistema de
Abastecimento de Água, sem tratamento. Reservada em caixa d'água e alimentada com
canos em contato com a lama.
Caracterização da área de coleta de água 28
Amostra coletada em manancial de água superficial (lagoa), água
ocasionalmente utilizada para limpeza de utensílios de cozinha e preparação de
alimentos, além da limpeza domiciliar. A água da lagoa só é utilizada quando o córrego
cuja água alimenta a casa seca em época de estiagem. Adjacente a estrada, e sofre com
a poeira de trânsito de veículos pesados.
Caracterização da área de coleta de água SAC 05
Amostra coletada em pia externa no centro de comunitário de Igreja Católica,
utilizado pela comunidade local semanalmente. A água é fornecida por Solução de
Alternativa Coletiva – SAC, sem tratamento. Foi observada a presença de sólidos em
suspenção no momento da coleta. O encanamento de ligação passa por área de coberta
por lama de rejeito.

Figura 31: coleta de água subterrânea 05 em Ponte do Gama
Fonte: Equipe AMBIOS, 2018.

Caracterização da área de coleta de água SAC 10
Amostra coletada em propriedade rural, na entrada da rede, sem ocorrência de
reservação, em área de serviço (lavanderia) em pia protegida e abrigada (área coberta).
A água é fornecida por Solução de Alternativa Coletiva – SAC, sem tratamento. No
momento da coleta apresentou visualmente baixa turbidez e sem presença de sólidos
em suspeição. O encanamento de ligação passa por área de coberta por lama de rejeito.
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Caracterização da área de coleta de água SAC 18
Amostra coletada em propriedade rural (cozinha), na entrada da rede, sem
ocorrência de reservação. A água é fornecida por Solução de Alternativa Coletiva – SAC,
sem tratamento, apresentou visualmente baixa turbidez e sem presença de sólidos em
suspensão. O encanamento de ligação passa por área de coberta por lama de rejeito.
Caracterização da área de coleta de água SAC 20
Amostra coletada em propriedade rural (cozinha), na entrada da rede, sem
ocorrência de reservação. A água é fornecida por Solução de Alternativa Coletiva – SAC,
sem tratamento, apresentou visualmente baixa turbidez e sem presença de sólidos em
suspensão. O encanamento de ligação passa por área de coberta por lama de rejeito.
Caracterização da área de coleta de água SAC 22
Amostra coletada em residência, na entrada da rede, sem ocorrência de
reservação. A água é fornecida por Solução de Alternativa Coletiva – SAC, sem
tratamento, apresentou visualmente baixa turbidez e sem presença de sólidos em
suspensão. O encanamento de ligação passa por área de coberta por lama de rejeito.
8. Solo Superficial
Para fins de determinação da dispersão superficial dos resíduos advindos da
composição da lama a partir de focos já conhecidos e onde se localizem áreas com
populações, foram realizadas coletas de amostras de solo superficial.
Locais prioritários para a referida amostragem foram selecionados a partir de
visitas prévias na etapa de reconhecimento da área, onde foram identificados locais sob
influência direta ou indireta de resíduos trazidos pela lama de rejeito.
Foi levado em consideração que tais locais possuem plantações/ produção de
alimentos e/ou em áreas ocupadas, preferencialmente em residências onde o solo
tenha impacto direto (deposição de resíduos durante o desastre), ou indireta
(possivelmente transformados pela deposição de poeira potencialmente contaminada.
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9.1 Procedimentos de amostragem
De maneira geral, nos locais selecionados para amostragem de coleta de solo que
apresentavam a presença de gramíneas, pedras e lixo doméstico, estes foram retirados
antes da coleta com o auxílio de enxadas e pás.
Após a limpeza inicial e preparo do local de coleta, os pontos foram identificados
através da numeração de residência mais próxima e aferição das coordenadas
geográficas por satélite (GPS).
A coleta de amostras deu-se a partir da composição de 8 subamostras retiradas
do mesmo ponto de amostragem, que é caracterizado por um círculo de 2m de
diâmetro, conforme Figura 32.

Figura 32: Esquema mostrando a marcação para coleta de solo e determinação das subamostras.

São demarcados 8 pontos em torno de um ponto central no solo. O diâmetro da
área é de 2m (Figura 32). Em cada ponto foi retirada cerca de 200g de solo com o auxílio
de um trado holandês, até 10 cm de profundidade. O solo foi peneirado para remoção
de eventuais gramíneas e lixo com peneira malha de plástico de 10 mesh de abertura.
A amostra composta peneirada é então homogeneizada através de 5 movimentos,
de cada lado, das bordas do papel Kraft, em direção ao centro. A amostra total
(aproximadamente 2,0 kg) é então quarteada e, de cada quarto, alternadamente, com
pá plástica, retiradas subalíquotas de aproximadamente 100 g até preenchimento do
volume dos frascos de amostragem enviados pelo laboratório de análises. Foram
30

coletadas 17 amostras de solo nos distritos/subdistritos de Mariana, conforme Tabela
07.
Tabela 07: Quantidade de amostras de solo superficial por local de coleta
Local

Matriz

Número da

ID

Horário

Data

Amostra

Bento

Solo

1

46304

10:20

28/08/2018

Solo

2

46305

11:08

28/08/2018

Camargos

Solo

3

46306

14:53

28/08/2018

Ponte do gama

Solo

4

46307

13:50

29/08/2018

Ponte do gama

Solo

5

46308

12:03

03/09/2018

Paracatu de

Solo

6

46309

11:42

30/08/2018

Solo

7

46310

13:50

30/08/2018

Solo

8

46311

14:50

31/08/2018

Solo

9

46312

11:20

31/08/2018

Solo

10

46313

11:00

31/08/2018

Solo

11

46314

12:20

31/08/2018

Solo

12

46315

15:00

30/08/2018

Borbas

Solo

13

46316

14:00

01/09/2018

Pedras

Solo

14

46317

17:30

31/08/2018

Campinas

Solo

15

46318

12:30

01/09/2018

Rodrigues
Bento
Rodrigues

cima
Paracatu de
cima
Paracatu de
cima
Paracatu de
baixo
Paracatu de
baixo
Paracatu de
baixo
Paracatu de
baixo
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Paracatu de

Solo

Duplicata 1

14:50

31/08/2018

Solo

Duplicata 2

11:20

31/08/2018

cima
Paracatu de
baixo

As amostras obtidas foram imediatamente identificadas com etiquetas (número
da amostra, data e responsável pela coleta) protegidas da umidade com fita adesiva.
Após cada amostragem, todos os utensílios utilizados na amostragem foram escovados
criteriosamente com escova plástica e, finalmente, lavados com água destilada.
Após a coleta, as amostras foram lacradas com fita adesiva, identificadas com
etiqueta contendo número, local de coleta, hora de coleta e dados de quem coletou. Em
seguida foram acondicionadas em sacos plásticos e acondicionados conforme
orientações do laboratório, mostradas na Tabela 08.

Tabela 08: Especificações para Coleta e Preservação de Amostras de Solo.
Parâmetros

Frascos

Tipo de

Preservação

Amostra
Mercúrio

P,V

solo

Prazo Máximo
de Análise

Resfriamento 4°C +

28 dias

2ºC
Demais metais

P,V

solo

Referências

Resfriamento 4°C +
2ºC

USEPA,
1989

6 meses

USEPA,
1989

NOTA: uma amostra de 100 gramas é suficiente para o processo analítico

9.2 Caracterização dos locais de coleta de solo.
Caracterização da área de coleta de solo 01
O ponto da coleta está situado em uma área de residências em Bento Rodrigues.
Esta área foi completamente encoberta pela lama de rejeitos impossibilitando a
permanecia dos moradores que foram remanejados para outra localidade, fora da área
atingida. Percebe-se que a vegetação nas proximidades da área em que foi coletado a
amostra para análise é composta por gramíneas e capim, que se apresentavam em
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estado ressecado. Percebe-se, ainda, que existe a ausência de animais, minhocas e
formigas na região. Esse ponto de coleta fica na parte de menor relevo da área.

Figuras 33 e 32: coleta de solo01 em Bento Rodrigues
Fonte: Equipe AMBIOS, 2018.

Caracterização da área de coleta de solo 02
A amostra foi coletada em um quintal de residência que não foi encoberto pela
lama. A vegetação no solo das proximidades da área, apresenta-se com predominância
de plantas frutíferas como banana, goiaba e amora. Não foi constatado presença de
frutas nestas árvores e, também, não foram vistos pássaros e insetos nas proximidades.
Esta área, apesar de não ter sido encoberta pela lama, também, encontra-se com
impossibilidade de permanecia de moradores devido ao alto risco de exposição.

Figuras 33, 34 e 35: coleta de solo 02 em Bento Rodrigues
Fonte: Equipe AMBIOS, 2018.

Caracterização da área de coleta de solo 03
A amostra foi coletada em área de pasto da Fazenda Cachoerinha, em planície
de fluvial do riacho Camargos, coberta por lama de rejeitos, com topografia plana, com
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vegetação predominante de gramíneas (pastagem) e arbustos (vegetação ruderal), solo
caracterizado como argilo-arenoso de cor vermelho escuro (caracterizado como solo
antropomórfico), no local embora evidenciado a presença de fezes animais (gado
bovino) e marca de pisoteio, não foi identificado a presença de moscas; sem evidências
de pequenos repteis. Foram avistados pássaros nas áreas próximas.

Figura 36: coleta de solo 03 em Camargos
Fonte: Equipe AMBIOS, 2018.

Caracterização da área de coleta de solo 04
Amostra realizada em área de pastagem em propriedade particular não ocupada,
em área encoberta por lama de rejeitos, a área apresenta vegetação predominante de
gramíneas (pastagem) e arbustos (vegetação ruderal), com marcas de pisoteio de gado
(bovino) e presença de fezes. Solo caracterizado como areno-argiloso de cor vermelho
escuro, eminentemente ferruginoso caracterizado como solo antropomórfico. Não foi
identificado presença de formigas, moscas ou outros insetos.
Caracterização da área de coleta de solo 05
Amostra realizada em área de pasto em área de pastagem em propriedade
particular, em área encoberta por lama de rejeitos, a área apresenta vegetação
predominante de gramíneas (pastagem) e arbustos (vegetação ruderal), e vegetação
arbustiva plantada (leguminosas), com marcas de pisoteio de gado (bovino) e presença
de fezes. Solo caracterizado como argiloso de cor vermelho escuro, eminentemente
ferruginoso caracterizado como solo antropomórfico. Não foi identificado presença de
formigas, moscas ou outros insetos. Importante: a área apresentou forte umidade do
solo e em áreas próximas ao pasto foi identificado vegetação riparia, e de samambaias.
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Figura 37: coleta de solo05 em Ponte do Gama
Fonte: Equipe AMBIOS, 2018.

Caracterização da área de coleta de solo 06
Amostra realizada em área cercada, encoberta por lama de rejeitos com
vegetação predominante de gramíneas e arbustos (vegetação ruderal). Foi observada a
revegetação antrópica arbustiva plantada (leguminosas), isolada. Solo caracterizado
como areno-argiloso com presença de material piritoso de cor vermelho-amarelo,
caracterizado como solo antropomórfico. Não foi identificada a presença de formigas,
moscas ou outros insetos.

Figuras 38 e 39: coleta de solo06 em Paracatu de cima
Fonte: Equipe AMBIOS, 2018.

Caracterização da área de coleta de solo 07
Amostra em área cercada, encoberta por lama de rejeitos, próximo a via (estrada
de terra) com plantação de cana de açúcar e gramínea, foi identificada a presença de
fezes e pisoteio de animais (gado bovino), o solo presentou textura areno-argiloso
caracterizado como solo antropomórfico, próximo à área (sentido área de amostragem35

leito do rio), há uma vertente inclinada com cobertura vegetal arbórea-arbustiva densa.
Foi identificado a presença de insetos (formigas e abelhas) e aves.

Figura 40: coleta de solo 07 em Paracatu de cima
Fonte: Equipe AMBIOS, 2018.

Caracterização da área de coleta de solo 08
Amostra coletada em sítio. A área possui cultivo de mandioca, banana e cana,
próximo a sua casa. O sítio situa-se há aproximadamente 10 metros do Rio Gualaxo,
próximo da estrada de acesso a fazenda. Foi observada a presença de galinhas e plantas
frutíferas como: laranja, mamão e limão. A fazenda também possui gado com produção
de leite. A amostra de solo apresenta textura areno-argilosa, de coloração vermelhoamarelo, caracterizado como solo antropomórfico. Área foi coberta por rejeitos por
aproximadamente 5 metros de altura, que com o passar do tempo escoou, deixando
resíduos no solo.
Caracterização da área de coleta de solo 09
A área é composta por residências que foram totalmente afetadas pela lama de
rejeitos, impossibilitando a continuidade de habitação. Nesta área foi verificada a
presença de fezes de animais (gado). Apesar de escassa a presença de pasto, supõe-se
que a área esteja sendo usada para pastagem dos animais, além disso, verificou-se que
nas fezes encontradas não foi detectada a presença de insetos, característica comum
em fezes expostas.
Percebe-se que, nesta área, a lama chegou a aproximadamente 8 metros acima
do nível da rua. No momento da coleta, os rejeitos de lama apresentavam-se com
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aproximadamente 2 metros de altura em relação ao nível da mesma rua. Tal rejeito
possui coloração vermelho ferruginoso, de textura argilo-arenosa caracterizado como
solo antropomórfico. Além disso, a área apresenta-se com encobrimento de casas até o
telhado de algumas residências. Para esta área foi realizada duplicata da amostra.

Figuras 41 e 42 coleta de solo 09 em
Paracatu de baixo
Fonte: Equipe AMBIOS, 2018.

Caracterização da área de coleta de solo 10
Amostra em área cercada, encoberta por lama de rejeitos, próximo a via (estrada
de terra) com plantação de cana de açúcar e tubérculos. A plantação é utilizada para
consumo humano e animal. O solo apresentou textura areno-argilosa, com coloração
vermelha, caracterizado como solo antropomórfico.
Caracterização da área de coleta de solo 11
Amostra em área de quintal na lateral de edificações, com uso para trânsito de
pessoas e animais domésticos, pequeno pomar (limoeiro e mangueira), pequena horta
e vegetação de gramíneas. A área foi atingida por lama de rejeitos, apresentou amostra
com textura areno-argilosa com cor vermelha-amarela, evidenciando solo fortemente
antropizado. Neste local foi observada a presença de formigas.
Caracterização da área de coleta de solo 12
Amostra realizada em área de propriedade particular utilizada para a plantação
de cana de açúcar (utilizada para alimentação bovina), em área encoberta por lama de
rejeitos. O solo foi caracterizado como argiloso-arenoso de cor vermelho escuro,
caracterizado como solo antropomórfico. Não foi identificado presença de formigas,
moscas ou outros insetos.
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Caracterização da área de coleta de solo 13
Amostra realizada na via não pavimentada de ligação de Borba a Paracatu de
Baixo, em frente à entrada de propriedade rural, próximo a cerca de área confinada
encoberta por lama de rejeito. A localidade apresenta característica de vegetação
arbustiva. A amostra foi coletada em pontos paralelos e não em pontos cardeais, na
linha da via, para que a coleta obtivesse amostragem de material acumulado pelo
transporte de poeira e sedimentos leves, por ventos e pela circulação de veículos. A
amostra apresentou textura areno-argilosa, com coloração vermelha ferruginosa, sem
presença de vegetação e com ocorrência de frações cascalhentas.
Caracterização da área de coleta de solo 14
Área de deposição de lama de rejeitos em área plantada de cana de açúcar,
localizada às margens do canal principal do Rio Gualaxo do Norte. Na área foi
identificado depósitos de material siltoso com granulometria fina, o ponto de coleta
apresentava textura silto-argiloso, fortemente ferruginoso, com coloração vermelho
escuro. Foi observada presença de formigas, moscas e besouros. Área encontrava-se em
área cercada, porém, com marcas de pisoteio e fezes de gado bovino.

Figura 43: coleta de solo14 em Pedras
Fonte: Equipe AMBIOS, 2018.

Caracterização da área de coleta de solo 15
Área de deposição de lama de rejeitos cercada entre a estrada e o barranco do
rio. Observou-se remoção da maior parte da lama depositada sobre o solo, no entanto
ainda formando a camada mais superficial do solo. Área coberta de vegetação gramínea
esporádica de apresentação de arbustos. Algumas árvores de pequeno porte de
distribuição orgânica denotam tentativa de testes agronômico que, aparentemente, não
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foram bem-sucedidas já que, as pequenas árvores, se encontram ressecadas e sem
folhagem.

Figura 44: coleta de solo15 em Campinas
Fonte: Equipe AMBIOS, 2018.

9. Poeira domiciliar
A poeira domiciliar, principalmente aquela de granulometria micrométrica, que
se acumula em locais de difícil acesso aos procedimentos de limpeza, podem significar
um importante testemunho da deposição de contaminantes.
Esta poeira possui características especiais, podendo ser considerada como
residual ou de depósito, ou seja, é coletada em locais onde se acumulam resíduos ao
longo do tempo, como atrás de quadros ou em cima de móveis mais altos por exemplo.
Embora não seja possível fazer uma análise da dose de exposição, já que é medida
em volume de ar, este tipo de amostragem e análise não é invalidado, pois é possível se
estabelecer a inalação como uma via de exposição aos contaminantes.
Complementarmente, pode-se traçar um paralelo com o desencadeamento de
processos alérgicos pela inalação de poeira acumulada, a qual se constitui em um dos
fatores de risco principais pela proliferação de agentes biológicos e não biológicos.
Assim, no que concerne aos metais pesados, que apresentam um grande potencial de
fixação, esta poeira acumulada retém importantes quantidades destes contaminantes
que, quando mobilizados, são absorvidos pelo organismo humano através da via
respiratória.
10.1 Procedimentos de amostragem em áreas intradomiciliares
A amostragem de poeira domiciliar foi realizada em residências nas proximidades
do eixo do Rio Gualaxo. As residências amostradas estavam localizadas nas localidades
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de Bento Rodrigues, Camargos, Ponte do Gama, Paracatu de Baixo, Paracatu de Cima,
Pedras e Campinas.
Antes do início da amostragem, as residências foram previamente identificadas e
seus donos contatados pelos Agentes Comunitários de Saúde que acompanham cada
localidade. Foi dada preferência às residências mais antigas e àquelas localizadas em
beira de estrada de terra onde a poeira levantada pela passagem de veículos é maior.
A cada morador que consentiu a coleta dentro de suas casas, foram explicados
os objetivos da referida coleta e do estudo.
O método de coleta adotado foi proposto por Silva (1996), onde inicialmente,
na casa a ser amostrada, identifica-se as áreas internas onde ocorra a presença de
depósitos recônditos de poeira.1 A seguir, coletou-se a amostra de poeira, ao menos,
em três dessas áreas, de modo a criar uma amostra representativa da poeira presente
na residência. A poeira foi coletada com o auxílio de um pincel e uma folha de papel A4
sem uso. Após a coleta de aproximadamente 2g desse material, a poeira foi transferida
para um saco plástico com vedação do tipo “ziploc”, pesada e novamente vedada com
fita para evitar entrada de água. Após procedimentos de identificação e anotações sobre
o ponto de coleta, os sacos plásticos foram colocados em outro saco para
envelopamento e acondicionados em caixa de isopor com gelo até o envio ao
laboratório de análise Importante salientar que o material de coleta utilizado para

1

depósitos recônditos de poeira são aqueles localizados na parte interna das casas, acima de 1,5
metros de altura e que não são comumente limpos quando se efetuam as limpezas domésticas
normais. Nesses locais, forma-se um depósito de poeira e materiais particulados de
granulometria bastante fina formada pelo carreamento de materiais particulados pelo ar,
representando, dessa forma, um testemunho conveniente de processos de contaminação por
dispersão atmosférica. Por este motivo, as poeiras coletadas devem (a) estar dentro das casas local propício para a lenta deposição de material particulado de baixa granulometria; (b) acima
de 1,5 metros - altura a partir da qual a contaminação das amostras por partículas provenientes
do chão das casas é mínima; e (c) em locais de difícil acesso às pessoas que efetuam a limpeza
doméstica - permitindo que seja formada uma camada de poeira tal que indique um histórico
de contaminação no tempo – como, por exemplo, atrás ou em cima de armários, atrás de
quadros, etc.
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poeira (pincel, papel e sacos plásticos) foram individuais, isto é, sem nenhum uso em
amostra seguinte.
Assim, o procedimento de amostragem de cada residência requereu:
●

01 filtro de amostragem

●

01 saco plástico (10cm de largura x 15cm de comprimento), com

fecho, para a armazenagem da amostra de poeira
●

01 saco plástico (20cm de largura x 30cm de comprimento), sem

fecho, para o envelopar o saco contendo a amostra de poeira; e
●

02 etiquetas auto-adesivas.

Ao longo dessa amostragem, foram coletadas 25 amostras de poeira e 3
duplicatas nos distritos/subdistritos de Mariana, conforme mostrado na Tabela 09.
Nesta fase, simultâneo à amostragem da poeira domiciliar, também se dá o início
da etapa de preocupações da comunidade, onde o segundo responsável pela coleta
realiza uma conversa com as pessoas da localidade, sobre as preocupações com sua
saúde e de seus familiares após o desastre.
Tabela 09. Localidade, data e horário da coleta de poeira intradomiciliar
Local

Matriz

Número da Amostra

ID

Horário

Data

Bento Rodrigues

Poeira

1

11:08

28/08/2018

Bento Rodrigues

Poeira

2

12:05

28/08/2018

Bento Rodrigues

Poeira

3

12:05

28/08/2018

Camargos

Poeira

4

14:35

28/08/2018

Ponte do Gama

Poeira

5

11:11

29/08/2018

Ponte do Gama

Poeira

6

13:45

29/08/2018

Ponte do Gama

Poeira

7

15:02

29/08/2018

Ponte do Gama

Poeira

8

16:00

29/08/2018

Paracatu de Cima

Poeira

9

11:02

30/08/2018

Paracatu de Cima

Poeira

10

12:20

30/08/2018

Paracatu de Cima

Poeira

11

14:33

30/08/2018

Paracatu de Baixo

Poeira

12

15:00

30/08/2018

Paracatu de Baixo

Poeira

13

17:41

30/08/2018
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Paracatu de Baixo

Poeira

14

11:00

31/08/2018

Paracatu de Baixo

Poeira

15

11:20

31/08/2018

Paracatu de Baixo

Poeira

16

12:35

31/08/2018

Paracatu de Baixo

Poeira

17

12:50

31/08/2018

Paracatu de Baixo

Poeira

18

13:00

31/08/2018

Paracatu de Baixo

Poeira

19

12:40

31/08/2018

Campinas

Poeira

20

12:30

01/09/2018

Borba

Poeira

21

16:40

01/09/2018

Pedras

Poeira

22

15:30

31/08/2018

Pedras

Poeira

23

16:00

31/08/2018

Pedras

Poeira

24

17:50

31/08/2018

Borba

Poeira

25

14:30

01/09/2018

Ponte do Gama

Poeira

duplicata 01 da poeira 06

Paracatu de Baixo

Poeira

duplicata 02 da poeira 14

Paracatu de Cima

Poeira

duplicata 03 da poeira 09
Fonte: AMBIOS engenharia e processos, 2018. Amostra primária

10.2 Caracterização dos locais de coleta de poeira.
Caracterização da área de coleta de poeira 01
Amostra realizada em casa residencial invadida pela lama de rejeito e
atualmente inabitada.

Figuras 45 e 47: Coleta de poeira intradomiciliar em Bento Rodrigues.
Fonte: equipe AMBIOS, 2018.
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Caracterização da área de coleta de poeira 02
Amostra realizada em casa invadida pela lama de rejeito. Fica localizada em na
área central próximo ao antigo ginásio em Bento Rodrigues. Não ocupada.
Caracterização da área de coleta de poeira 03
Amostra realizada em residências no setor mais elevado da local em Bento
Rodrigues. Fica ao final de uma rua em parte mais alta. Não ocupada. Amostra
composta.
Caracterização da área de coleta de poeira 04
Amostra realizada em sede de propriedade rural. Localizada na área da
comunidade de Camargos. Local não ocupado.

Figuras 48 e 49: Coleta de poeira em Camargos.
Fonte: equipe AMBIOS, 2018.

Caracterização da área de coleta de poeira 05
Amostra realizada em sede de propriedade rural, com atividade de pecuária.
Residência ocupada, localizada na área da comunidade de Ponte do Gama.

Figura 50: Coleta de poeira em Ponte do Gama Fonte: equipe AMBIOS, 2018.
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Caracterização da área de coleta de poeira 06
Amostra realizada em sede de propriedade rural, com atividade de pecuária e
lavoura. Residência ocupada na área da comunidade de Ponte do Gama.
Caracterização da área de coleta de poeira 07
Amostra realizada em sede de propriedade rural. Residência ocupada na área da
comunidade de Ponte do Gama.
Caracterização da área de coleta de poeira 08
Amostra realizada em residência em área rural. Residência ocupada, localizada
na área da comunidade de Ponte do Gama.

Figuras 51 e 52 Coleta de poeira em Ponte do Gama

Fonte: equipe AMBIOS, 2018.
Caracterização da área de coleta de poeira 09
Amostra realizada em sede de propriedade rural, com atividade agrícola.
Residência ocupada, localizada na área rural da comunidade de Paracatu de Cima.
Caracterização da área de coleta de poeira 10
Amostra realizada em residência em área rural ocupada e localizada em área
atingida por lama de rejeito próximo a via. Característica de trânsito de veículos
pesados.
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Caracterização da área de coleta de poeira 11
Amostra realizada em residência em área rural ocupada e localizada em área
atingida por lama de rejeito próximo a via. Característica de trânsito de veículos
pesados.
Caracterização da área de coleta de poeira 12
Amostra realizada em residência em área atingida por lama de rejeitos, na zona
mais adensada na comunidade de Paracatu de Baixo, com atividade agrícola doméstica
(horta e criação de galinhas), ao lado de via com forte trafego de veículos pesados.
Caracterização da área de coleta de poeira 13
Amostra realizada em sede de fazenda localizada em área atingida por lama de
rejeitos na zona rural na comunidade de Paracatu de Baixo, com atividade agrícola
doméstica (horta, pomar e criação de galinhas). Observou-se que houve remoção de
rejeito ao lado de via com intenso tráfego de veículos pesados.
Caracterização da área de coleta de poeira 14
Amostras coletadas em duas casas localizadas na parte alta de um morro. As
casas foram atingidas pela lama em uma altura de aproximada mente 1,5 metros do piso
da casa e aproximadamente 8 metros de altura acima do nível da rua. Residência não
ocupada. Observou-se intensa circulação de veículos pesados na área mais adensada da
localidade de Paracatu de Baixo.

Figuras 53 e 54: Coleta de poeira em Paracatu de Baixo
Fonte: equipe AMBIOS, 2018.
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Caracterização da área de coleta de poeira 15
Amostra coletada em residência na área mais adensada. Ocupada, com uso
rural e residencial na área da comunidade de Paracatu de Baixo, próximo a via com
transito de veículos pesados.
Caracterização da área de coleta de poeira 16
Amostra coletada em residência não ocupada, localizada na área da comunidade
de Paracatu de Baixo, próximo a via com transito de veículos pesados.
Caracterização da área de coleta de poeira 17
Amostra coletada em residência não ocupada, localizada na área da comunidade
de Paracatu de Baixo, próximo a via com transito de veículos pesados.
Caracterização da área de coleta de poeira 18
Amostra coletada em residência não ocupada, localizada na área da comunidade
de Paracatu de Baixo, próximo a via com transito de veículos pesados.
Caracterização da área de coleta de poeira 19
Amostra coletada em sede de escola atingida por lama de rejeito, com presença
de lama. Local inativo, localizado na área da comunidade de Paracatu de Baixo, próximo
a via com transito de veículos pesados.

Figura 55: Coleta de poeira em Paracatu de Baixo
Fonte: equipe AMBIOS, 2018.

Caracterização da área de coleta de poeira 20
Amostra coletada em residência em área rural, em região atingida por lama de
rejeito, dentro da residência. Residência ocupada, localizada na zona rural da
comunidade de Campinas.
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Caracterização da área de coleta de poeira 21
Amostra coletada em residência localizada em área rural, em região não atingida
por lama de rejeito na comunidade de Borba.
Caracterização da área de coleta de poeira 22
Amostra realizada em residência em área rural, ocupada, com atividades rurais.
Local atingido diretamente pela lama de rejeitos na localidade de Pedras, próxima a via
com tráfico de veículos pesados.
Caracterização da área de coleta de poeira 23
Amostra coletada em residência em área rural, sede de fazenda ocupada, com
atividades rurais. Localidade impactada diretamente pela lama de rejeitos na localidade
de Pedras.
Caracterização da área de coleta de poeira 24
Amostra coletada em residência em área rural, em região atingida por lama de
rejeito, dentro da residência e área externa avarandada. Ocupada na zona rural da
comunidade.
Caracterização da área de coleta de poeira 25
Amostra coletada em residência localizada em área rural de região atingida por
lama de rejeito. Dentro da residência e em área externa avarandada, foi observado que
houve a remoção de rejeitos na área. Localizada, próximo a via de tráfico de veículos
pesados.
10. Alimentos
As amostras de alimentos foram divididas em alimentos de origem animal e
vegetal. Para as amostras de origem vegetal foram coletadas 10 amostras de frutas
(foram coletadas as frutas existentes na localidade no momento da coleta e que eram
representativas no que concerne ao hábito alimentar da população), além de 11
amostras de tubérculos, 06 amostras de leite e 07 de ovos, nas localidades descritas nas
tabelas 10 e 11, abaixo.

47

Anteriormente, estavam previstas coletas e análises de amostras de peixes,
entretanto, em etapas preliminares de preocupações da comunidade com sua saúde, a
população apresentou dúvidas sobre a qualidade dos alimentos produzidos nas áreas
atingidas pela lama do desastre e relatou não haver hábito alimentar nem
comercialização de peixes na região.
Assim, as matrizes ambientais leite bovino e ovo de galinha que não estavam
inicialmente previstas no planejamento de amostragem, foram incluídas em
substituição às amostras de organismos aquáticos, para avaliação de possível rota de
exposição humana aos potenciais contaminantes de interesse.

a. Leite bovino
A persistência da maioria dos metais pesados em solo é conhecida. A principal
questão a ser esclarecida na amostragem de leite de bovinos criados em pastagens nas
localidades é se este alimento está contaminado pelos contaminantes potencialmente
de interesse.
11.1. Localização dos pontos de amostragem
Foram realizadas 06 coletas de amostra de leite junto aos pequenos produtores
dos Distritos de Campinas, Ponte do Gama, Paracatu de Baixo, Paracatu de Cima, Pedras
e Borba, conforme tabela abaixo.
Tabela 10: Quantidade de amostras de leite bovino por local de coleta.

Local

Matriz

Número da

ID

Horário

Data

Amostra
Ponte do Gama

Leite

1

60473

14:50

29/08/2018

Paracatu de Cima

Leite

2

60474

09:00

30/08/2018

Paracatu de Baixo

Leite

3

60475

09:30

30/08/2018

Pedras

Leite

4

60476

16:00

31/09/2018

Borba

Leite

5

60477

16:30

31/09/2018

Campinas

Leite

6

62777

10:00

01/09/2018

Fonte: AMBIOS, 2018.
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As amostras foram coletadas na hora da ordenha das vacas. Importante ressaltar
que as vacas pastam em área de deposição direta ou indireta de rejeitos.
Durante a amostragem foram registradas as coordenadas (GPS) das sedes dos
criadores para cada amostra coletada, conforme descrito nos tópicos anteriores.
11.2 Procedimentos de amostragem
Após a coleta, as amostras de 500mL de leite foram acondicionadas em frascos
esterilizados enviados pelo laboratório de coleta. Os procedimentos de identificação e
caracterização do local de coleta foram os mesmos realizados nos itens anteriores.
Após a identificação dos frascos, estes foram postos em sacos plásticos duplos e
mantidos sob refrigeração no campo em caixa de isopor contendo gelo e, tão logo
possível, congelados a -20ºC até o envio ao laboratório.
11.3 Caracterização dos locais de coleta de leite.
Caracterização da área de coleta de Leite 01
Amostra coletada em propriedade rural, não atingida por lama de rejeito, os
animais pastavam em área de rejeito há cerca de 1 mês antes da data da coleta. O curral,
fica localizado próximo a via de tráfico pesado de veículos.

Figura 56: Coleta de leite bovino em Ponte do Gama Fonte: equipe AMBIOS, 2018.

Caracterização da área de coleta de Leite 02
Amostra coletada em propriedade rural, localizada as margens do Rio Gualaxo do
Norte em área atingida por lama de rejeitos, e próximo a via com trânsito de veículos
pesados. Os animais pastam em área elevada não diretamente atingida por área de
rejeito.
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Caracterização da área de coleta de Leite 03
Amostra realizada em propriedade rural, em área de pastagem encoberta por
lama de rejeito, às margens do Rio Gualaxo do Norte.
Caracterização da área de coleta de Leite 04
Amostra realizada em propriedade rural, em área de pastagem encoberta por
lama de rejeito, com curral localizado em área onde houve retirada de sedimentos. O
gado pasta em área encoberta por lama de rejeito.

Figura 57: Coleta de leite bovino em Pedras
Fonte: equipe AMBIOS, 2018.

Caracterização da área de coleta de Leite 05
Amostra realizada em propriedade rural, em área de pastagem encoberta por
lama de rejeito, com curral localizado em área onde houve retirada de sedimentos. O
gado é alimentado com cana de açúcar plantada em área de rejeito.
Caracterização da área de coleta de Leite 06
Amostra realizada em propriedade rural, em área de pastagem encoberta por
lama de rejeito, com curral localizado em área não atingida por lama de rejeito, próximo
a via com tráfico de veículos pesados.
11.4 Ovo de Galinha
10.2.1 Localização dos pontos de amostragem
Como mencionado anteriormente, foram coletadas 07 amostras compostas de
ovos. Cada amostra continha 05 unidades de ovos, coletadas em residências onde as
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galinhas ciscam em terrenos que foram acometidos direta ou indiretamente pela lama.
A localização das coletas está resumida na Tabela 11 abaixo.
Tabela 11: Quantidade de amostras de ovo de galinha por local de coleta

Local

Matriz

Número da Amostra

ID

Horário

Data

Ponte do Gama

Ovo

1

60483

12:00

29/08/2018

Ponte do Gama

Ovo

2

60484

15:27

29/08/2018

Paracatu de Baixo

Ovo

3

60485

14:40

30/08/2018

Paracatu de Baixo

Ovo

4

60486

14:50

30/08/2018

Paracatu de Baixo

Ovo

5

60487

09:00

31/08/2018

Paracatu de Baixo

Ovo

6

62764

09:30

31/08/2018

Pedras

Ovo

7

62765

14:00

31/08/2018

Fonte: AMBIOS, 2018.

11.6 Procedimentos de amostragem - Ovos
Os procedimentos de identificação e caracterização do local de coleta foram os
mesmos realizados nos itens anteriores. Após o procedimento de identificação, cada
amostra foi acondicionada em bandejas específicas para ovos. As bandejas foram
vedadas e os ovos armazenados a 4ºC até o envio ao laboratório.
11.7 Caracterização dos locais de coleta de ovo.
Caracterização da área de coleta de ovo 01
Amostra coletada em área afetada por lama de rejeitos, em propriedade rural
ocupada, para consumo não comercial, com manejo não confinado (soltas no quintal).
Caracterização da área de coleta de ovo 02
Amostra coletada em área não afetada por lama de rejeitos, em propriedade
rural ocupada, para consumo não comercial, com manejo não confinado (soltas no
quintal), próxima a via de transito de veículos pesados.
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Caracterização da área de coleta de ovo 03
Amostra coletada em área afetada por lama de rejeitos, em propriedade rural
ocupada, onde foi realizada retirada de lama, para consumo não comercial, com manejo
não confinado (soltas no quintal), próxima a via de transito de veículos pesados.

Figuras 58 e 59: Coleta de ovos em Paracatu de baixo
Fonte: equipe AMBIOS, 2018.

Caracterização da área de coleta de ovo 04
Amostra coletada de forma composta em área afetada por lama de rejeitos, em
propriedade ocupada, para consumo não comercial, com manejo não confinado (soltas
no quintal), próxima a via de transito de veículos pesados.
Caracterização da área de coleta de ovo 05
Amostra coletada em área afetada por lama de rejeitos, em propriedade
ocupada, para consumo não comercial, com manejo não confinado (soltas no quintal).
Caracterização da área de coleta de ovo 06
Amostra coletada em área afetada por lama de rejeitos em propriedade
ocupada, os ovos são para consumo não comercial, com manejo não confinado (galinhas
soltas no quintal), próxima a via de transito de veículos pesados.
Caracterização da área de coleta de ovo 07
Amostra coletada em área afetada por lama de rejeitos, em propriedade
ocupada, para consumo não comercial, com manejo não confinado (soltas no quintal),
próxima a via de transito de veículos pesados.
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11. Vegetais
A partir de relato da população sobre o crescimento anormal de suas plantações
em áreas acometidas direta ou indiretamente pela lama, foram identificados alguns
pontos onde haviam plantados tubérculos e frutas mais consumidos pela população.
A opção de se avaliar alguns vegetais a partir de relatos, gera preocupações pois
metais pesados podem acumular-se na parte comestível das culturas. Como já é sabido,
a periculosidade da ingestão de metais pesados ocorre por serem altamente tóxicos e
não serem biodegradáveis, ou seja, após a sua ingestão os organismos não são capazes
de os eliminar, gerando riscos para a saúde pública quando atingem concentrações
excessivas.
12.1 Procedimento de amostragem
Cada amostra de tubérculos ou frutas coletadas, continham minimamente 100
gramas. Estas amostras foram coletadas, conforme mencionado, em propriedades de
pessoas que cultivam em área acometida direta ou indiretamente pela lama de rejeitos.
Após a anuência do proprietário, as amostras de tubérculos foram removidas do solo
com o auxílio de enxada e/ou pás, retirados o excesso de solo, lavados com água
destilada e imediatamente acondicionadas em sacos plásticos duplos estéreis,
fornecidos pelo laboratório de análises.
Após a marcação do ponto de coleta com o auxílio de um GPS, caracterização do
ponto de coleta e devida identificação, os sacos plásticos contendo a amostra individual
foi duplamente vedado com fita e inserida no segundo saco da amostra. Após o
procedimento de identificação, as amostras coletadas de tubérculos e frutas foram
imediatamente acondicionadas em caixa de isopor com gelo até serem resfriadas em
freezer a 4ºC até o envio ao laboratório. Importante ressaltar que todas as amostras
foram enviadas ao laboratório com até 48 horas após a coleta.
12.2 Localização dos pontos de amostragem
Como mencionado anteriormente, foram coletadas 10 amostras compostas de
tubérculos e 8 amostras de frutas. Foram escolhidos tubérculos e frutas mais
consumidas pela população, dando preferência em plantações onde a área fosse
atingida direta/indiretamente pela lama de rejeitos. A escolha das regiões de coleta
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deu-se a partir da identificação na etapa prévia de reconhecimento das localidades e o
material amostrado e local de coleta de frutas e vegetais (tubérculos) estão
sumarizados nas Tabela 11 e 12 abaixo:
Tabela 11: Locais de coleta das amostras de fruta

Local

Matriz

Número da Amostra

ID

Horário

Data

Bento Rodrigues

Cana

1

60390

12:08

28/08/2018

Ponte do Gama

Cana

2

60391

11:35

29/08/2018

Ponte do Gama

Laranja

3

60392

11:50

29/08/2018

Paracatu de Cima

Banana

4

60393

11:50

30/08/2018

Paracatu de Cima

Cana

5

60394

14:40

30/08/2018

Paracatu de Baixo

Cana

6

60395

16:50

30/08/2018

Paracatu de Baixo

Cana

7

60396

12:10

30/08/2018

Paracatu de Baixo

Cana

9

60397

13:00

31/08/2018

Pedras

Cana

8

60398

15:00

31/08/2018

Paracatu de Cima

Cana

Duplicata

60399

11:00

30/08/2018
Fonte: AMBIOS, 2018

Tabela 12: Locais de coleta das amostras de tubérculos

Local

Matriz

Número da Amostra

ID

Horário

Data

Bento Rodrigues

Inhame

1

60443

12:08

28/08/2018

Ponte do Gama

Inhame

2

60444

11:35

29/08/2018

Ponte do Gama

Mandioca

3

60445

12:00

29/08/2018

Paracatu de Cima

Mandioca

4

60446

15:00

30/08/2018

Paracatu de Cima

Mandioca

5

60447

14:40

30/08/2018

Paracatu de Baixo

Inhame

6

60448

13:00

30/08/2018

Paracatu de Baixo

Mandioca

7

60449

12:00

30/08/2018

Campinas

Inhame

8

60450

08:00

31/08/2018
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Paracatu de Baixo

Mandioca

9

60451

09:15

31/08/2018

Borba

Mandioca

10

60452

15:00

01/09/2018

Paracatu de Cima

Mandioca

Duplicata

62795

08:00

29/08/2018

Fonte: AMBIOS, 2018

Caracterização da área de coleta de fruta 01
Amostra coletada em área de encoberta por lama de rejeito, plantação de
origem não conhecida, bem como o uso, matriz cana de açúcar.
Caracterização da área de coleta de fruta 02
Amostra coletada em área de encoberta por lama de rejeito, em propriedade
rural, cultivada para uso na alimentação animal (gado bovino), matriz cana de açúcar.
Caracterização da área de coleta de fruta 03
Amostra coletada em área de encoberta por lama de rejeito, em propriedade
rural, cultivada para consumo doméstico (pomar), matriz laranja.
Caracterização da área de coleta de fruta 04
Amostra coletada em área de encoberta por lama de rejeito, em propriedade
rural, cultivada para consumo doméstico (pomar), matriz banana.
Caracterização da área de coleta de fruta 05
Amostra coletada em área encoberta por lama de rejeito, em propriedade rural,
cultivada para alimentação animal (gado bovino) e consumo humano, matriz cana de
açúcar
Caracterização da área de coleta de fruta 06
Amostra coletada em área em que ocorreu retirada de lama de rejeito, em
propriedade rural, cultivada para alimentação animal (gado bovino) e consumo humano
(eventual), matriz cana de açúcar.
Caracterização da área de coleta de fruta 07
Amostra coletada em área em de lama de rejeito, em propriedade residencial
com usos agrícolas, cultivada para alimentação animal (gado bovino) e consumo
humano (eventual), matriz cana de açúcar.
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Caracterização da área de coleta de fruta 08
Amostra coletada em área em de lama de rejeito, em propriedade residencial com
usos agrícolas, cultivada para alimentação animal (gado bovino) e consumo humano
(eventual), matriz cana de açúcar.

Caracterização da área de coleta de tubérculo 01
Amostra de tubérculo (inhame) coletada em área de quintal de residência
atingida pela lama de rejeitos, em propriedade que foi totalmente destruída. O local não
há possibilidade de habitação devido a área ser considerada de risco.
Caracterização da área de coleta de tubérculo 02
Amostra de tubérculo (Inhame) coletada em área de zona rural próximo da sede
da fazenda. Essa área foi atingida pela lama de rejeitos, que após o escoamento da água
e lama ficou com camada de rejeitos encobrindo o solo. Esta área possui moradores que
cultivam e utilizam sua produção como alimento quase que diário. Apesar do ter sido
atingida existem moradores e criações que também são consumidas. Existe gado, mas
não realizam coleta de leite.
Caracterização da área de coleta de tubérculo 03
Amostra de tubérculo (mandioca) coletada em área de zona rural próximo da
sede da fazenda. Essa área foi atingida pela lama de rejeitos, que após o escoamento da
água e lama ficou com camada de rejeitos encobrindo o solo. Esta área possui
moradores que cultivam e utilizam sua produção como alimento quase que diário.
Apesar do ter sido atingida existem moradores e criações que também são consumidas.
Existe gado, mas não realizam coleta de leite.
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Figura 60: Coleta de mandioca em Ponte do Gama
Fonte: equipe AMBIOS, 2018.

Caracterização da área de coleta de tubérculo 04
Amostra de tubérculo (mandioca) coletada em área de zona rural próximo da
sede da fazenda. Essa área foi atingida pela lama de rejeitos, que após o escoamento da
água e lama ficou com camada de rejeitos encobrindo o solo. Esta área possui
moradores que cultivam e utilizam sua produção como alimento. Apesar do ter sido
atingida existem criações que também são consumidas pelos moradores.
Caracterização da área de coleta de tubérculo 05
Amostra de tubérculo (mandioca) coletada em área de zona rural próximo da
sede da fazenda. Essa área foi atingida pela lama de rejeitos, que após o escoamento da
água e lama ficou com camada de rejeitos encobrindo o solo. Esta área possui
moradores que cultivam e consomem esse alimento. Apesar de ter sido atingida existem
criações que também são consumidas pelos moradores. Foi realizado coleta de amostra
duplicata para este material.

Figuras 61 e 62: Coleta de mandioca em Paracatu de cima
Fonte: equipe AMBIOS, 2018.

Caracterização da área de coleta de tubérculo 06
Amostra de tubérculo (Inhame) coletada em área de zona rural. Essa área foi
atingida pela lama de rejeitos, que após o escoamento da água e lama ficou com camada
de rejeitos encobrindo o solo. O Tubérculo estava em um barranco. Esta área possui
moradores que cultivam e consomem esse alimento. Apesar de ter sido atingida existem
criações que também são consumidas pelos moradores.
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Figura 63: Coleta de Inhame em Paracatu de baixo
Fonte: equipe AMBIOS, 2018.

Caracterização da área de coleta de tubérculo 07
Amostra de tubérculo (Mandioca) coletada em área de zona rural próximo da
sede da fazenda. Essa área foi atingida pela lama de rejeitos e possui moradores que
cultivam e consomem sua produção. Apesar de ter sido atingida existem criações que
também são consumidas pelos moradores, como galinhas e porcos.
Caracterização da área de coleta de tubérculo 08
Amostra de tubérculo (Inhame) coletada em área de zona rural próximo da sede
da fazenda caracteriza-se como vegetação ruderal não plantada.
Caracterização da área de coleta de tubérculo 09
Amostra de tubérculo (mandioca) coletada em área de zona rural próximo da
sede da fazenda. Essa área foi atingida pela lama de rejeitos e possui moradores que
cultivam e consomem sua produção. Apesar de ter sido atingida existem criações
galinhas que são consumidas pelos moradores.
Caracterização da área de coleta de tubérculo 10
Amostra de tubérculo (Mandioca) coletada em área de chácara próxima a
comunidade em Borba. A lama de rejeitos chegou próximo a área em que foi colhido o
tubérculo. Além disso, a casa que os moradores moravam, nesse mesmo terreno, foi
totalmente encoberta pelo refluxo da lama de rejeitos. Os moradores desta casa
utilizam sua produção para o consumo. Na área foi encontrado a presença de porcos,
galinhas, plantas frutíferas e leguminosos.
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