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IntroduçãoIntrodução
• A cidade de Brumadinho, assim como todos os seus

municípios e vizinhos à sua jusante, banhados pelo
Rio Paraopeba vivem sob uma ótica de novas
realidades promovidas pelo rompimento da
barragem da Mineração Vale do Rio Doce em
Córrego do Feijão. Diante de ações preventivas,

ainda não implementadas ou por mim

desconhecida, até o momento, resta-nos tentar

remediar os impactos consequentes de uma

tragédia de magnitude imensurável principalmente

no aspecto social e ambiental
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1.1 CARACTERÍSTICAS DA BACIA 
AÉREA DA REGIÃO

• a bacia aérea apresenta na região de contorno da cidade tem
um comportamento característico de “atmosfera estável”.

• predominância ventos ascendentes e descendentes sem

uma movimentação de ventos laterais;

• aliadas às baixas (temperaturas nas estações típicas ou em
dias mais frios e inversões térmicas), numa topografia com
serras no entorno provocam de maneira sinérgica a
dificuldade e agravamento do processo da dispersão;
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1.2 CORPO RECEPTOR DE 
RELEVÂNCIA

• O corpo receptor de maior relevância recai sobre as áreas de
maiores aglomerações urbanas no raio de interferências das
fontes geradoras de um ou mais dos poluentes objetos das
investigações;

• Nas condições atuais temos movimentação de terras nas
atividades minerárias (a Vale não é a única), que contribuem

principalmente com emissões de material particulado com

granulometrias variadas;
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1.3 PARÂMETROS E POLUENTES 
PASSIVEIS DE MONITORAMENTO

• Em Brumadinho poluentes tais como material particulado e

dióxido de Enxofre são os mais representativos;

• Na mineração, transporte interno e externo, (transporte de
matérias primas, produtos, insumos e etc.) utiliza-se

normalmente veículos com motores a diesel;

• atualmente: grande movimentação de veículos contribuindo
com emissões de material particulado e poluentes gasosos

tais como SO2, NOx e policíclicos aromáticos (originados na
combustão incompleta dos motores a diesel).
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1.4 AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS A 
SEREM IMPLEMENTADAS

• O monitoramento para avaliação de um “back ground” já
deveria ter sido iniciado para haver uma comparação e
evolução das consequências na qualidade do ar no ambiente
da região da cidade de Brumadinho;

• A minimização do impacto nos períodos de chuva seja para
“lavar o ar” ou dificultar a emissão de material particulado

devido a umidade não mais existe;

• O tempo seco, intensidade de ventos, previsíveis para os
próximos dois ou três meses, tendem majorar as

concentrações dos poluentes no ar da região
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1.4 AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS A 
SEREM IMPLEMENTADAS

• umidificação das áreas expostas sujeitas a ações eólicas,
incluindo estradas não pavimentadas, limpezas dos

caminhões circulantes na cidade podem se adotadas e ter

sua efetividade na resposta do plano de monitoramento a
ser implantado;

• A utilização dos equipamentos remotos ou estações de

monitoramento contínuo podem ser opções para a
definição de uma rede de monitoramento compatível para
atender as expectativas de um trabalho técnico sustentado.
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1.5 RESPOSTAS SOBRE A EFETIVIDADE DOS 
SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL IMPLANTADO

• No monitoramento remoto: respostas qualitativas e a
liberação do laudo técnico o tempo é de aproximadamente
45(quarenta e cinco) dias após a coleta;

• Sobre o material particulado temos três classes passíveis de
avalição sendo:
• Partícula Sedimentável – (PS);
• Particulas Totais em Suspensão- (PTS);
• Partículas Inaláveis (PI) e Partículas Respiráveis (PR ou

PT);
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2. CONCLUSÕES



Muito obrigado!!
FRANCISCO CARLOS LIMA DINIZ – Fundador da empresa “Medições 

Ambientais Consultoria Ltda”. Especialista em Amostragem em Chaminés e 
Controle Ambiental desde 1976. Técnico em Química pelo COLTEC. Trabalhou 
no CETEC-Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerai no período de 1976-

1984 e na Albras Alumínio entre 1984-1986. Consultor das empresas  
ECOPAM – SP e ENERGÉTICA RJ  no  período de 1986 a 1990. Dessa forma, 

tem 30 anos de atuação na área. 
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