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1. APRESENTAÇÃO 

O presente Relatório de Controle Ambiental foi elaborado em atendimento às orientações da 
SUPRAM e objetivando a obtenção, na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável (SEMAD-MG), da licença de operação corretiva – LOC do 
Sistema de Abastecimento de Água Rio Manso, de propriedade da Companhia de 
Saneamento do Estado de Minas Gerais (COPASA) e localizado nos municípios de 
Brumadinho e Rio Manso, MG.  

A implantação do sistema se deu entre os anos de 1985 e 1991, passando a operar de 
forma provisória até março de 1992, quando teve sua operação normalizada. 

Os estudos realizados centram-se, basicamente, na avaliação da situação ambiental do 
Sistema Rio Manso, bem como avaliação de possíveis passivos ambientais. Identificados os 
passivos ambientais são apresentadas recomendações e propostas de programas 
ambientais, contendo ações mitigadoras dos efeitos adversos decorrentes da implantação 
e/ou operação do referido empreendimento.  

Sendo assim, a COPASA, através dos estudos ambientais realizados pela ESSE Engenharia 
e Consultoria Ltda, apresenta o Relatório de Controle Ambiental – RCA, cujos temas 
encontram-se distribuídos em 7 capítulos que serão descritos a seguir. 

O relatório foi elaborado de acordo com o formato para apresentação de Relatório de 
Controle Ambiental (RCA) para o licenciamento de sistemas de abastecimento de água 
disponibilizado pela Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM. Ressalta-se que o Plano 
de Controle Ambiental – PCA está sendo apresentado na oportunidade . 

Conforme já mencionado, este relatório se justifica pela necessidade de estabelecer 
diretrizes para elaboração de planos em caráter de prevenção e correção às não 
conformidades ambientais do referido sistema de abastecimento de água, já implantado. 

Nos capítulos 1 e 2 apresentam-se as características do empreendedor, da empresa 
responsável pela elaboração dos estudos ambientais e as características gerais do 
empreendimento. 

Sequencialmente, o capítulo 3 apresenta a metodologia geral e específica utilizada para a 
delimitação das áreas de estudo, bem como a definição das áreas de estudo. 

O capítulo 4 consiste na apresentação do diagnóstico ambiental das áreas de estudos sobre 
os aspectos dos meios físicos, biótico e socioeconômico. Na seqüência estão apresentadas 
as ações e programas efetuados pela COPASA relacionados ao empreendimento. 

Em caráter conclusivo, nos capítulos 6, 7 e 8 são apresentados os passivos ambientais, as 
recomendações e ações ambientais relativas aos passivos identificados, a conclusão do 
trabalho e por fim as referências bibliográficas. 

Fica ressaltado que, esse estudo foi precedido por reuniões técnicas junto ao empreendedor 
que acompanhou toda a elaboração do mesmo. 

A seguir são apresentados os responsáveis pelo licenciamento ambiental deste 
empreendimento, bem como a empresa e equipe técnica que elaborou o presente estudo: 
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1.1 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDEDOR E DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO 

DO RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL  

� Empreendedor 

NOME DO EMPREENDEDOR COPASA – COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 
GERAIS 
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GERAIS 
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2. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Como ocorre em todas as regiões metropolitanas brasileiras, o grande crescimento industrial 
e demográfico exige dos órgãos envolvidos na administração metropolitana, um rigoroso 
acompanhamento das tendências de crescimento, procurando adequar as unidades dos 
sistemas de infraestrutura urbana às projeções de demanda de tais serviços. 

Com o objetivo de atender adequadamente as exigências e necessidades das regiões 
metropolitanas, são desenvolvidas atividades de planejamento voltadas a solução dos 
problemas urbanos, abrangendo períodos cada vez mais longos, onde são projetadas as 
demandas e apresentadas soluções viáveis técnica e economicamente. 

Os períodos dos estudos devem ser tais que possibilitem, a tempo hábil, a tomada de 
decisão, captação de recursos, elaboração de projetos e construção das unidades 
necessárias ao atendimento das comunidades, antes que se caracterize uma situação de 
deficiência e carência de serviços urbanos. 

Esse processo de planejamento, através da elaboração de Planos Diretores, é adotado para 
as mais diversas atividades e seguimentos das necessidades urbanas, como o caso dos 
sistemas de abastecimento de água. 

Neste sentido, o Sistema Rio Manso tem sua origem nas diretrizes do “Plano Diretor de 
Abastecimento de Água do Aglomerado Metropolitano” elaborado em 1977 visando ampliar 
e otimizar o abastecimento de água potável em função da expansão populacional, industrial 
e comercial.  

 

2.1.1 O PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO 
HORIZONTE 

Com o objetivo de garantir o adequado abastecimento de água da aglomeração 
metropolitana de Belo Horizonte até o ano de 2000, a COPASA realizou em 1977, o Plano 
Diretor de Abastecimento de Água da Aglomeração Metropolitana de Belo Horizonte 
abrangendo as áreas urbanizadas dos municípios de Belo Horizonte, Contagem, Betim, 
Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Sabará, Nova Lima e Ibirité. O referido Plano Diretor fixou 
as diretrizes para o atendimento da RMBH até o ano de 2000, considerando a integração do 
sistema distribuidor da região estudada. 

Dentre as atividades desenvolvidas no Plano Diretor pode-se destacar: 

� Estudo de Evolução de População; 

� Estudo de Parâmetros de Projeto; 

� Estudo de Demanda Urbana e Industrial; 

� Análise dos Estudos Existentes; 

� Estudo de Disponibilidade Hídrica na Região; 

� Estudo de Alternativas de Produção e Distribuição; 

� Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Financeiras das Alternativas. 

Como resultado do Plano Diretor de 1977, a alternativa vencedora em primeira fase foi a 
implantação do Sistema Serra Azul e posteriormente a implantação do Sistema Rio Manso. 
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Dando início a implementação das recomendações do Plano Diretor, a COPASA construiu o 
Sistema Serra Azul, garantindo o adequado abastecimento da RMBH por diversos anos. 

Em 1985 a empresa ampliou as projeções previstas no Plano Diretor, além de estender a 
abrangência dos serviços aos municípios de Pedro Leopoldo, Vespasiano e Lagoa Santa. 

Como resultado, foi ratificada a viabilidade da implantação do Sistema Rio Manso, como o 
responsável por garantir, juntamente com os demais sistemas existentes, a produção de 
água necessária a região metropolitana de Belo Horizonte. 

A implantação do sistema se deu entre os anos de 1985 e 1991, passando a operar de 
forma provisória até março de 1992, quando teve sua operação normalizada. 

Para efeito dos estudos do Plano Diretor os sistemas produtores da RMBH foram assim 
considerados: 

� Sistemas Próprios – Poços de Vespasiano e Lagoa Santa; 

� Sistema Morro Redondo - Mutuca, Fechos e Cercadinho; 

� Sistemas do Paraopeba - Ibirité, Vargem das Flores, Serra Azul e Manso. 

De acordo com as previsões de produção x demanda para 1990 observam-se, para o dia de 
maior consumo, um déficit de produção da ordem de 1,8 m³/s o que caracteriza a urgência 
da entrada do Sistema Rio Manso que foi concebido a partir de estudos do Plano Diretor de 
Abastecimento de Água da RMBH, tendo sido escolhido após exaustivos estudos técnicos e 
econômicos. 

A concepção global do sistema, bem como o projeto específico das diversas unidades 
componentes, foram desenvolvidos dentro das mais modernas técnicas de engenharia, 
procurando garantir, além dos melhores resultados operacionais com os menores custos de 
investimentos e de operação, um empreendimento perfeitamente integrado à realidade 
ambiental da região, induzindo ao desenvolvimento e melhoria de vida da população 
residente em sua área de influência. 

Previsto para ser implantado em duas etapas, o Sistema Rio Manso teve inicialmente 
construída a barragem de regularização com capacidade para regularizar 8,24 m³/s e as 
demais unidades para uma vazão de 4,12 m³/s (água bruta) e 4,00 m³/s (água tratada). 

A segunda etapa do sistema, terá a capacidade de captação utilizada no limite da unidade 
de regularização já construída (8,24 m³/s), vazão suficiente para as demandas previstas pelo 
Plano Diretor em seu horizonte. 

 

2.2 DESCRIÇÃO DO SISTEMA RIO MANSO 

O Sistema Rio Manso é composto pelas seguintes unidades, cuja descrição detalhada é 
apresentada nos próximos itens: 

� Reservatório com área de inundação de 1.080 hectares; 

� Barragem de Regularização (BR-2); 

� Elevatória de Água Bruta (EAB-2); 

� Adutora de Água Bruta (AAB); 

� Estação de Tratamento de Água (ETA-2); 

� Elevatória de Água Tratada (EAT-3); 



  

RCA – Sistema Rio Manso  5

� Câmara de Transição 4 (CT-4); 

� Reservatório R-7; 

� Elevatória de Água Tratada 4 (EAT-4); 

� Adutora de Água Tratada; 

� Área de Proteção do Sistema com 9.000 hectares – toda área vertente diretamente ao 
lago. 

 

� Barragem de regularização (BR-2) 

A barragem de Regularização, destinada a promover a regularização das águas a serem 
captadas, situa-se no município de Brumadinho, a montante de Conceição do Itaguá, a 
cerca de 65 km de Belo Horizonte. O acesso a barragem, a partir de Belo Horizonte, é feito 
pela MG-040, passando por Ibirité, Sarzedo e Mário Campos, até Brumadinho, e, a partir 
desta cidade, passando pelo Distrito de Conceição do Itaguá, situando-se a barragem 
aproximadamente 2 km a montante deste Distrito. 

A barragem construída permite a captação de uma vazão igual a 8,24m³/s no dia de maior 
consumo, mantendo uma descarga residual de 0,97m³/s. As estruturas de tomada d’água e 
o vertedor foram dimensionadas e construídas prevendo-se a possibilidade de elevar a 
capacidade de captação até 10,32m³/s. 

As principais características da barragem e do reservatório são as seguintes: 

� Barragem de terra com seção homogênea, construída em material argiloso compactado 
apoiado em saprolito denso de filito. A largura da crista é de 8,00 metros com declividade 
do talude de montante de 1,0 V; 2,5 H e do talude de jusante de 1,0 V: 1,8 H. 

Para promover a drenagem interna do maciço e da fundação, a barragem possui um septo 
inclinado de filtro drenante com 3,0 metros de largura e um tapete horizontal de filtro 
drenante de 1,2m de espessura sobre a fundação, que se estende do septo ao pé do talude 
de jusante. 

No trecho central da barragem, na região do leito do rio, foi construído um tapete de material 
argiloso entre a fundação e o filtro drenante horizontal, com espessura de 2,0 metros. No pé 
do talude de jusante foi executada uma cortina de furos de alívio. 

Contra o efeito erosivo da chuva, o talude de jusante é protegido por bermas de 4,0 metros, 
sendo cada 10 metros de desnível, recoberto por grama e provido de um sistema de 
canaletas de drenagem. 

Contra o efeito erosivo das ondas, o talude de montante é protegido com enrocamento 
 (“rip-rap”) na região situada acima da cota 764,00. 

� Vertedouro extravasor do tipo não controlado (sem comportas) com crista na cota 
781,00m com 30,0m de largura e 461,0 m de comprimento. 

O canal do vertedouro descarrega na bacia de dissipação, tipo ressalto, responsável pela 
dissipação da energia do escoamento, evitando a possibilidade de erosão a jusante da 
descarga. 
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Foto 2.2.1: Maciço de terra da barragem do Sistema 
Rio Manso, observar sistema de drenagem. 
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 

Foto 2.2.2: Reservatório do Sistema Rio Manso 
com área inundada de 1.080 ha. 
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 

 

  

Foto 2.2.3: Barragem de regularização, com altura de 
54 metros e base de 180 metros. 
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 

Foto 2.2.4: Lagoa de infiltração para estabilização do 
maciço da barragem. 
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 
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Foto 2.2.5: Vertedouro extravasor não controlado. 
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 

Foto 2.2.6: Canal de dissipação de energia de 
escoamento do vertedouro, a uma altitude de 781 
metros. 

Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 
 

� Tomada d’água 

A estrutura de tomada d’água foi concebida visando minimizar as consequências negativas 
de uma paralisação no sistema, permitindo rapidez e simplicidade na realização de reparos 
dos serviços de manutenção. 

A tomada d’água pode ser dividida em três partes principais que são a torre, a galeria e a 
tubulação de aço. 

A torre, destinada à tomada d’água propriamente dita, possui quatro comportas de 
admissão, situadas em níveis diferentes que permitem que seja captada sempre a água de 
melhor qualidade, tanto em função da estratificação do reservatório como nos níveis d’água 
existentes. 

O acesso à torre é feito por meio de uma ponte metálica treliçada, com vãos livres de 30m, 
suportados por pilares ocos de concreto armado. 

• Dados relativos ao Sistema 
− Volume do maciço:.........................................................................9.500.00m³ 
− Vazão captada no dia de maior consumo: .........................................8,24m³/s 
− Vazão regularizada no dia de maior consumo: ..................................9,21m³/s 
− Vazão média captada:........................................................................6,87m³/s 
− Vazão média regularizada:.................................................................7,84m³/s 
− Cota da soleira do vertedor: ...............................................................781,00m 
− Nível d’água normal: ..........................................................................781,00m 
− Nível d’água mínimo:..........................................................................769,00m 
− Nível d’água máximo:.........................................................................788,76m 
− Cota da crista da barragem: ...............................................................791,26m 
− Volume útil:....................................................................................109,151hm³ 
− Volume morto: .................................................................................27,760hm³ 
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− Volume total: .................................................................................136,911hm³ 
− Área máxima do espelho d’água: ......................................................19,40km² 
− Descarga máxima do vertedor: ......................................................1280,0m³/s 
− Período máximo sem verter: ............................................... 1 ano e 10 meses 
 

 

Foto 2.2.7: Tomada d’ água de captação. 
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 

 

� Adutora de Água Bruta (AAB) 

A adutora de água bruta, destinada a conduzir a água captada na barragem até a estação 
de tratamento de água, foi dividida em dois trechos, a saber: 

� Trecho em sucção – interliga a torre de tomada d’água à Elevatória de Água Bruta, com 
extensão de 460m, construído em etapa única em aço com diâmetro DN3100mm. 

� Trecho em recalque – interliga a Elevatória de Água Bruta à Estação de Tratamento de 
Água, construído em primeira etapa para 4,12m³/s em tubulação de aço com diâmetro de 
1600 mm e 820m da extensão. 
 

  
Foto 2.2.8: Trecho de sucção de água bruta, 
interliga a tomada d’água a elevatória. 
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 

Foto 2.2.9: Trecho de recalque interliga a elevatória 
e a ETA. 
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 
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� Elevatória de Água Bruta (EAB-2) 

Construída a 460m da torre de tomada d’água, a Elevatória de Água Bruta tem a finalidade 
de recalcar a vazão captada até a Estação de Tratamento de Água (ETA-2). 

Seu projeto foi desenvolvido visando garantir versatilidade operacional, atendendo às 
variações de vazão exigidas pela ETA, independente das oscilações de nível do reservatório 
de regularização. Para atingir a este objetivo, foram previstos dois tipos de conjuntos moto-
bombas, associados em paralelo. 

Em primeira etapa a EAB-2 foi construída para atender a uma vazão nominal de 4,12m³/s 
apresentando conjuntos elevatórios com as seguintes características: 

� Conjuntos tipo “A” 

• Quantidade: ........................................................................ 04, sendo um de reserva 
• Vazão unitária: ..............................................................................................0,61m³/s 
• Altura manométrica: ........................................................................................67,16m 
• Rotação nominal: ..........................................................................................1775rpm 
• Potencia do motor: ............................................................................................ 700cv 
• Tensão de alimentação:.................................................................................. 6.600V 

� Conjuntos tipo “C” 

• Quantidade: ........................................................................ 03, sendo um de reserva 
• Vazão unitária: ..............................................................................................2,13m³/s 
• Altura manométrica: ........................................................................................67,16m 
• Rotação nominal: ............................................................................................880rpm 
• Potencia do motor: .......................................................................................... 2400cv 
• Tensão de alimentação:.................................................................................. 6.600V 

Junto à EAB-2 localiza-se uma subestação destinada ao atendimento da EAB-2, ETA-2 e 
EAT-3. Essa subestação apresenta as seguintes características principais: 

• Tensão de entrada: ........................................................................................... 138kv 
• Tensão de saída: ............................................................................................... 6,6kv 
• Transformadores: .....................................................................2 unidades de 5 MVA 

 

  



  

RCA – Sistema Rio Manso  10 

Foto 2.2.10: Elevatória de água bruta. 
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 

Foto 2.2.11: Subestação. 
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 

 

� Estação de Tratamento de Água (ETA-2) 

Situada a 820 metros da AEB-2, localiza-se a Estação de Tratamento de Água do Rio 
Manso. Esta é do tipo convencional, constando de unidades para floculação, decantação, 
filtração, desinfecção e fluoretação. Sua capacidade em primeira etapa é de 4,12m³/s, sendo 
prevista sua ampliação para 8,50m³/s. 

Existe na estação uma unidade para tratamento e recuperação da água consumida na 
lavagem dos filtros e na descarga dos decantadores (UTR). Esta unidade tem capacidade 
para recuperar 120 l/s em primeira etapa e 300 l/s no final de plano, promovendo, além do 
aproveitamento desta parcela de vazão, a remoção do lodo que seria lançado a jusante da 
ETA. 

Apresenta-se a seguir uma descrição sumária das diversas unidades que compõem a ETA: 

� Sistema de Medição de Água Bruta (SMB) 

Destinado a promover a medição da vazão de entrada de água bruta na ETA, utilizando um 
medidor Venturi de DN1500mm com os demais elementos secundários necessários à 
transmissão de medições contínuas à sala de controle. 

� Estrutura de Chegada e Dosagem (ECD) 

A estrutura de chegada e dosagem, já construída para a etapa final, é composta de uma 
câmara de concreto armado com duas tubulações verticais DN 1800 mm que formam 
vertedores livres tipo tulipa. 

Nesta câmara é realizada a pré-cloração e a aplicação de cal. Os demais produtos 
necessários à fase inicial do tratamento (coagulante, amônia e polieletrólitos) são aplicados 
no canal a jusante da estrutura de chegada. 

� Mistura Rápida (MSR) 

Após a aplicação dos produtos químicos, é processada a mistura dos reagentes na água 
através de misturadores rápidos. 
 

  
Foto 2.2.12: Tulipa sulfato de alumínio. Foto  2.2.13: Misturador que garante a dispersão dos 
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Fonte:  Levantamento de campo, 2009. produtos químicos. 
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 

 

� Canal de distribuição para os floculadores 

O canal de distribuição da água coagulada aos floculadores é constituído de uma estrutura 
composta por dois canais paralelos com largura variando de 2,10m a 1,30m, cada um deles 
alimentando um conjunto de oito floculadores. 

� Floculadores (FLC) 

Na ETA existem 8 floculadores de cada lado do canal, cada um deles composto por 03 (três) 
câmaras, perfazendo um total de 48 câmaras com um tempo de detenção de 35 minutos. 

A agitação é mecânica, através de agitadores de fluxo axial instalados em todas as câmaras, 
sendo os das câmaras de montante dotados de variador eletromagnético de velocidade e os 
demais através de polias. 

� Decantadores Primários (DCP) 

Após a floculação, a água de cada quatro floculadores é conduzida a um decantador do tipo 
convencional com fluxo horizontal, operando à taxa de 45 m³/m² x dia e tempo de detenção 
de 2 horas. 

A remoção do lodo é feita utilizando raspadores mecânicos tipo ponte rolante que conduzem 
o lodo até os poços situados na parte de montante do decantador, de onde é removido 
através da carga hidráulica disponível. 

  
Foto 2.2.14: Floculadores. 
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 

Foto 2.2.15: Decantadores e ao fundo os canais de 
água decantada. 
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 

 

� Canais de Água Decantada 

Após a decantação, a água é conduzida aos filtros através de canal de concreto, onde se faz 
a aplicação de produtos auxiliares de filtração com cal, cloro e polieletrólito, existindo para 
isto, no canal de água decantada, um misturador rápido destinado a promover a adequada 
dispersão desses produtos na água decantada. 

� Filtros (FLT) 

Canais de água decantada 
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Foram construídos 10 (dez) filtros rápidos de fluxo descendente, cada um composto por 
duas câmaras com taxa média de operação de 300m³/m² x dia podendo atingir até 500 
m³/m² x dia. 

O leito filtrante, em dupla camada, é composto de areia com espessura de 0,30m e antracito 
com espessura 0,70m, sendo sua lavagem através da inversão de fluxo com a utilização de 
ar e água. 

� Interligação dos Filtros ao Reservatório de Água Tratada (IFR) 

Os filtros são interligados ao reservatório de água tratada através da estrutura que permite a 
união dos canais de água filtrada das duas alas dos filtros. 

Nesta estrutura é prevista a aplicação final de produtos químicos (cal, cloro e ácido 
fluorsilícico), que são dispersados através de misturador rápido. 

� Reservatório de Água Tratada (RAT) 

Este reservatório com volume útil de 12.700m³, dividido em duas câmaras de 6.350m³, 
funciona como volante do sistema, possibilitando a regularização da vazão diferencial 
máxima entre as elevatórias de água bruta (EAB-2) e de água tratada (EAT-3), permitindo 
que a operação da ETA se faça sem grandes variações de vazão, mesmo com alterações de 
demanda e, conseqüentemente, no recalque de água tratada pela EAT-3. 

� Reservatório de Água de Lavagem (RAL) 

O reservatório de água para lavagem de filtros e para consumo da ETA tem capacidade para 
1000 m³, sendo construído em concreto armado. 

Sua alimentação e saída é feita através de uma única tubulação de diâmetro 800 mm. 
 

  
Foto 2.2.16: Filtros. 
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 

Foto 2.2.17: Reservatório de água tratada. 
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 

 

� Depósito de Coagulantes (DCS) 

Os coagulantes necessários ao processo de tratamento, são estocados em seis tanques 
verticais de fibra de vidro com capacidade unitária de 20m³, localizados na área externa da 
ETA. 

Sua alimentação se faz por gravidade a partir de caminhões de tanque. 
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� Depósito de Ácido Fluorsilícico (DAF) 

O ácido fluorsilícico é estocado em quatro tanques horizontais de fibras de vidro com 
capacidade unitária de 20m³. Junto aos tanques estão localizadas duas bombas dosadoras 
para sua aplicação. 

� Depósito de Cilindros de Amônia (DCA) 

Na mesma área dos demais tanques, localiza-se o depósito de cilindro de amônia com 
capacidade para 24 cilindros, com capacidade unitária de 20m³. 

� Depósito de Cloro Líquido (DCL) 

No mesmo nível da casa de química, distante 50m desta, localiza-se a estrutura coberta 
destinada a receber e abrigar 2 (dois) caminhões de cloro com 21 toneladas de capacidade 
cada. 

� Unidade de Operação da ETA (UOE) 

A Unidade de Operação da ETA é dividida em dois blocos, sendo um de administração 
(UAD) e outro de operação (UOE). O bloco de administração estruturado com sala de chefia, 
cantina, depósito de materiais, sala de reunião e sanitários. 

Apresenta-se, a seguir, os sistemas de aplicação, produtos químicos e de instrumentação 
adotados para a ETA do Rio Manso. 
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� Sistema de aplicação de cal 

A cal virgem chega a ETA em “bags” de 1,0 tonelada sendo estocada no depósito de cal 
virgem (DCV). 

O transporte da cal para os 3 (três) silos existentes no andar superior da casa de química é 
feito através de elevadores de caneca. 

Cada silo abastece um dosador extintor gravimétrico com capacidade de dosar 1200 kg/hora 
cada, sendo um para reação, um para correção e outro como reserva. 

� Sistema de aplicação de coagulante 

Os coagulantes, sulfato de alumínio e cloreto férrico, chegam a ETA na forma líquida em 
caminhões tanque e são descarregados por gravidade em tanques de armazenamento. 

Dos tanques, a solução é conduzida também por gravidade até o ponto de aplicação, 
através de um sistema de dosagem automático constituído de medidor magnético de vazão. 

� Sistema de aplicação de polieletrólito 

O polieletrólito, fornecido em tambores de 200 kg, é estocado na mesma área de estocagem 
dos “bags” de cal. Ele é diluído em 04 (quatro) tanques de concreto situados no pavimento 
superior da casa de química, sendo que seu transporte até os tanques será feito através de 
monta-carga. 

A aplicação da solução preparada é feita através de 04 (quatro) bombas dosadoras. 

� Sistema de aplicação de cloro 

O cloro chega a ETA na forma líquida em caminhão-tanque de 21 toneladas. 

Dos tanques, o cloro é conduzido na forma líquida até os 03 (três) evaporadores e daí, na 
forma gasosa, aos 04 (quatro) dosadores, os quais se encontram no pavimento intermediário 
de cloro. Estes possibilitam a pré-coloração, cloração intermediária do canal de água 
decantada e pós-cloração, além de um dosador reserva. 

Dos dosadores, o gás cloro vai até os pontos de aplicação onde se localizam os ejetores 
para obter a solução de cloro. 

� Sistema de aplicação de amônia 

Utiliza-se cilindros de aço com capacidade de 370 kg que alimentam de amônia, na forma 
líquida, o evaporador e os dois dosadores, os quais se encontram o pavimento intermediário 
da casa de química. O ponto de aplicação será no canal a jusante da estrutura de chegada 
de água bruta. 

� Sistema de aplicação de ácido fluorsilícico 

Para fluoretação da água, utiliza-se o ácido fluorsilícico. 

Junto a estrutura dos tanques estão localizadas as 02 (duas) bombas dosadoras que 
aplicam o ácido na câmara de interligação dos filtros. 

� Instrumentação 

A instrumentação possibilita que todas as operações da rotina na estação sejam 
automatizadas ou acionadas da central de controle. 
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Estas operações são: 

• Comando da vazão na chegada da ETA; 
• Leitura e registro da vazão de água bruta, tratada, água de lavagem dos filtros e água 

recuperada da UTR; 
• Leitura dos valores de turbidez e pH de água bruta; 
• Dosagem automatizada em função da vazão da água bruta com o set-point 

selecionado para a cal de reação, pré-cloração, coagulante, polieletrólito e amônia; 
• Acionamento dos agitadores de mistura rápida; 
• Acionamento do ar no canal de água coagulada; 
• Acionamento e regulagem de rotação dos misturadores da primeira câmara de 

floculação; 
• Acionamento dos misturadores da 2ª e 3ª câmara de floculação; 
• Descarga do lodo dos decantadores; 
• Leitura dos valores de turbidez e pH da água decantada; 
• Acionamento do misturador do canal de água decantada; 
• Lavagem dos filtros (ar e/ou água); 
• Leitura dos valores de turbidez da água filtrada (um em cada saída dos filtros); 
• Acionamento dos filtros; 
• Leitura dos valores de pH e cloro da água tratada; 
• Acionamento dos conjuntos moto-bombas para alimentação do reservatório de água 

de lavagem; 
• Alimentação dos silos dos dosadores de cal; 
• Abastecimento dos tanques de coagulante e ácido fluorsilícico; 
• Transferência de utilização entre tanques de cloro, coagulante, e ácido fluorsilícico; 
• Operação da unidade de tratamento e recuperação da água de lavagem dos filtros e 

descarga dos decantadores. 

Destaca-se também as seguintes unidades presentes no sistema Rio Manso: 

• Unidade de apoio operacional; 
• Balança para caminhão; 
• Subestação elétrica (1500 Kwa). 
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Foto 2.2.18: Sistema de aplicação de cloro. 

Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 
Foto 2.2.19: Depósito de produtos químicos. 

Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 
 

 

� Unidades de Tratamento e Recuperação (UTR) 

Com o objetivo de permitir o reaproveitamento da água de lavagem dos filtros e da descarga 
dos decantadores, garantindo ainda a retenção do lodo, evitando seu lançamento no Rio 
Manso à jusante da barragem, implantou-se uma unidade de tratamento e recuperação 
(UTR), composta basicamente de decantadores secundários, adensadores, lagoas de 
secagem de lodo, elevatória e casa de química. 

Sua operação realiza-se da seguinte forma: 

A água de lavagem dos filtros é direcionada aos decantadores secundários da UTR 
enquanto que a descarga dos decantadores da ETA é conduzida para os adensadores. 

O sobrenadante do adensador e do decantador é coletado e recalcado de volta a ETA. 

O lodo produzido no decantador secundário é recalcado para o adensador, sendo que todo 
lodo após adensado é direcionado para as diversas lagoas de secagem. Para o 
adensamento do lodo utiliza-se polieletrólito. Também, para o processo de desidratação do 
lodo , em uma das lagoas a COPASA vem utilizando “Bags” em tecido geotextil. 

Descreve-se a seguir as diversas unidades que compõem a UTR.  

� Decantadores Secundários (DCS) 

Existem dois decantadores, perfazendo um volume total de 730 m³, que funcionam em 
batelada. Quando for lavado um filtro apenas um decantador recebe toda a água 
proveniente da lavagem. No intervalo entre estas lavagens em um decantador, processa-se 
a sedimentação, enquanto que no outro retira-se continuamente toda a água sobrenadante. 

� Barrilete de Lodo Primário (BLP) 

Localizada a montante dos adensadores, permite conduzir o lodo para qualquer um dos 
adensadores.  

Neste local também se localiza o ponto de aplicação de polieletrólito. 

� Adensadores de Lodo (ADL) 

Em número de dois, os adensadores são circulares e também funcionam por batelada. 
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A água clarificada é coletada por tubos localizados em todo o perímetro do adensador 
instalados em nível pré-determinado pela operação. 

O lodo adensado é recalcado para as diversas lagoas de secagem. 

� Lagoa de Lodo (LGL) 

Existem cinco lagoas para secagem do lodo dos adensadores. 

O sobrenadante produzido na lagoa será extravasado através de vertedores ajustáveis, 
enquanto que o lodo seco será retirado.  

No sistema de “bags” o lodo é transferido para o “bag” onde o sólido retido e o líquido é 
liberado. 

Após a secagem do resíduo nas lagoas ou nos “bags”, são feitos os procedimentos para 
retirada, transporte e disposição final. 

� Elevatórias (ESL e ELA) 

Existem 02 (duas) elevatórias na UTR, a primeira é composta pelos conjuntos moto-bomba 
para recalque do lodo dos decantadores secundários até os adensadores e do recalque com 
outros conjuntos, da água recuperada nos decantadores secundários bem como nos 
adensadores, até a adutora de água bruta da ETA, fazendo-a retornar à entrada da unidade. 

A segunda elevatória (ELA) é composta pelos conjuntos moto-bomba para recalque do lodo 
dos adensadores até as lagoas de secagem. 

� Unidade Operacional da UTR (UOU) 

O único produto químico utilizado na UTR é polieletrólito aniônico necessário para que o 
lodo se adense por sedimentação floculenta, este produto é fornecido em tambores de 
200 kg. Ele será diluído em 02 (dois) tanques de concreto e a aplicação da solução 
preparada será feita através de 03 (três) bombas dosadoras, no barrilete de lodo primário. 
 

  
Foto 2.2.20: Adensador circular. 
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 

Foto 2.2.21: Decantadores secundários. 
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 
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Foto 2.2.22: Elevatórias de lodo. 
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 

Foto 2.2.23: Lagoa de lodo em operação. 
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 

 

 

� Elevatória de Água Tratada 3 (EAT-3) 

Após tratamento, a água acumulada no reservatório é aduzida até o ponto de interligação do 
Sistema Manso com o Sistema Serra Azul, ou seja, o Reservatório R-6 (Alvorada), situado 
em Betim. 

Em função das condições topográficas, os estudos indicaram a necessidade de duas 
estações elevatórias neste percurso, a EAT-3 junto à ETA e a EAT-4 no Distrito de Sarzedo 
a jusante do Reservatório R-7. 

A Elevatória de Água Tratada 3 (EAT-3) está situada a jusante do reservatório de água 
tratada da ETA e recalcada até a Câmara de Transição 4 (CT-4) situada a 2.200 metros de 
distância de onde o escoamento se dá por gravidade até o reservatório R-7. 

Foram previstos para a 1ª etapa dois tipos de conjuntos moto-bomba com as seguintes 
características: 

� Conjuntos tipo “A” 

• Quantidade: ........................................................................ 03, sendo um de reserva 
• Vazão unitária: ..............................................................................................0,42m³/s 
• Altura manométrica: .........................................................................................42,0 m 
• Rotação nominal: .........................................................................................1775 rpm 
• Potência do motor: ........................................................................................... 350 cv 
• Tensão de alimentação:.............................................................................6.600 volts 

� Conjuntos tipo “B” 

• Quantidade: ........................................................................ 04, sendo um de reserva 
• Vazão unitária: .............................................................................................1,06 m³/s 
• Altura manométrica: .........................................................................................42,0 m 
• Rotação nominal: ........................................................................................1,180 rpm 
• Potência do motor: ........................................................................................... 850 cv 
• Tensão de alimentação:.............................................................................6.600 volts 
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� Câmara de Transição (CT-4) 

Em função das características topográficas do trecho situado entre a EAT-3 e o reservatório 
R-7, com grandes variações de cotas ao longo de 18.834 metros, foi indicada a adoção de 
uma Câmara de Transição (CT-4), situada a 2.200 metros da EAT-3, dividindo-se o regime 
de operação da Adutora de Água Tratada em um trecho inicial por recalque e o restante 
(16.634 km), até o Reservatório R-7, por gravidade. 

A Câmara de Transição, com nível mínimo na cota 866,00mm e nível máximo na cota 
875,50m, permitirá a operação do sistema adutor para as variações de vazão admitidas pela 
modulação dos conjuntos moto-bomba da Elevatória EAT-3. 
 

� Reservatório R-7 

O reservatório R-7 está situado próximo ao Distrito de Sarzedo, na elevação 830,0m, com 
capacidade total de 10.000m³ dividido em duas câmaras 5.000m³. Além de atender ao 
abastecimento de água de Sarzedo e áreas adjacentes, permitirá absorver as variações de 
vazão entre as Elevatórias EAT-3 (a montante) e EAT-4 (a jusante), garantindo flexibilidade 
operacional ao sistema. 
 

� Elevatória de Água Tratada (EAT-4) 

A EAT-4 situa-se próxima ao Reservatório R-7 e destina-se ao recalque das águas do Rio 
Manso até o Reservatório R-6 (existente), onde haverá a junção do Sistema Serra Azul com 
o Sistema Rio Manso. 

Foram previstos dois tipos de conjuntos moto-bomba: 

Para a 1ª etapa foram adotados os seguintes conjuntos: 

� Conjuntos tipo “A” 

• Quantidade: ........................................................................ 03, sendo um de reserva 
• Vazão unitária: ..............................................................................................0,47m³/s 
• Altura manométrica: .......................................................................................107,0 m 
• Rotação nominal: .........................................................................................1750 rpm 
• Potência do motor: ......................................................................................... 1000 cv 
• Tensão de alimentação:.............................................................................6.600 volts 

 

� Conjuntos tipo “B” 

• Quantidade: ........................................................................ 04, sendo um de reserva 
• Vazão unitária: .............................................................................................1,02 m³/s 
• Altura manométrica: .......................................................................................107,0 m 
• Rotação nominal: .........................................................................................1180 rpm 
• Potência do motor: ......................................................................................... 1950 cv 
• Tensão de alimentação:.............................................................................6.600 volts 

 

� Adutora de Água Tratada 

A Adutora de Água Tratada, entre a Estação de Tratamento de Água e o Reservatório R-6 
apresenta diversos trechos, com as seguintes características para a 1ª etapa:  
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� Reservatório de Compensação/ETA-3 

• Característica operacional: ............................................................. sucção da EAT-3 
• Diâmetro: ......................................................................................................1800mm 
• Extensão: ...........................................................................................................100m 
• Material: ................................................................................................................ aço 

� EAT-3/Câmara de Transição (CT-4) 

• Característica operacional: ........................................................................... recalque 
• Diâmetro: ......................................................................................................1500mm 
• Extensão: .........................................................................................................2200m 
• Material: ................................................................................................................ aço 

Neste trecho da adutora foi previsto um Tanque Amortecedor Unidirecional (TAU), destinado 
a protegê-la dos efeitos dos transientes hidráulicos. 

� Câmara de Transição (CT-4) / Reservatório R-7 

• Característica operacional: ......................................................................... gravidade 
• Diâmetro: ......................................................................................................1500mm 
• Extensão: .......................................................................................................16634m 
• Material: ................................................................................................................ aço 

� Reservatório R-7/EAT-4 

• Característica operacional: ............................................................. sucção da EAT-4 
• Diâmetro: ......................................................................................................1500mm 
• Extensão: ...........................................................................................................190m 
• Material: ................................................................................................................ aço 

� EAT-4 / Reservatório R-6 

• Característica operacional: ........................................................................... recalque 
• Diâmetro: ......................................................................................................1500mm 
• Extensão: .........................................................................................................6020m 
• Material: ...............................................................................................................  aço 

Neste trecho da adutora foi implantado um Tanque Amortecedor Unidirecional (TAU), 
destinado a protegê-la dos efeitos dos transientes hidráulicos. 

As adutoras implantadas em DN 1500mm na primeira etapa para a vazão nominal de 4,0 
m³/s deverão ser duplicadas em segunda etapa, com diâmetro igual a 1750mm permitindo a 
adução, juntamente com a adutora de primeira etapa, da vazão nominal de 10,0 m³/s. 

No anexo 2.1 são apresentados os desenhos de projeto. 
 

2.3 OBJETIVOS AMBIENTAIS E SOCIAIS DO EMPREENDIMENTO 

2.3.1 HISTÓRICO 

O Sistema Rio Manso contribuiu de forma significativa para a oferta de água para consumo 
humano de Belo Horizonte e de sua região metropolitana. O abastecimento de água de Belo 
Horizonte era fortemente dependente do Sistema Rio das Velhas antes da implantação dos 
sistemas Serra Azul e Rio Manso. 
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As peculiaridades do Sistema Rio das Velhas, especialmente a geologia desfavorável da 
área onde se encontra implantado e as dificuldades e limitadores em se ampliar tal Sistema, 
configuraram um cenário de vulnerabilidade que se confirmou em 1985 com o rompimento 
de sua adutora, impactando o abastecimento de 60% dos habitantes da capital (FJP, 1997). 

A implantação do Sistema Rio Manso possibilitou flexibilizar o abastecimento de água da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte, criando condições para a realização de reformas no 
Sistema Rio das Velhas – o que não era possível devido à necessidade de paralisação do 
mesmo. 

Assim como ocorrera na implantação do Sistema Serra Azul, a implantação do Sistema Rio 
Manso consolidou a visão ambiental da COPASA no que se refere à preservação dos 
mananciais, objetivando a manutenção da qualidade da água e da vida útil do Sistema, 
sendo a bacia hidrográfica do rio Manso definida como Área de Proteção Especial Estadual 
– APEE – por meio de decreto estadual em 15 de março de 1988. 
 

2.3.2 OBJETIVOS SOCIAIS 

Dentre os benefícios sociais associados ao tratamento de água, destaca-se aquele 
relacionado à oferta de condições favoráveis à saúde pública. As intervenções de 
saneamento básico, em especial aquelas relacionadas ao abastecimento de água e ao 
esgotamento sanitário, têm reconhecido impacto na redução da morbidade por doenças de 
veiculação hídrica: 
 

Quadro 2.3.2.1 – Redução Percentual na Morbidade po r Diarréia 

Intervenção Redução Mediana (%) 
Abastecimento de água e esgotamento sanitário 30 
Qualidade de água ≥ 15 
Quantidade de água 20 

Fonte: Heller, L; Pádua, V.L. (2006). 

Quadro 2.3.2.2 – Redução Percentual na Morbidade de  Alguns Indicadores  

 Indicador de saúde Redução Mediana (%) 
Ascaridíase 29 
Morbidade por doenças diarréicas 26 
Ancilostomíase 4 
Esquistossomose 77 
Tracoma 27 
Mortalidade Infantil 55 

Fonte:  Heller, L; Pádua, V.L. (2006). 
 

Em outra vertente, o empreendimento em questão fundamenta-se na oferta de água para 
consumo humano, para população de Belo Horizonte e municípios da RMBH atendidos pelo 
Sistema Paraopeba. Assim, o empreendimento concorre para assegurar o fornecimento de 
água para consumo humano em quantidades adequadas à população, sendo a importância 
deste aspecto destacada pela Organização Mundial da Saúde (OMS): 

[...] 

A prioridade essencial é assegurar a oferta a toda a população de quantidade 
mínima de água, suficiente para assegurar o consumo diário e a 
sobrevivência. A qualidade da água, embora importante, não é o único 
determinante dos impactos sobre a saúde. [...] 
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[...] 
Ofertar acesso a quantidades suficientes de água de qualidade, criar 
condições de disposição adequada dos esgotos sanitários, e investimentos na 
educação sanitária são medidas de capital importância para reduzir a 
ocorrência de doenças de veiculação hídrica em uma população. [...] OMS, 
2009. 

Por fim, destaca-se também como objetivo social do empreendimento a inclusão de novas 
localidades no Sistema de Abastecimento Integrado da RMBH, sendo que nos estudos de 
demandas da COPASA foram consideradas as populações de Lagoa Santa, Vespasiano, 
São José da Lapa e Confins. 
 

2.3.3 OBJETIVOS AMBIENTAIS 

O destaque ambiental relacionado ao empreendimento refere-se aos seguintes aspectos: 

� Preservação da qualidade e quantidade de água em toda a bacia hidrográfica 

� Preservação e fauna e flora da Área de Proteção 

Neste aspecto, ressalva-se a realização pela COPASA do “Programa de Recuperação de 
Vegetação Nativa da Bacia Hidrográfica do Rio Manso”, responsável pela distribuição de 
mudas e monitoramento das áreas de revegetação na bacia do Rio Manso desde o início de 
operação do sistema. Entre 1995 e 2008, foram cadastrados 1.274 proprietários e parceiros 
do programa e distribuídas 222.287 mudas para plantio: 
 

Quadro 2.3.3.1 – Programa de Revegetação da Bacia d o Rio Manso  

Período Proprietários 
Cadastrados 

Mudas distribuídas 
para Plantio 

Área Plantada 
(ha) 

1995-1996 52 9.460 8,514 
1996-1997 48 9.985 8,987 
1997-1998 79 22.060 19,855 
1998-1999 71 23.030 20,729 
1999-2000 132 17,027 15,325 
2000-2001 165 24.445 24,702 
2001-2002 147 28.619 25,759 
2002-2003 154 23.007 20,708 
2003-2004 174 21.958 19,764 
2004-2005 92 14.516 13,064 
2005-2006 53 8.365 7,52 
2006-2007 40 7.827 7,03 
2007-2008 67 8.988 8,07 

Total 1274 222.287 200,027 

Fonte:  COPASA, MG. 
 

2.3.4 PERÍODO DE ALCANCE DO EMPREENDIMENTO 

Os estudos do Sistema Rio Manso têm seu alcance com baseado na evolução das 
demandas de sua área atendida, em conformidade com as diretrizes estabelecidas no Plano 
Diretor de Abastecimento de Água do Aglomerado Metropolitano. Ressalva-se terem sido 
ajustadas as demandas contempladas naquele estudo aos dados operacionais da COPASA, 
tendo sido ainda incorporadas novas demandas referentes às localidades de Vespasiano, 
Lagoa Santa, São José da Lapa e Confins. 
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O alcance do empreendimento foi definido pelas capacidades de ampliação do Sistema Rio 
Manso, tendo resultado: 

� Ampliação em 1ª etapa (para 6 m³/s): 

• Fase de Implantações Imediatas (5 m³/s): .............................................Ano de 2012. 

• Fase Complementar da 1ª Etapa (6 m³/s):............................................ Ano de 2020. 

• Ampliação em 2ª etapa (para 8 m³/s):....................................................Ano de 2032. 
 

2.3.5 ÁREA E POPULAÇÃO ATENDIDA PELO EMPREENDIMENTO 

� Áreas Atendidas 

Uma vez que o Sistema Rio Manso se insere no Sistema Integrado da Bacia do Paraopeba, 
a área e a população de atendimento abrangem aquelas dos demais sistemas produtores 
que constituem tal Sistema Integrado. As áreas atendidas pelos sistemas produtores que 
constituem o Sistema Integrado da Bacia do Paraopeba, do qual faz parte o Sistema Rio 
Manso, são apresentadas a seguir, em ordenação por Zona de Abastecimento (ZA) do 
sistema de distribuição do aglomerado metropolitano: 
 

Quadro 2.3.5.1 – Áreas de Atendimento do Aglomerado  Metropolitano  

ZA Área de Influência ZA Área de Influência 

ZA-01 Vianopólis ZA-14 Centro Horto 
ZA-02 Betim Centro ZA-15 BH Leste 
ZA-03 Betim Industrial ZA-16 Centro Pedro II 
ZA-04 Citrolândia ZA-17 R17 Morro dos Pintos 
ZA-05 Betim Guanabara ZA-18 BH Zona Sul 
ZA-06 Sarzedo ZA-19 Barreiro 
ZA-07 Mario Campos ZA-20 Santa Luzia 
ZA-08 Ribeirão das Neves ZA-21 Nova Lima 
ZA-09 Jardim Teresópolis ZA-22 Sabará 
ZA-10 Contagem ZA-23 Pedro Leopoldo 
ZA10 Ibirité ZA-26 Vila Kennedy 
ZA-11 Ibirité ZA-27 BH Pampulha 

Justinópolis ZA-28 Santo Agostinho 

São Benedito ZA-39 
São Joaquim de 
Bicas 

Venda Nova ZA-41 Igarapé 
Contagem ZA-43 Mateus Leme 

ZA-12 

Vespasiano ZA-44 Juatuba 
ZA-13 Jardim Montanhês ZA-45 Raposos 

     
 Sistema Rio Manso (Exclusivo)  
 Sistema Integrado Paraopeba  
 Outro   

Fonte:  COPASA, MG. 
 

� População Atendida 

As populações atendidas e aqui apresentadas correspondem àquelas vinculadas a todo o 
Sistema Integrado Paraopeba, no qual se insere o Sistema Rio Manso. Os estudos de 
demandas apresentados pela COPASA indicam as populações seguintes: 
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� Em 1ª Etapa (ano de 2020): 

• Fase de Implantações Imediatas (Q = 5 m3/s – Ano de 2012): 

Atendida pelo Sistema Rio Manso: .................................... 1.722.743 habitantes; 

Atendida pelo Sistema Serra Azul: ....................................... 768.932 habitantes; 

Atendida pelo Sist. Vargem das Flores: ................................ 349.515 habitantes; 

TOTAL: ............................................ .. 2.841.190 habitantes. 

•  Fase Complementar (Q = 6 m3/s – Ano de 2020): 

Atendida pelo Sistema Rio Manso:..................................... 2.099.413 habitantes; 

Atendida pelo Sistema Serra Azul: ....................................... 768.932 habitantes; 

Atendida pelo Sist. Vargem das Flores: ................................ 349.515 habitantes; 

TOTAL: ............................................ .. 3.217.960 habitantes. 

� Em 2ª Etapa (8 m3/s - Ano de 2032): 

Atendida pelo Sistema Rio Manso: .................................... 2.836.199 habitantes; 

Atendida pelo Sistema Serra Azul: ....................................... 768.932 habitantes; 

Atendida pelo Sistema Vargem das Flores: .......................... 349.515 habitantes; 

TOTAL: ............................................ ........ 3.954.645 habitantes. 
 

2.3.6 BENEFÍCIOS DO EMPREENDIMENTO 

Em sua fase de operação: 

� Manutenção da oferta de água para consumo humano em quantidade e 
qualidade apropriadas à área atendida pelo Sistema Rio Manso; 

� Possibilidade de ampliar o atendimento nas áreas ao Sistema de 
Abastecimento Integrado da RMBH; 

� Flexibilizar o abastecimento de água na área da RMBH. 
 

� Compatibilização com Outros Planos 

O projeto original e as diretrizes do Sistema Rio Manso foram estabelecidas no Plano Diretor 
de Abastecimento de Água do Aglomerado Metropolitano. 

Adicionalmente, o empreendimento se encontra compatível com a legislação do município 
de Brumadinho referente ao uso e à ocupação do solo, haja vista tratar-se de um sistema 
existente em área restrita a qualquer outro tipo de implantação. 
 

 

2.4 CARACTERIZAÇÃO DO MANANCIAL  

2.4.1 CONDIÇÕES DE PROTEÇÃO DO MANANCIAL 

O manancial utilizado como fonte de produção para o Sistema Rio Manso consiste do 
reservatório formado pelo barramento deste sistema a jusante da confluência dos rios 
Veloso e Manso.  

De acordo com a Lei Federal nº 6766 de 1979 que dispõe sobre o parcelamento do solo 
urbano em seus artigos 13 e14 °: 
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“Art. 13. Aos Estados caberá disciplinar a aprovação pelos Municípios de 
loteamentos e desmembramentos nas seguintes condições:  

I - quando localizados em áreas de interesse especial, tais como as de 
proteção aos mananciais ou ao patrimônio cultural, histórico, paisagístico e 
arqueológico, assim definidas por legislação estadual ou federal; 

(...) 

Art. 14 - Os Estados definirão, por decreto, as áreas de proteção especial, 
previstas no inciso I do artigo anterior. (...)” (Lei Federal 6766, Uso e 
ocupação do solo) 

Neste sentido em 1988 foi publicado pelo governo do Estado o Decreto n°27928 que define 
para fins de proteção de mananciais a área de proteção especial situada nos municípios de 
Rio Manso, Crucilândia, Bonfim, Brumadinho e Itatiaiuçu. 

“Art. 1º - Ficam definidas como áreas de proteção especial, para fins de 
preservação de mananciais, os terrenos que integram a bacia hidrográfica do 
Rio Manso, com a superfície total aproximada de 670,00 km2, alcançando 
parte dos Municípios de Rio Manso, Crucilândia, Brumadinho, Bonfim e 
Itatiaiuçu, confinados entre as latitudes 20º06' sul e 20º30' sul; e  as 
longitudes 44º13' oeste  e  44º29' oeste, respectivamente, com  a  seguinte 
descrição(...)”(Decreto Estadual 27.928 de 1988) 

Desta forma, a COPASA é proprietária de 9.000 ha dentre os 67.000 ha definidos como Área 
de Proteção Especial Rio Manso, como pode ser notado no desenho 250-MA-RCA-MAN-A3-
001 que apresenta a área da APEE sob responsabilidade da COPASA. Várias ações 
ambientais foram e são desenvolvidas pela empresa visando a melhoria da qualidade 
ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Manso, tais como: 

� Programa de Preservação e Recuperação de Matas Ciliares e Nascentes, desenvolvido 
em parceria com o IEF, abrangendo fiscalização da cobertura vegetal da bacia e 
fomentos aos produtores rurais. Desde sua implantação o programa trabalhou com cerca 
de 1.200 produtores rurais, parceiros no plantio de 212.291 mudas de espécies nativas 
na bacia (COPASA, 2007); 

� Gestão junto às empresas mineradoras que atuam na Bacia para a manutenção do 
controle ambiental destas e recuperação das áreas degradadas; 

� Programa de Educação Ambiental envolvendo as escolas de ensino básico instaladas na 
bacia, desenvolvidas nos anos de 2003 a 2005; 

� Programa de Prevenção e Combate a incêndios na Área de Proteção do Reservatório do 
Rio Manso, contemplando vigilância, construção de aceiros, formação de equipe de 
brigadistas e disponibilização de equipamentos de controle de incêndios, sob a 
coordenação do Previncêndio do IEF/SEMAD; 

� Pesquisas técnico – científicas em parcerias com institutos e universidades abrangendo 
temas de fauna e flora da Área de Proteção do Rio Manso; 

� Programa de compatibilização da atividade minerária com a preservação dos recursos 
hídricos, tais como: recuperação de córregos assoreados, construção de barramentos e 
estabilização de pilhas de rejeitos; 

� Caracterização da mastofauna de médio e de grande porte da APEE Rio Manso: 
implicações para a conservação – (subprojetos: estimativas de tamanho populacional e 
perfil de saúde dos canídeos silvestres, e estudo da dieta e do local de ocorrência de 
Lontra longicaudis); biossegurança institucional; 
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2.4.2 QUALIDADE DA ÁGUA  

O manancial utilizado pelo Sistema Rio Manso consiste em um lago formado pela barragem 
do Sistema implantado no rio Manso, a jusante de sua confluência com o rio Veloso. Este 
sistema opera desde 1992 e, segundo informações da COPASA desde 1989, vêm sendo 
realizados monitoramentos periódicos da qualidade da água com o objetivo de avaliar os 
parâmetros físico-químicos e biológicos. A qualidade da água no reservatório do Sistema Rio 
Manso é apurada pela COPASA mediante o monitoramento de 5 (cinco) estações E1, E2, 
E3 e E4. Na estação E1 são realizadas coletas em 5 (cinco) pontos todos localizados a 200 
metros da tomada de água; na estação E2 são realizadas coletas em 4 (quatro) pontos 
localizadas no encontro do córrego Veloso com o Rio Manso e nas estações E3 e E4 são 
realizadas coletas em 4 (quatro) pontos localizados no braço do córrego Veloso  e no braço 
do córrego Rio Manso respectivamente. 

A montante da barragem são monitorados 5 (cinco) estações cada uma com um ponto de 
amostragem sendo: o E6 localizado no córrego Veloso na estrada de Rio Manso a jusante 
da BR381; o E7 nas proximidades de Rio Manso a montante do lago; o E9 no córrego 
Queias a jusante da BR381; o E10 fica no córrego Lamas a montante do lago e o ponto E11 
no córrego Grande a montante do lago. 

A jusante do reservatório a qualidade da água do rio Manso é monitorada próximo ao ponto 
de amostragem E8, junto à ponte na área interna do Sistema. 

As características das análises das águas do Sistema Rio Manso, coletadas nos pontos 
supracitados serão apresentados detalhadamente no capítulo 4 deste no RCA. 

 

Foto 2.4.1.1:  Ponto de amostragem, E8 
a jusante do reservatório. 
Fonte:  Levantamento de campo,2009. 

 

 

2.4.3 DISPONIBILIDADE HÍDRICA 

Os dados referentes às séries históricas de vazões do rio Manso são apresentadas 
conforme dados obtidos junto à Agência Nacional das Águas – ANA e são referentes à 
estação N° 40770000, em Conceição do Itaguá, a jusa nte da barragem. 

Os dados compreendem o período entre 1966 e 1989 e apontam médias mensais da vazão 
no rio Manso, tendo sido obtido os seguintes valores extremos: 
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� Para vazão máxima: 

• Máximo: .................................................................................125,00 m³/s (jan/1966); 
• Mínimo: ..................................................................................... 16,40 m³/s (jul/1976); 

� Para vazão média: 

• Máximo: ...................................................................................54,30 m³/s (jan/1979); 
• Mínimo: ...................................................................................0,15 m³/s (maio/1989); 

� Para vazão mínima: 

• Máximo: ...................................................................................25,90 m³/s (fev/1979); 
• Mínimo: ...................................................................................0,07 m³/s (maio/1989); 

 

A COPASA possui o registro da vazão de descarga do fundo da barragem do Sistema Rio 
Manso, que corresponde à vazão mínima residual mantida pelo sistema em épocas de seca, 
onde não há fluxo no vertedouro. No período entre janeiro de 2007 e setembro de 2009, a 
vazão foi mantida constante igual a 1,0 m³/s, com exceção dos meses de janeiro, fevereiro e 
março de 2007, quando foi mantida uma vazão de 1,5 m³/s. A descarga é dotada de válvula 
dispersora, promovendo a aeração do fluxo e a melhoria das características físico-químicas 
do volume de descarga. 
 

  
Foto 2.4.1:  Vista do jato de válvula dispersora da descarga de fundo da barragem do Sistema Rio Manso. 
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 
 

O gráfico 2.4.3.1 apresenta as médias mensais das vazões da estação n° 40770000 em 
Conceição do Itaguá. 
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Gráfico 2.4.3.1 - Médias Mensais das Vazões 
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              Fonte: ANA, 2009. 
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Quadro 2.4.3.1 – Série Histórica – Vazões Máximas d e Rio Manso 

Período Ano 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Média 

1966 125,00 104,00 42,20 15,70 12,20 9,44 7,92 6,80 7,68 31,80 86,40 66,90 43,00 
1967 104,00 36,00 27,00 15,80 8,70 7,67 6,50 5,83 4,90 12,40 31,20 66,90 27,24 
1968 31,20 44,20 42,00 23,30 8,34 7,03 5,83 7,03 12,60 21,40 26,70 66,90 24,71 
1969 28,90 27,10 14,40 10,90 8,12 7,90 4,73 4,57  23,80 23,30 51,90 18,69 
1970 50,70 38,70 15,00 22,10 7,45 6,63 5,63 6,03  18,70 60,80 11,20 22,09 
1971 7,45 7,23 8,56 8,56 3,57 12,30 3,30 4,07 16,00 16,30 52,50 120,00 21,65 
1972 39,30 50,70 45,90 40,30 14,10 10,60  11,70 11,70 51,90 118,00 112,00 46,02 
1976 13,40 16,40 51,80 7,64 12,30 7,64 16,40 6,71 26,50 16,40 44,50 51,80 22,62 
1977 58,20 29,70 19,60 19,60 9,62 9,62 10,10 7,88 11,20 8,12 43,00 19,60 20,52 
1978 69,80 40,70 18,30 32,90 26,50 19,60 14,60 7,64 7,64 10,70 46,90 23,10 26,53 
1979 107,00 106,00 40,70 23,30 16,90 12,20 15,70 14,80 11,20 11,20 32,90 102,00 41,16 
1980 74,70 40,00 13,50 35,00 8,01 11,40 5,79 8,35 7,69 10,60 23,60 56,00 24,55 
1981 29,00 20,80 25,60 14,80 11,40 11,00 7,01 5,93 5,22 15,30 56,00 66,50 22,38 
1982 66,90 20,80 51,00 50,10 14,80 12,20 10,20 9,06 12,60 13,50 9,06 47,90 26,51 
1983 102,00 39,20 61,50 42,80 47,20 17,40 13,70 12,80 14,30 22,80 35,70 56,90 38,86 
1984 33,90 13,40 13,40 23,40 8,80 7,70 6,89 16,40 11,90 10,50 18,60 71,20 19,67 
1986  32,60 25,30 12,30 16,80 10,30 11,10 8,42 6,69 6,69 6,94 91,40 20,78 
1987 45,50 34,70 26,60 18,50 12,30 8,42 6,21 5,51 10,30 6,94 29,20 32,60 19,73 
1988 39,30 18,70 21,80 13,50 12,40 9,02 7,15 5,87 5,69 19,30 10,20 0,21 13,60 
1989 0,21 0,27 0,27 0,19 0,74 7,35 6,58 4,88     2,56 

Média 54,02 36,06 28,22 21,53 13,01 10,27 8,70 8,01 10,81 17,28 39,76 58,68  
Máximo  125,00 106,00 61,50 50,10 47,20 19,60 16,40 16,40 26,50 51,90 118,00 120,00 
Mínimo 0,21 0,27 0,27 0,19 0,74 6,63 3,30 4,07 4,90 6,69 6,94 0,21 

 

Fonte: ANA (2009).            



  

RCA – Sistema Rio Manso  31 

Quadro 2.4.3.2 – Série Histórica – Vazões Médias de  Rio Manso 

Período Ano 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Média 

1966 41,60 24,40 15,60 10,70 10,00 10,00 8,73 7,39 6,45 6,19 9,63 14,90 14,32 
1967 26,50 21,80 15,50 9,78 8,10 7,04 6,13 5,37 4,76 5,51 9,78 14,10 11,20 
1968 15,50 15,50 14,60 9,83 7,44 6,42 5,59 5,28 5,46 7,84 7,40 14,90 9,61 
1969 11,40 9,91 7,42 6,26 5,26 5,04 4,40 4,05 3,67 5,01 8,85 13,30 7,05 
1970 19,90 15,40 10,00 9,37 6,52 5,77 5,26 7,74 4,83 7,34 10,70 6,11 8,83 
1971 4,99 4,34 4,88 4,04 3,34 4,41 3,30 3,30 5,86 7,48 19,90 33,90 8,31 
1972 17,90 21,20 23,40 17,50 12,10 10,10 10,80 9,34 8,80 14,90 33,60 36,80 18,04 
1976 7,60 8,61 9,35 5,55 6,61 5,57 7,81 3,96 11,70 9,67 12,40 19,20 9,00 
1977 18,30 11,20 9,92 8,43 7,76 6,34 7,06 6,78 6,51 5,51 9,20 7,82 8,74 
1978 18,30 8,48 9,02 9,68 7,98 6,86 6,26 5,58 5,71 4,83 10,10 10,80 8,68 
1979 27,30 54,30 25,70 14,40 13,60 11,50 11,90 11,30 8,87 7,88 10,70 26,00 18,54 
1980 26,40 13,90 9,19 10,80 6,91 6,35 5,34 5,55 6,18 6,50 9,43 20,20 10,56 
1981 18,50 13,70 13,80 9,36 8,24 8,16 6,42 5,68 4,42 8,05 20,20 21,60 11,51 
1982 29,10 16,00 27,00 16,90 13,10 11,10 9,30 8,30 7,69 7,53 5,86 16,80 14,06 
1983 37,30 27,60 30,40 22,80 18,20 14,20 12,90 11,00 11,00 14,20 23,10 34,20 21,41 
1984 17,70 12,10 11,30 11,20 8,28 7,14 6,43 7,01 8,46 7,18 8,57 26,30 10,97 
1986 27,50 19,40 16,10 10,90 10,70 8,46 8,02 7,09 5,68 5,49 5,95 30,10 12,95 
1987 19,00 14,60 16,30 10,70 8,10 6,79 5,84 4,94 6,27 4,86 9,35 20,60 10,61 
1988 17,20 15,20 15,50 10,80 9,61 7,96 6,36 5,42 4,65 10,60 2,45 0,18 8,83 
1989 0,15 0,16 0,19 0,16 0,15 4,95 5,62 4,10     1,94 

Média 20,13 16,37 14,26 10,46 8,55 7,64 7,11 6,26 6,67 7,90 12,30 19,36  
Máximo  41,60 54,30 30,40 22,80 18,20 14,20 12,90 11,30 11,70 14,90 33,60 36,80 
Mínimo 0,15 0,16 0,19 0,16 0,15 4,41 3,30 3,30 3,67 4,83 2,45 0,18 

 

Fonte:  ANA (2009)            
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Quadro 2.4.3.3 – Série Histórica – Vazões Mínimas d e Rio Manso 

Período Ano 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Média 

1966 16,10 13,50 12,10 9,90 8,90 8,16 6,80 6,20 5,57 5,57 6,96 6,00 8,81 
1967 14,30 14,30 12,80 8,70 7,67 6,83 5,83 4,90 4,55 4,17 5,23 6,83 8,01 
1968 9,73 8,78 9,23 7,90 6,63 5,83 5,06 5,06 4,40 4,40 4,57 7,23 6,57 
1969 6,03 7,67 6,03 5,23 4,90 4,57 4,23 3,74 3,04 3,04 5,23 6,83 5,05 
1970 7,67 9,23 7,90 7,23 6,03 5,43 4,90 4,23 4,23 4,23 6,03 4,90 6,00 
1971 3,90 3,57 3,57 3,57 3,30 3,30 3,30 3,04 3,04 5,23 6,63 15,30 4,81 
1972 13,80 13,50 16,00 14,10 10,60 9,45 9,45 8,12 7,23 8,34 13,20 16,00 11,65 
1976 5,83 5,41 4,40 2,45 5,62 4,79 4,99 0,63 5,41 5,62 5,83 7,64 4,89 
1977 8,12 8,12 6,27 5,83 6,49 5,41 5,20 5,83 4,79 3,83 3,83 4,99 5,73 
1978 5,20 2,14 2,45 6,49 5,83 5,41 4,59 4,01 4,01 0,84 0,84 6,05 3,99 
1979 6,27 25,90 18,20 4,67 10,20 9,43 11,20 9,80 7,67 6,38 7,01 6,54 10,27 
1980 11,20 9,43 7,34 7,34 6,38 5,50 4,67 4,16 3,35 4,67 4,67 10,40 6,59 
1981 10,60 11,40 9,80 5,93 7,67 6,85 5,79 5,08 3,79 4,41 6,69 13,70 7,64 
1982 14,40 11,40 20,50 4,67 12,20 9,99 8,70 7,67 6,85 4,67 4,16 6,10 9,28 
1983 17,10 21,80 19,30 18,90 15,20 7,70 12,20 9,92 9,92 9,36 9,92 15,50 13,90 
1984 13,40 11,10 9,36 8,52 7,70 6,89 6,10 5,58 6,36 5,58 5,32 11,40 8,11 
1986  15,10 12,30 9,55 9,17 7,70 7,44 6,21 5,06 5,06 5,06 6,94 8,14 
1987 12,70 9,55 9,17 7,96 7,44 5,51 5,51 4,62 4,40 3,19 4,19 5,06 6,61 
1988 9,69 13,20 11,40 9,93 8,37 7,15 5,87 4,88 3,99 4,57 0,10 0,16 6,61 
1989 0,10 0,10 0,14 0,12 0,07 1,17 4,57 3,45     1,22 

Média 9,80 10,76 9,91 7,45 7,52 6,35 6,32 5,36 5,14 4,90 5,55 8,29  
Máximo  17,10 25,90 20,50 18,90 15,20 9,99 12,20 9,92 9,92 9,36 13,20 16,00 
Mínimo 0,10 0,10 0,14 0,12 0,07 1,17 3,30 0,63 3,04 0,84 0,10 0,16 

 

Fonte:  ANA (2009)            
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2.5 APRESENTAÇÃO DO SISTEMA  

2.5.1 USO DO SOLO ATUAL 

Conforme dito anteriormente, o Sistema Rio Manso está situado na APEE Rio Manso, 
instituída pelo Decreto Estadual nº 27.928 de 15 de março de 1988, que em seu artigo 2º 
declara preservação permanente as florestas e demais formas de vegetação natural dentro 
da área da bacia com 670 km2 a montante do barramento. 

Desta forma, fica declarado no artigo 3º que os projetos de loteamentos e parcelamento, nas 
áreas protegidas serão submetidos antes de aprovação pelo município, à prévia anuência 
pelo Estado. 

Neste sentido, o uso do solo na APEE Rio Manso deve respeitar a legislação específica. O 
uso do solo da área do Sistema Rio Manso é apresentado no capítulo 4. 

 

2.5.2 SETORES BENEFICIADOS PELO EMPREENDIMENTO 

Os setores beneficiados pelo empreendimento compreendem as Zonas de Abastecimento 
(ZA) do Sistema de Abastecimento Integrado da RMBH (ver quadro 2.3.5.1), através da 
manutenção de vazões adequadas às demandas futuras destas áreas.  

Adicionalmente as áreas apresentadas no quadro são acrescidas as localidades de Lagoa 
Santa, São José da Lapa e Confins, que também são beneficiadas pelo empreendimento. 

 

2.5.3 PONTO DE CAPTAÇÃO 

O empreendimento não abrange obras de captação, sendo a mesma existente e 
correspondente à torre de tomada da barragem do Sistema Rio Manso. Ressalta-se que a 
COPASA possui uma vazão outorgada de 10,32 m³/s. (Portaria Nº. 63/1994). 

 
Foto 2.5.1:  Torre de tomada de água e estrutura de 
acesso. 
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 
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2.5.4 COBERTURA VEGETAL  

A área de inserção do empreendimento está compreendida no domínio do cerrado 
apresentando as várias formas desta fisionomia vegetal. Nestas podem ser observadas 
formações secundárias de capoeiras em estado avançado de regeneração, vegetação ciliar 
entorno do reservatório, presença de mata mesófila nas vertentes, formando mosaico com 
áreas de campo cerrado, campo alto e pastagens (no limite com as propriedades vizinhas). 

A caracterização detalhada da cobertura vegetal está sendo apresentada no capítulo 4. 
  

2.5.5 ASSENTAMENTOS POPULACIONAIS 

Não existem assentamentos populacionais na área do empreendimento. Os assentamentos 
populacionais que se encontram mais próximos à área do Sistema Rio Manso, foram 
denominados assentamentos populacionais da área de influência direta. 

O Desenho 250-MA-RCA-MAN-A3-002 apresenta o mapa de localização do Sistema Rio 
Manso e os respectivos assentamentos populacionais no entorno. 
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2.5.6 VIAS DE ACESSO 

O Sistema está a 65 km de Belo Horizonte e sua acessibilidade, a partir da capital mineira, 
faz-se por via asfáltica através da MG-040 passando por Ibirité, Sarzedo e Mário Campos, 
até Brumadinho e, a partir daí passando pelo Distrito de Conceição do Itaguá, situando a 
barragem a aproximadamente 2 km a montante deste distrito. 
 

Figura 2.5.6.1 – Acessibilidade a área do empreendi mento partindo de Belo Horizonte 

 
Fonte:  DER, 2009. 
 

2.6 ESTUDOS DOS RESÍDUOS GERADOS NO SISTEMA  
 

Os estudos para a disposição final dos resíduos gerados no sistema de tratamento de água 
são apresentados no anexo 2.2. 
Cabe ressaltar que no item 2.2 Descrição das Unidades Existentes especificamente no 
subitem Unidades de Tratamento e Recuperação (UTR) foram apresentadas as unidades 
componentes da UTR e suas respectivas funções. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. METODOLOGIA E ÁREA DE ESTUDO
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1 METODOLOGIA GERAL  

Para a realização da análise ambiental do presente estudo foram desempenhadas 
pesquisas focando a região na qual o empreendimento em questão encontra-se inserido.  

Neste sentido, o relatório buscou caracterizar os meios físico, biótico e socioeconômico, bem 
como seus temas específicos, a partir de dados primários e secundários, coletados e 
subsidiados pelos projetos de engenharia. 

O conhecimento prévio da área onde se encontra o objeto de estudo foi obtido através de 
dados coletados em projetos e estudos ambientais já desenvolvidos para a COPASA, além 
das revisões bibliográficas diversas. Cabe destacar ainda a visita de campo realizada no 
mês de outubro pela equipe técnica para complementação das informações obtidas. 

Para o desenvolvimento dos estudos referentes aos meios físico, biótico e socioeconômico 
foram adotados os seguintes procedimentos metodológicos: 

� Análise de dados secundários acerca da região de inserção do empreendimento, para 
identificação preliminar das principais variáveis ambientais a serem observadas no 
trabalho de campo; 

� Análise das fontes documentais disponibilizadas:  

• Cartas Topográficas, IBGE, Rio Manso e Brumadinho, escala 1:50.000; 

• COPASA – Relatório de Controle Ambiental do Sistema Rio Manso, 1991 e 2009; 

• COPASA - Recuperação dos Dados e Elaboração do Mapa Topobatimétrico do 
Reservatório do Rio Manso (Outubro/2004). 

� Realização de 02 (duas) campanhas de campo no mês de outubro de 2009, contando 
com equipe multidisciplinar, composta por um geógrafo coordenador, uma geógrafa, 
uma socióloga, uma bióloga e uma estagiária; 

� Realização de uma reunião com a comunidade visando, por parte da equipe técnica, a 
percepção referente aos conflitos, anseios e expectativas dos moradores atingidos pela 
implantação do Sistema Rio Manso, bem como dos interessados pelas questões 
socioambientais da região; 

� Elaboração do relatório técnico contendo o diagnóstico dos meios físico, biótico e 
socioeconômico. 

Ressalta-se que para os passivos ambientais identificados, foram propostas medidas 
mitigadoras, divididas em dois grupos, a saber: Programas Ambientais e Recomendações 
Ambientais, haja visto as especificidades de cada uma delas. Estas são detalhadas no 
volume do Plano de Controle Ambiental (PCA). 
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3.1.1 DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE ESTUDO 

Conceitualmente a bacia hidrográfica que abriga o empreendimento é tida como a unidade 
dos Estudos Ambientais, não exatamente como espaço único afetado por empreendimentos 
a serem (ou já) implementados, mas conformando um limite geográfico onde se deflagram 
interferências resultantes das várias etapas de desenvolvimento de um projeto. 

Tal premissa está prevista no inciso II, do Art. 5º da Resolução CONAMA nº 001/86, 
determinando que se faz necessário “definir os limites da área geográfica a ser direta ou 
indiretamente afetada pelos impactos denominada área de influência do projeto, 
considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza.” 

Cabe esclarecer que o grau de interferência de cada empreendimento pode conduzir a 
diferentes enfoques na determinação da área de influência, porém deve-se sempre 
contemplar os temas fundamentais, no caso os aspectos físicos, bióticos e 
socioeconômicos. 

Sendo assim, uma vez que o empreendimento está em operação desde 1992 e o contexto 
ambiental do entorno readaptado às novas condições impostas pela implantação e operação 
deste, optou-se por apresentar a seguinte espacialização para as áreas de estudo: 

AII – Área de Influência Indireta – Considerando a área de inserção do Sistema Rio Manso 
condicionou-se para os meios físico e biótico, a bacia hidrográfica do rio Manso a montante 
do barramento, o correspondente a uma área de 670 km2 e para o meio socioeconômico os 
municípios de Brumadinho e Rio Manso. 

AID – Área de Influência Direta – Para os meios físico, biótico foi considerada como sendo a 
área no entorno imediato da ADA, que corresponde a 3.900 hectares. A AID compreende as 
áreas urbanizadas de Rio Manso, Sousa, Conceição do Itaguá, povoados de Lamas e de 
Mato Dentro em virtude da estreita relação com a ADA. Enquanto que o meio 
socioeconômico abrange os distritos e povoados existentes no entorno da área do Sistema, 
supracitados. 

ADA – Área Diretamente Afetada – para os meios físico e biótico considerou-se como sendo 
toda a área de propriedade da COPASA que abriga o Sistema Rio Manso incluindo 
barragem, reservatório, áreas das estruturas construídas, áreas de vegetação da reserva e 
as nascentes de contribuição direta do manancial, compreendidas neste perímetro de posse 
da empresa, correspondente a 9.000 hectares. 

Vale destacar que, para estudo do meio socioeconômico, a ADA não foi considerada, uma 
vez que este meio já foi afetado nas fases anteriores à implantação do empreendimento. 

Os desenhos 250-MA-RCA-MAN-A3-003/01, 250-MA-RCA-MAN-A3-003/02 e 250-MA-RCA-
MAN-A3-003/03 a seguir apresentam a delimitação das áreas de estudo. 
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3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ESPECÍFICOS 

3.2.1 ASPECTOS DO MEIO FÍSICO 

A contextualização fisiográfica para as áreas de estudo supracitadas foi desenvolvida a partir 
da integração dos temas recursos hídricos, geologia, geomorfologia, pedologia e clima, 
principalmente quanto a avaliação em campo e análise consolidada dos aspectos temáticos 
inventariados. Assim, objetivou-se a uniformização de conceitos e de definições de áreas de 
estudo. 

Os estudos foram direcionados de acordo com a seguinte seqüência metodológica: 

Os estudos dos recursos hídricos envolveram atividades de campo e de escritório com a 
análise de mapeamentos já realizados e fotointerpretação de imagens de satélite. 

O levantamento em campo realizado na área da bacia voltou-se para verificações da 
dinâmica de escoamento superficial e controle estrutural das drenagens afluentes e do corpo 
hídrico do curso principal. 

Quanto à geologia, geomorfologia e solos considerou-se os aspectos regionais e locais, 
mediante a caracterização da AII, AID e ADA realizada através de dados secundários, e 
posterior verificação em campo.  

O capítulo contendo os estudos do meio físico para a AID e ADA foram elaborados de forma 
integrada aos estudos do meio biótico, considerando ainda o uso e ocupação do solo nestas 
áreas. 

Para a análise do meio físico, na área de abrangência dos trabalhos, foram consultados os 
seguintes documentos: 

� Mapa geológico, geomorfológico e pedológico – Carta SF23 na escala 1:500.000 - 
CPRM, 2009 e Imagem SRTM – s21w45 e s21 w44,2008; 

� Carta geológica, geomorfológica e pedológica extraída do Projeto RADAM, na escala 
1:100.000 (IGAM, 2002); 

� Imagem Google Earth, 2009; 

� RCA – Sistema Rio Manso elaborado pela LEME Engenharia em 1991 para a COPASA. 

Em seguida foi realizada avaliação ambiental qualitativa e impactos associados à operação 
do empreendimento, com ênfase nos seguintes aspectos: 

� Interferências ambientais na AII, AID e ADA em função dos usos do solo; 

� Observação da condição erosiva, bem como cobertura do solo e vegetação das 
vertentes voltadas para o empreendimento; 

� Proposição de planos de ação ambiental, de cunho mitigador. 
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3.2.2 ASPECTOS DO MEIO BIÓTICO  

Os fatores bióticos, sendo eles a fauna e a flora da região do Sistema Rio Manso, foram 
avaliados com base em bibliografia especializada, além de estudos provenientes de 
avaliações e estudos realizados anteriormente pelo empreendedor (COPASA), para fins de 
licenciamento ambiental e implantação de medidas mitigadoras. Foram pesquisados ainda, 
dados em fontes científicas, tais como artigos publicados na Internet, referentes à região de 
estudo e estudos realizados na APEE Rio Manso, em parceria COPASA/ Universidade. 

A caracterização do estado de conservação da cobertura vegetal da AII e AID e ADA 
(fragmentação e distribuição) foi baseada também em: 

� dados obtidos no Projeto RADAM (1983); 

� análise de imagens satélite da sub-bacia do rio Manso, com articulação compatível com 
escala 1:25.000 IBGE (Embrapa); 

�  mapa de biomas, vegetação e Unidades de Conservação obtidos através do SIAM-
SEMAD/MG. 

Os estudos de uso e ocupação do solo na AID e ADA foram feitos de forma a integrar os 
aspectos do meio físico, biótico e a ocupação antrópica. Para tal foram usados dados 
secundários a partir de bibliografias especializadas, imagens satélite do GOOGLE EARTH, 
visitas em campo para caracterização das áreas rurais, urbanas e da cobertura vegetal. A 
partir dos dados coletados foi elaborado mapa de uso do solo, tendo sido considerados os 
biótopos relacionados às tipologias vegetacionais e formas de ocupação antrópica  
encontradas, organizadas conforme modelo abaixo: 

• (1) Área Antropizada : áreas de ocupação humana representadas pelos distritos e 
povoados; 

• (2) Pastagem: áreas de pastagem natural e artificial; 

• (3) Formações vegetacionais: todas as tipologias de vegetação nativa incluindo as 
do cerrado, mata ciliar e floresta estacional semidecídua; 

• (4) Plantios-cultivos: silviculturas, hortifrutigranjeiros e grãos; 

• (5) Infra-estrutura do Sistema Rio Manso: Toda a área de reservatório e Unidades 
da ETA com as respectivas estruturas do Sistema Rio manso 

• (6) Áreas de mineração: atividades de mineração desenvolvidas. 

Desta forma, os aspectos, alvo do estudo, foram observados em escala mais abrangente, 
sendo estes a vegetação, a ocupação humana e as atividades desenvolvidas nestes 
espaços, de forma a caracterizar os usos do solo e a paisagem. Os biótopos encontrados 
foram relacionados às áreas de estudos definidas (AID e ADA).  

A fim de complementar a caracterização do uso e ocupação do solo e a flora da região foram 
feitos registros fotográficos durante as visitas de campo.  
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Para a caracterização da fauna, foram considerados no estudo a mastofauna, avifauna, 
herpetofauna e ictiofauna. Os aspectos foram estudados de forma integrada para as três 
áreas de estudo AII, AID e ADA, uma vez que a fauna da APEE Rio Manso, contribui 
sensivelmente para a diversidade e riqueza da fauna regional. Portanto, foram elaboradas 
listagens para os grupos estudados, que fazem referência à fauna das três áreas de estudo, 
baseadas em dados secundários, obtidos a partir das bibliografias especializadas, bem 
como dados de campo, obtidos a partir das pesquisas junto às comunidades.  

As pesquisas com a comunidade foram realizadas de maneira informal, junto à população do 
distrito de Sousa, distrito Sede de Rio Manso, distrito de Conceição do Itaguá, povoado de 
Mato Dentro e Lamas. Para abordagem do assunto foram feitos questionamentos sobre a 
fauna silvestre na região, ocorrências de acidentes com herpetofauna e fauna silvestre em 
geral, ocorrências de queimadas na região, tipos de peixes da região (ictiofauna), período de 
pesca, referências de pescadores. 

Alguns exemplares da fauna alada foram visualizados e identificados em campo, porém não 
foi possível fazer registros fotográficos, em razão das dificuldades relacionadas à distância e 
velocidade de deslocamento das aves identificadas. 

Foram feitos levantamentos, em dados secundários, em site da SEMAD-MG acerca das 
Unidades de Conservação – UCs, existentes no conjunto da região de inserção do 
empreendimento e nas proximidades desta. 

 

3.2.3 ASPECTOS DO MEIO SOCIOECONÔMICO 

Definida a região da área de influência indireta ao empreendimento, a próxima etapa 
consistiu na caracterização sucinta e objetiva dos municípios selecionados. Esta 
caracterização foi elaborada através de dados secundários constituídos por diversos 
documentos técnicos, dados estatísticos, mapas e mesmo a partir de algumas entrevistas 
realizadas durante as visitas em campo. Algumas das fontes utilizadas foram: Fundação 
João Pinheiro, Ministérios da Educação e Saúde, IBGE, Prefeituras Municipais, Universidade 
FUMEC e UFMG. 

Cabe destacar que esta análise buscou identificar elementos e os processos antrópicos mais 
relevantes presentes na região de inserção do Sistema Rio Manso. 

Desta forma, o diagnóstico socioeconômico abordou os seguintes temas: 

� Aspectos Regionais da área de estudo; 

� Aspectos históricos e formação administrativa; 

� Organização Sócio-Política; 

� Aspectos Populacionais; 

� Qualidade de Vida, Infraestrutura e Indicadores Sociais; 

� Aspectos Econômicos; 

� Patrimônio Natural, Cultural e Histórico.  
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No que diz respeito à área delimitada como área de influência direta, foram pesquisados 
inicialmente dados secundários a respeito das regiões afetadas pela implantação do Sistema 
Rio Manso. Para isto foram considerados estudos já realizados a respeito da questão dos 
moradores atingidos, bem como as áreas de reassentamento. 

Em parceria com a Organização Não Governamental AMA (Associação Rio Manso), a 
COPASA e a equipe técnica da consultoria, foi planejada uma reunião com moradores das 
regiões de Rio Manso e Brumadinho visando a percepção da comunidade para com as 
questões sociais frente ao Sistema Rio Manso.  

Após a confirmação da data, horário e local da reunião, foram realizados os contatos com 
alguns moradores dos municípios e a confirmação dos mesmos para o encontro. 

A metodologia empregada pela equipe nesta reunião consistiu no método denominado 
Grupo Focal, onde reúne-se em um local, determinado um grupo de pessoas a serem 
entrevistadas. 

Neste sentido, esta dinâmica teve por objetivo obter-se informações qualitativas, bem como 
revelar experiências, sentimentos, percepções quanto ao processo de estabelecimento da 
barragem durante estes 20 anos de existência da mesma.  

Para tanto utilizou-se de técnicas investigativas em dois grupos de trabalho - observação, 
entrevistas e dinâmicas lúdicas para incentivar e organizar o debate. Destaca-se que o 
grupo 1 também utilizou a técnica do Planejamento Participativo, o Método ZOPP, que 
permitiu aos atores diretamente envolvidos e demais interessados, uma participação efetiva 
na troca de informações, experiência e idéias. 

As opiniões e manifestações do público participante da reunião foram registradas através de 
fotos e filmagens, além de anotações realizadas pelos membros da equipe técnica. 

Após o registro da reunião pelos participantes em ata, a equipe técnica realizou através da 
observância dos registros de filmagens, fotografias e anotações, a análise dos resultados 
obtidos pelo encontro realizado.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 
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,4. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

4.1 ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA  

4.1.1 MEIO FÍSICO 

� Clima 

O comportamento do tempo e do clima resulta das interações ocorridas entre os fluxos de 
energia e matéria e o meio terrestre, envolvendo a litosfera, a hidrosfera, a criosfera e a 
biosfera. As trocas de energia, umidade, massa e momentum entre a atmosfera e a 
superfície geram estados interativos que apresentarão duração e tamanho compatíveis com 
a intensidade e a freqüência das referidas trocas. Os resultados dessa dinâmica variam de 
acordo com os processos estabelecidos distintamente nas diversas escalas. 

Portanto, considera-se que as combinações de processos físicos interativos numa escala 
superior resultam em modificações sucessivas no comportamento da atmosfera nas escalas 
inferiores. Já as combinações particulares de processos físicos nas escalas inferiores 
possuem limitada repercussão nas escalas superiores. Assim, a influência dos elementos da 
superfície, inclusive a ação antrópica, vai-se tornando mais pronunciada na medida em que 
se atingem as escalas inferiores. 

Cabe destacar que, a caracterização dos tipos climáticos presentes na região em estudo 
será embasada na classificação de Köppen, onde, apesar de não levar em consideração o 
comportamento das massas de ar, fundamenta-se pela temperatura, precipitação e na 
distribuição de valores de temperatura e precipitação durante as estações do ano.  

No caso presente, o encadeamento dos tipos de tempo na região da bacia do rio Manso foi 
abordado através da consideração do nível escalar regional considerando-se alguns dos 
principais municípios limítrofes a área do empreendimento, ou seja, Bonfim, Brumadinho, 
Crucilândia, Itatiaiuçu e Rio Manso. 

No estado de Minas Gerais, bem como a bacia do rio Manso, há a predominância do clima 
Cwa - Tropical de Altitude, com chuvas de verão , verões quentes e invernos secos, e do 
clima Cwb – Subtropical de Altitude, com temperaturas moderadas e verões chuvosos. 

Destaca-se ainda que, para a realização da análise, utilizou-se dados disponibilizados pela 
Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG que foram coletados para um trabalho 
desenvolvido no ano de 2004 em 79 estações do Instituto Nacional de Meteorologia - 
INMET, visando o mapeamento do estado de Minas Gerais. Este trabalho obteve os valores 
das Normais Climatológicas (Média Histórica 1961-1990) de Temperatura Média Mínima e 
Máxima Mensal e Média Comparada Mensal, Umidade Relativa do Ar Média Mensal e 
Precipitação Acumulada Mensal. 
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Gráficos 4.1.1.1 a 4.1.1.5 - Precipitação acumulada  mensal na região de interesse 
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Fonte: CEMIG, 2004 
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Itatiaiuçu
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Fonte: CEMIG, 2004 

Conforme os gráficos 4.1.1.1 a 4.1.1.5, observa-se a elevada concentração da precipitação 
nos meses de verão. Cerca de 63% da precipitação total anual ocorreu entre os meses de 
dezembro, janeiro, fevereiro e março. Já os meses de junho, julho e agosto apresentam os 
menores índices de chuvas, concentrando cerca de 3,6% deste total. Os meses de abril e 
setembro representam a transição, respectivamente para os períodos seco e chuvoso. 

Outro fator meteorológico a ser destacado refere-se a umidade relativa do ar. Esta define o 
grau de presença de vapor de água na atmosfera, fator preponderante no regime de 
precipitação de uma região.  

Através dos gráficos 4.1.1.6 a 4.1.1.10, verifica-se que o padrão de umidade da área em 
questão são heterogêneos, principalmente no verão, onde há uma maior concentração de 
umidade na atmosfera. Entretanto, no inverno, com a ausência de chuvas e o predomínio do 
ar seco, as médias caem a níveis inferiores a 73%, destacando os meses de agosto e 
setembro. É válido ressaltar que, estes valores são baseados em médias mensais, por isso 
é normal que haja uma seqüência de poucos dias em que a umidade relativa do ar caia a 
valores inferiores a este. Esta questão contribui para aumentar os riscos de queimadas, 
como também, acarretar problemas para a saúde humana. 

Os gráficos 4.1.1.6 a 4.1.1.10 apresentam a distribuição da umidade relativa do ar (média 
anual) na região de interesse. 
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Gráficos 4.1.1.6 a 4.1.1.10 - Umidade relativa do a r média anual na região de interesse. 
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Fonte: CEMIG, 2004 
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Fonte: CEMIG, 2004 

Quanto a temperatura da área de estudo, estas são marcadas por dois quadros distintos. O 
primeiro, refere-se a estação fria e o segundo a estação quente. Como salientado 
anteriormente a região encontra-se localizada sob o domínio climático tropical chuvoso no 
qual se caracteriza por esta diferenciação ao longo do ano. É assim que a amplitude térmica 
mensal da região se comporta apresentando no mês de julho (inverno) as menores 
temperaturas, variando entre 17,7ºC a 18,0ºC e no de janeiro (verão) temperatura na ordem 
de 23,1ºC. 

Isto ocorre, pois, em junho, o sol encontra-se em zênite do Trópico de Câncer e, por 
conseguinte, seus raios incidem sobre o Hemisfério Sul com máximo de inclinação, 
formando, por conseguinte, seus menores ângulos em relação à superfície neste hemisfério. 
Em contrapartida, em Dezembro, no verão, o sol incide diretamente sobre o Trópico de 
Capricórnio resultando em uma elevação geral de temperatura no Hemisfério Sul. 

Por isso, a média das temperaturas mínimas registradas no mês de julho/agosto (inverno) é 
da ordem de 11,4ºC a 11,6ºC enquanto a máxima é de 24,6ºC a 25,1ºC. Já em 
dezembro/janeiro (verão), para os municípios em questão, a média da temperatura máxima 
ficou entre 27,5ºC a 28,5ºC enquanto a mínima neste período variou entre 17,4ºC a 17,5ºC. 

Este quadro indica uma variação de temperatura entre os meses, fato que não se repete 
nas estações de outono e primavera. Neste períodos são encontradas temperaturas mais 
brandas e com menor variação. Os Quadros 4.1.1.1 a 4.1.1.3, apresentam dados 
relacionados às médias das temperaturas na  região de interesse. 

Quadro 4.1.1.1 - Temperatura Mínima (°C) 

Município Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Bonfim 17,4 17,3 17,3 15,8 13,0 11,8 11,5 11,4 14,2 16,3 17,2 17,2

Brumadinho 17,5 17,3 17,3 14,7 12,4 11,7 11,5 11,4 13,2 16,3 17,2 17,3

Crucilândia 17,4 17,3 17,3 15,8 12,9 11,8 11,5 11,4 14,1 16,3 17,2 17,3

Itatiaiuçu 17,5 17,4 17,3 16,0 13,2 11,9 11,6 11,5 14,4 16,4 17,3 17,4

Rio Manso 17,5 17,3 17,3 15,9 13,1 11,9 11,6 11,5 14,3 16,4 17,3 17,3  
Fonte:  CEMIG, 2004. 
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Quadro 4.1.1.2 - Temperatura Máxima (°C) 

Município Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Bonfim 28,1 28,1 28,0 27,2 25,4 24,7 24,6 24,7 27,2 27,6 27,4 27,1

Brumadinho 28,5 28,3 28,3 26,7 25,2 24,8 24,8 24,9 27,0 27,8 27,7 27,5

Crucilândia 28,2 28,2 28,1 27,2 25,4 24,8 24,7 24,7 27,2 27,7 27,6 27,3

Itatiaiuçu 28,4 28,3 28,2 27,4 25,8 25,0 24,9 25,1 27,4 27,8 27,7 27,4

Rio Manso 28,4 28,3 28,2 27,4 25,7 25,0 24,9 25,0 27,4 27,8 27,7 27,4  
Fonte:  CEMIG, 2004. 

Quadro 4.1.1.3 - Temperatura Média comparada (°C) 

Municípios Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Bonfim 23,0 22,7 22,6 21,0 18,8 17,7 17,5 17,4 20,3 21,5 21,7 21,8

Brumadinho 23,1 22,8 22,7 20,2 18,4 17,7 17,5 17,5 19,7 21,7 21,9 22,0

Crucilândia 23,0 22,7 22,5 21,0 18,7 17,7 17,4 17,3 20,2 21,5 21,7 21,8

Itatiaiuçu 23,1 22,8 22,7 21,3 19,1 18,0 17,7 17,7 20,6 21,7 21,9 22,1

Rio Manso 23,1 22,8 22,7 21,2 19,0 17,9 17,6 17,6 20,5 21,6 21,9 22,0  

Fonte:  CEMIG, 2004. 

Com relação à evaporação, pode-se dizer que esta é inversamente proporcional à umidade 
relativa do ar, ou seja, quanto menor for a umidade relativa do ar, maiores serão os índices 
de evaporação, visto que com a menor umidade atmosférica, maior volume de água pode 
ser evaporada. 

Através dos gráficos 4.1.1.11 a 4.1.1.15 constatou-se que, no mês de maio há uma menor 
tendência a evaporação não ultrapassando 71,5 milímetros no município de menor índice, 
no caso Crucilândia. Em contra partida, no mês de setembro na área são encontram índices 
de evaporação em torno de 138,6 milímetros no mesmo município. 

Gráficos 4.1.1.11 a 4.1.1.15 – Evaporação anual na região de interesse 
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Fonte: CEMIG, 2004 
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Fonte: CEMIG, 2004 
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Outro parâmetro relevante nas condições ambientais de uma região é o campo de vento, 
fator determinante no movimento das massas de ar e das nuvens. Assim sendo, a Figura 
4.1.1.1, representa as direções predominantes dos ventos, assim como a sua velocidade 
média representada nos gráficos 4.1.1.16 a 4.1.1.17. Os dados das direções predominantes 
dos ventos estão apresentados para os meses de janeiro e julho por estes apresentarem 
condições meteorológicas bem diversas. 

Figura 4.1.1.1 - Direções e velocidade do vento 

 

Fonte:  Adapt: CETEC, 1983. 

As direções predominantes dos ventos estão diretamente ligadas à circulação do anticiclone 
subtropical do Atlântico Sul, que exerce um importante papel na formação dos ventos na 
área de estudo. O centro deste anticiclone oscila na direção noroeste-sudeste durante o 
ano, prevalecendo na área de estudo, durante o verão, ventos de nordeste e no inverno, 
ventos do quadrante sudeste e nordeste. Basicamente os ventos na região em estudo ficam 
em torno de 1,5m/s, mas com destaque para o meses de setembro a novembro que obtém 
uma média mensal de até 1,7m/s. 

Gráficos 4.1.1.16 a 4.1.1.20 – Velocidade de vento média anual na região de interesse 
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Fonte:  CEMIG, 2004 
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Fonte:  CEMIG, 2004 
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� Geologia 

No que diz respeito a geologia em uma escala macro, e de acordo com o mapeamento 
geológico da região, o empreendimento está inserido, em uma estrutura antiga, datadas da 
idade Pré-Cambrianas pertencente a Província São Francisco.  

As unidades geológicas encontradas na bacia do rio Manso são referentes ao Supergrupo 
Rio das Velhas, pequenas áreas com a presença do Supergrupo Minas e Gnaisse Souza 
Noschese, conforme pode ser observado no Desenho 250-MA-RCA-MAN-A3-004. 

A unidade Super Grupo Rio das Velhas é conhecida como uma das mais antigas do 
Quadrilátero Ferrífero. Segundo dados obtidos junto ao CPRM (1983), esta unidade engloba 
de maneira geral um conjunto de rochas acamadas e um conjunto de corpos básicos e 
ultrabásicos xistificados ou não. Todo o conjunto encontra-se intensamente perturbado, 
mostrando dobras e falhas diversas. O manto de decomposição das rochas cria um produto 
sapropélico com elevado teor de alumina e ferro. Dificilmente é encontrada rocha fresca na 
superfície, pois o manto de decomposição normalmente excede dezenas de metros. 
Freqüentemente encontram-se solos lateríticos e localmente uma cobertura de canga 
(CPRM). 

O Super Grupo Rio das Velhas é subdividido em três grupos: Grupo Nova Lima, Maquiné e 
Quebra-Osso, sendo o primeiro existente na região de inserção do empreendimento. 

O Grupo Nova Lima está localizado em uma pequena faixa na porção oeste do Quadrilátero 
Ferrífero. É constituído por rochas metaultrabásicas komatiíticas, metabásicas, 
metavulcânicas ácidas, sericita-quartzo xistos, grafita xistos, grauvacas, filitos, dolomitos, 
cataitabiritos e magnetititos. Destaca-se que muito dos talco xistose talco filitos deste grupo 
são produtos de transformação de rochas ultramáficas intrusivas. 

Quanto aos aspectos estruturais, o Grupo Nova Lima representa o núcleo de um anticlinal 
(Anticlinal da Catarina), que juntamente com o Sinclinal das Gaivotas e o Anticlinal do Curral 
formam um conjunto de dobras cujo eixo cai para leste. Estas dobras representam para o 
sul a continuação da grande estrutura da Serra do Curral. 

Já o Grupo Souza Noschese pertence ao Complexo Bonfim é caracterizado pela presença 
de gnaisse e granito gnaisse ortoderivados de composição granítica e granodiorítica, 
cortados por diques pegmatíticos e aplitos deformados. Sua coloração é clara, ganulação 
média e geralmente possui acentuado grau de intemperismo. 

Com relação a sua constituição mineralógica, o Grupo Souza Noschese possui basicamente 
quartzo e feldspato alternados com ricos níveis de biotita. Cabe mencionar que devido a 
alteração na rocha, originou-se na presente região de um solo sapolítico e de coloração 
clara, como já mencionado,  normalmente  branco ou róseo, areno-siltoso. 

Segundo estudos, o Gnaisse Noschese se estende na direção N-NE-S-SW, ocorrendo em 
um cerca de 6 km de largura e 15 km de comprimento em sua parte central.  

Além da ocorrência destes grupos, há que se destacar a presença do grupo de Granitóides 
sin a tarditectônico com a presença das rochas intrusivas graníticas a tonalíticas. 
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Conforme exposto no mapa, observa-se uma pequena área da bacia do rio Manso com a 
presença do Supergrupo Minas. Dentre os grupos pertencentes a esta unidade destacam-se 
na área de estudo o Grupo Piracicaba e Grupo Itabira com a formação Cauê. 

O grupo Piracicaba consiste basicamente de rochas sedimentares clásticas, variando de 
conglomerado fino a quartzito, filito e filito grafitoso, com esporádicas lentes de dolomito e 
de formação ferrífera. Também são encontrados neste grupo grauvacas, clorita xistos, 
clorita filitos, tilóides e xistos arenosos. Já formação Cauê é composta por rochas 
metamórficas tipificada por itabiritos, itabiritos dolomíticos e anfibolíticos, formação ferrífera 
carbonática, dolomitos e filitos (RADAM BRASIL, 1983). 
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� Geomorfologia 

Assim como a geologia da bacia do rio Manso buscou-se caracterizar a geomorfologia 
presente nesta mesma bacia. Neste sentido, serão analisadas as características 
geomorfológicas referentes a unidades geológicas já explicitadas neste estudo. 

Foram identificados na bacia do rio Manso dois domínios morfoestruturais principais, 
Remanescente de Cadeias Dobradas e Escudo Exposto.  

O domínio Remanescente de Cadeias Dobradas é caracterizado por um conjunto de 
modelados resultantes da exumação de estruturas dobradas ao longo de vários ciclos 
geotectônicos.  

Cabe destacar que, foram encontrados neste domínio três regiões geomorfológicas: 
Planaltos das Canastras, Planaltos do Alto do Rio Grande e por fim Quadrilátero Ferrífero, 
no qual parte da bacia do rio Manso é pertencente. 

De maneira geral o Quadrilátero Ferrífero é um conjunto de relevo dobrado, bastante 
dissecado, rebaixado na parte central e bastante elevado nas bordas. 

A região geomorfológica do Quadrilátero Ferrífero possui dois compartimentos de relevo 
distintos: o Quadrilátero Ferrífero, propriamente dito, localizado a leste e o Alinhamento de 
Cristas do Quadrilátero – Pará de Minas a oeste. 

De acordo com o Desenho 250-MA-RCA-MAN-A3-005 é possível observar que a bacia em 
estudo está localizada no segundo compartimento citado. Seu relevo é dividido em dois 
tipos: cristas e linhas cumeadas constituindo modelados de dissecação homogênea. De 
modo geral estes relevos são marcados por escarpas falhadas, ou escarpas adaptadas às 
falhas. 

O relevo esculpido pela litologia do Supergrupo Rio das Velhas, a oeste do Quadrilátero, 
apresenta-se de maneira dissecada com diversos modelamentos, desde formas convexas a 
aguçadas e tabulares. Geralmente seu relevo apresenta cobertura coluvial muito fina, 
separada do manto de alteração por material clástico.  

O segundo domínio observado se refere ao Escudo Exposto, caracterizado por possuir 
estabilidade morfoestrutural, com exposição de rochas cristalinas integrantes de uma 
plataforma ou cráton. 

Assim como os Remanescentes de Cadeias Dobradas, o domínio Escudo Exposto é divido 
em duas regiões geomorfológicas: o Planalto de Poços de Caldas – Varginha  localizado na 
porção oriental e Planalto Centro-Sul de Minas na porção centro-oriental do domínio. 

O Planalto Centro-Sul de Minas apresenta um conjunto de relevos dissecados e 
topograficamente desnivelados onde a variação é de aproximadamente 500 a 1200 m de 
altitude. Suas formas de relevos predominantes são de colinas e morros de vertentes 
convexo-côncavas. 

Devido aos diferentes ambientes de dissecação, surgiram duas unidades geomorfológicas: 
a Depressão de Belo Horizonte e o Planalto de Campo das Vertentes na qual faz parte o 
Sistema Rio Manso. 
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Esta unidade pertence totalmente ao estado de Minas Gerais e é constituída por um elevado 
compartimento planáltico intensamente dissecado configurando a paisagem típica dos 
“mares de morros”. Outra característica que merece destaque nesta unidade é o fato da 
mesma ser considerada como o divisor de água de quatro sub-bacias hidrográficas 
importantes sendo elas: rio Doce, Paraná, Paraíba do sul e São Francisco da qual a bacia 
do rio Manso é integrante. 

Dentre as diversas feições do relevo existentes nesta unidade, a área do Sistema Rio 
Manso, está localizada em uma região de escarpas acentuadas e vales estruturais, 
normalmente profundos. Também são característicos os relevos de grandes colinas e 
morros de topos convexos-côncavos dominados por linhas de cumeadas e topos aguçados.  

O Desenho 250-MA-RCA-MAN-A3-005 a seguir apresenta a geomorfologia identificada na 
bacia o rio Manso. 
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� Solos 

As classificações pedológicas, apresentadas aqui, seguem as especificações propostas pelo 
Centro Nacional de Pesquisa de Solos, no que tange aos conceitos, definições e normas 
adotados para os respectivos agrupamentos de classes. Os solos predominantes na bacia 
do rio Manso. 

Os tipos de solo presentes na área de estudo, segundo o mapeamento do RADAM Brasil 
(1981) são: Cambissolo Álico e Cambissolo Ferrífero Distrófico, Latossolo Vermelho-
Amarelo, Latossolo Vermelho-Escuro Álico, Litossolo Ferrífero Distrófico e Podzólico 
Vermelho-Escuro Distrófico conforme apresentado no Desenho 250-MA-RCA-MAN-A3-006 

� Cambissolo 

Os Cambissolos destacam por ter o horizonte B câmbico ou incipiente e com pouca 
diferenciação de textura do horizonte A para o B. São solos com certo grau de evolução, 
mas com a presença significativa de minerais primários. Muitas vezes apresentam 
características similares aos solos com horizonte B latossólico, mas diferenciam-se por 
serem menos evoluídos, menos profundos.  

Este solo apresenta atividade de argila baixa, em geral superior a 13 mE/100g de argila, 
relação molecular Ki em geral em torno de 2 e relação silte/argila alta, invariavelmente 
superior a 0,7.Apresentam seqüência de horizontes A (B) e C, ocorrendo o tipo de horizonte 
A moderado. A textura varia entre média a argilosa, são bem a moderadamente drenados e 
rasos a profundos. 

Sua fertilidade natural é considerada baixa, no entanto, questões como a falta de água e a 
susceptibilidade a erosão são os principais fatores limitantes deste tipo de solo.  

No caso da bacia do rio Manso, os cambissolos foram encontrados da seguinte maneira: 

• Ca – Cambissolo Álico 

Cambissolo relevo forte ondulado e montanhoso + Podozólico Vermelho-Escuro com argila 
em, baixa atividade (TB). São considerados álicos, por obter a saturação de alumínio igual 
ou superior a 50%. 

• Cf – Cambissolo distrófico substrato rochas ferríferas 

Complexo de cambissolo de textura média e argilosa + solos litólicos textura média fase 
rochosa, sendo ambos de fase substrato de rochas ferríferas + latossolo vermelho escuro 
de textura argilosa e distróficos, ou seja, apresentam a saturação de base baixa ou inferior a 
50%. 

Este tipo de solo pode ser encontrado na bacia do rio Manso a uma altitude média de 
1350 m, apresentando um relevo escarpado e montanhoso, bem drenado e de erosão 
laminar moderada. 
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� Latossolos 

Este solo é formado pelo processo denominado latolização que consiste  basicamente na 
remoção da sílica e das bases do perfil (Ca2+, Mg2+, K+ etc), após transformação dos 
minerais primários constituintes. 

Compreendem solos com horizonte B latossólico, apresentando relação molecular Ki baixa. 
São em grande parte muito profundos ou profundos, com drenagem que varia entre 
acentuadamente a bem drenados. Apresentam como seqüência de horizontes A, B e C e 
com transições entre os sub-horizontes difusas e graduais. O tipo de horizonte A 
predominantemente é o moderado, com teores de carbono orgânico entre 0,55 e 2,15%, 
ocorrendo também o húmico e o proeminente com carbono variando de 1,67 a 3,82%. 

Estes solos são pedologicamente bem desenvolvidos apresentado predominância de 
minerais de argila do tipo 1:1, baixa quantidade de minerais primários e baixa reserva de 
elementos nutritivos para as plantas. A relação silte/argila é menor que 0,70, o grau de 
floculação é normalmente igual ou próximo a 100%, refletindo o alto grau de agregação dos 
colóides, o que torna o solo muito poroso, propiciando maior resistência a erosão. 

Suas classes são diferenciadas com base na combinação de características com teor de 
Fe2O3 associados às rochas de origem, cor do solo e relação Ki (SiO2/Al2O3). 

A seguir serão caracterizadas as classes de latossolo identificadas na bacia do rio Manso. 

• LVa – Latossolo Vermelho Amarelo Álico (LVa) 

Solos minerais não heteromórficos com relação molecular Ki baixa, inferior a 1,9 de 
coloração variando de vermelho ao amarelo e gamas intermediárias. O termo álico está 
relacionado a saturação de alumínio presente neste tipo de solo, onde seus valores são 
superiores a 50% podendo chegar a 95%.  

No região do empreendimento é possível encontrar o LVa em relevo ondulado + cambissolo 
relevo ondulado e forte ondulado, ambos álicos A moderado de textura argilosa ou somente 
latossolo vermelho amarelo + cambissolo. 

• Latossolo Vermelho Escuro Álico (LEa) 

Este solo é composto por solos minerais não hidromórficos. São diferenciados dos solos LV 
amarelos por possuírem maiores teores de Fe2 e O3 ocasionando a cor mais avermelhada. 

No caso da região do empreendimento é possível encontrar o LEa, ou seja, latossolo 
vermelho escuro álico A moderado de textura muito argilosa. Destaca-se que o percentual 
de saturação com alumínio varia de 50 a 80% indicando um solo álico, além de solos 
eutróficos, cujo valor de saturação de bases superior a 50% em pequenas áreas.  

A região da bacia onde está presente este solo está a uma altitude de 880 m, com relevo 
fortemente ondulado e ondulado, acentuadamente drenado e com erosão laminar ligeira. 
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� Litossolos 

Os litossolos são pouco desenvolvidos, com aproximadamente 20 a 40 cm de profundidade, 
assentados sobre rochas pouco intemperizadas. Abrangem, portanto, solos com horizonte A 
assentados diretamente sobre camada rochosa. 

De maneira geral os litossolos ocupam relevo forte ondulado e montanhoso, em locais de 
divisores de água.  

Cabe ressaltar que este solo possui limitações quanto ao uso agrícola em relação a 
fertilidade natural, falta de água, mecanização e susceptibilidade a erosão. Esse fato pode 
ser associado ao fato de ser um solo raso e localizados em relevos de constante 
pedregosidade e rochosidade. 

Na bacia do rio Manso é possível encontrar a seguinte classe de litossolo: 

• litólicos distróficos subtrato rochas ferríferas (Rfd) 

Formado por um complexo de solos litólicos de textura média cascalhenta+ Cambissolos de 
textura média cascalhenta e argilosa cascalhenta, ambos distróficos no horizonte A 
moderado e proeminente fase pedregosa e rochosa e não rochosa. O relevo da região é 
escarpado e montanhoso, com erosão lamiar e boa drenagem. 

� Podozólico Vermelho Escuro Distrófico (PEd) 

O termo podozólico é utilizado para latossolo significando que o mesmo é intermediário para 
o Podzólico. 

No caso do Podzólico Vermelho Escuro Distrófico, este é caracterizado por possuir atividade 
e argila baixa (Tb) no horizonte A, moderado textura média / argilosa e argilosa com relevo 
forte ondulado e montanhoso.  
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� Hidrografia 

As características hidrográficas da área de empreendimento, foram analisadas tendo como 
referência a área de influência indireta (AII), direcionada para a bacia do Rio Manso, área de 
influência direta (AID), no caso a área contida em faixa mínima de 500m, no entorno 
imediato da área de responsabilidade da COPASA. Cabe destacar que, este raio é ampliado 
nos espaços que compreendem as áreas urbanizadas de Rio Manso, Sousa, Conceição do 
Itaguá, povoados de Lamas e de Mato Dentro em virtude da estreita relação com a área 
citada. Por fim, como já mencionado, a área diretamente afetada (ADA) referente ao 
reservatório do Sistema Rio Manso propriamente dito e suas estruturas, Incluindo a 
vegetação da reserva e as nascentes de contribuição direta do manancial, compreendidas 
neste perímetro de posse da empresa. 

Para a melhor compreensão e visão do leitor em relação as características supra citadas, 
será apresentado uma breve caracterização da localização geográfica da região na qual o 
empreendimento em questão se insere. 

A área do empreendimento situa-se na sub-bacia do rio Manso, integrante a bacia do rio 
Paraopeba, que por sua vez pertence a bacia hidrográfica do São Francisco. 

A bacia do rio Paraopeba, como já referido, é um dos importantes tributários da margem 
direita do rio São Francisco. Geograficamente está situada entre as coordenadas 
aproximadas de 18º 45’ e 21º 00’ latitude sul e 43º 30’ e 45º 15” longitude oeste na porção 
sudoeste do estado de Minas Gerais, sendo portanto, uma bacia estadual. Segundo dados 
recentes do IGAM (Instituto Mineiro de Gestão das Águas), sua área abrange 
aproximadamente 12.092 km², o que corresponde a cerca de 2,5% da área total do estado 
de Minas Gerais. 

Cabe destacar que, ainda com relação a classificação adotada pelo IGAM e pela ANA 
(Agencia Nacional das Águas) a bacia do Paraopeba corresponde a Unidade de 
Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos UPGRH-SF3. 

Dentre os principais afluentes da sub-bacia do rio Paraopeba, tem-se pela margem direita o 
rio Bananeira, o ribeirão Betim e pela margem esquerda os ribeirões Serra Azul, Florestal, 
rio Camapuã e o rio Manso, no qual o empreendimento em questão está inserido. 

A bacia do rio Manso possui área de aproximadamente 670 km2, tendo como seus principais 
formadores os rios Manso e Veloso e córregos Samambaia e Cachoeira dentre os demais 
contribuintes. Segundo o Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Paraopeba, em 2007 a bacia 
apresentava cerca de 22 mil habitantes, abrangendo os municípios de Crucilândia, 
Itatiaiuçu, Rio Manso e parte do município de Bonfim e Brumadinho. Neste sentido vale 
salientar que, toda e qualquer atividade a ser desenvolvida nestes municípios pertencentes 
a bacia de Rio Manso podem influenciar de maneira positiva ou mesmo negativa no 
reservatório do Sistema Rio Manso. 

O Desenho 250-MA-RCA-MAN-A3-007 apresenta a bacia hidrográfica do rio Manso. 
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� Uso e Qualidade da Água 

O crescimento econômico intensifica as demandas diretamente relacionadas às águas. 
Tanto no que concerne ao aumento da quantidade para determinado fim, quanto no que 
concerne à variedade dessa utilização.  

Segundo a ANA – Agência Nacional de Águas, atualmente algumas das principais fontes 
que alteram qualidade das águas do país  podem ser resumidas por: 

Esgotos Domésticos (fator observado principalmente nas regiões metropolitanas);  

• Efluentes industriais: engloba uma grande variedade de atividades, como indústrias 
siderúrgicas, metalúrgicas, papel e celulose, alimentícias, químicas, petroquímicas, 
têxteis,  matadouros, curtumes, fábricas de fertilizantes, usinas de açúcar e álcool,  
entre outras; 

• Efluentes da agricultura: representados principalmente por fertilizantes e agrotóxicos 
que são carreados para os corpos d’água através da água das chuvas; 

• Desmatamento e manejo inadequado do solo: a ocupação desordenada de áreas 
para a produção de grãos e a pecuária têm gerado uma diminuição drástica da 
vegetação natural, causando a erosão dos solos e conseqüente assoreamento dos 
rios; 

• Mineração: gera elevadas cargas inorgânicas provenientes da extração e 
beneficiamento dos minérios; 

• Resíduos sólidos: a disposição inadequada de resíduos sólidos em lixões pode vir a 
promover sérios problemas de poluição das águas superficiais e subterrâneas. 

Quanto à natureza da utilização existem três possibilidades: 

• Consuntivo: refere-se aos usos que retiram a água de sua fonte natural diminuindo 
suas disponibilidades quantitativas, espacial e temporalmente; 

• Não Consuntivo: refere-se aos usos que retomam à fonte de suprimento, 
praticamente a totalidade da água utilizada, podendo haver alguma modificação no 
seu padrão temporal de disponibilidade quantitativa; 

• Local: refere-se aos usos que aproveitam a disponibilidade de água em sua fonte 
sem qualquer modificação relevante, temporal ou espacial, de disponibilidade 
quantitativa. 

No caso da bacia do Paraopeba, os principais usos da água estão relacionados ao 
abastecimento doméstico  e industrial, a dessedentação de animais e a pesca e piscicultura.  
Com relação a bacia do rio Manso, os principais usos da água são de abastecimento 
doméstico  e industrial, dessedentação de animais, irrigação e recirculação. 
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Segundo estudos do IGAM sobre a bacia, no ano de 2008 foram validadas 32 outorgas nos 
municípios integrantes da mesma. Cabe destacar que o consumo industrial foi apontado 
como o de maior uso de água representando na época cerca de 53,8%, seguidos por 
abastecimento público e irrigação, ambos com cerca de 15,4%. 

Ao analisar a listagem atualizada de outorgas superficiais deferidas entre 01/01/09 a 
05/08/09 enfatizando a bacia do rio Manso foram apontadas 6 outorgas referidas, sendo 
predominante desta vez o uso da água para irrigação. O Quadro 4.1.1.4 a seguir apresenta 
a relação e os detalhes das mesmas. 

Quadro 4.1.1.4 – Outorgas referidas na bacia de rio  Manso – janeiro a agosto  de 2009 

Município Empreendimento Portaria  Curso d´água Finalidade 

CIA de Mineração Serra Azul - 
COMISA 

1710/ 2009 córr. Quéias Consumo industrial 

Fazenda Boa Vista 622/ 2009 córr. Boa Vista Irrigação Brumadinho 

Guilherme Chaves de Andrade - 
Fazenda Cristalina 1708/ 2009 

Afluente da 
margem esquerda 
do córr. Quéias 

Irrigação;Aqüicultura;Desse
dentação de animais; 

Itatiaiuçu Bloco Mina Oeste (Ex- SOMISA - 
Siderúrgica Oeste de Minas Ltda) 

1324/ 2009 córr. Samabaia Recirculação de água 

Rio Manso COPASA - MG 608/ 2009 córr. Souza Abastecimento público 

São Brás do 
Saçuí 

Rede de Distribuição de Gás 
Natural - Ramal Vallourec e 
Sumitomo Tubos do Brasil - VSB 

1772/ 2009 córr. Boa Vista 

Transposição de corpo de 
água para implantação de 
rede de distribuição de gás 
natural - Ramal VSB 

Fonte:  IGAM, 2009. 

Segundo relatório elaborado do IGAM, relacionado ao monitoramento da qualidade das 
águas superficiais de 2007, foi observado na bacia do rio Paraopeba a prevalência de IQA 
Médio na maioria das estações no 1º e 2º trimestres de 2007. Já no 3º trimestre, 
caracterizado pelo período seco, grande parte das estações apresentaram IQA Bom. Cabe 
ressaltar que no 4º trimestre 40% das estações não tiveram o IQA calculado devido à perda 
de informações do parâmetro coliformes termotolerantes.  

O IQA “Muito Ruim” apresentou ocorrências em todas as campanhas, com destaque para o 
3º trimestre, com 9,1% de freqüência. 

De acordo com IGAM, o ponto de monitoramento do Rio Manso corresponde a estação 
BP096. Este ponto localiza-se próximo a confluência do rio Paraopeba, entre as 
coordenadas geográficas 20º08’11” latitude sul e 44º13’03” longitude oeste, no município de 
Brumadinho a 827m de altitude, conforme indicado na figura 4.1.1.2. Cabe destacar que as 
coletas vem sendo realizadas desde o final de 2005.   
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Figura 4.1.1.2 

 

Fonte : IGAM- Projeto Águas de Minas. 2007 

Ponto de coleta  
Rio Manso IGAM 
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No segundo ano de monitoramento integral, a média anual do IQA apresentou-se na faixa 
Média em decorrência da contagem de coliformes termotolerantes. Os valores elevados de 
coliformes termotolerantes encontrados em todas as campanhas de amostragem de 2007 
podem ser associados aos lançamentos dos esgotos de parte do município de Brumadinho. 

Em relação aos metais, o ferro dissolvido ultrapassou o limite legal na primeira campanha 
de 2007. Este é um metal típico do solo da região e fatores como erosão e mau uso do solo 
poderão levar a disponibilização deste para os corpos de água. Não houve nenhum registro 
de violações de contaminantes tóxicos no rio Manso próximo de sua foz no Paraopeba em 
Brumadinho (BP096), resultando em Contaminação por Tóxicos Baixa no ano de 2007. 

O Quadro 4.1.1.5 a seguir apresenta um panorama da qualidade da água do rio Manso. 

Quadro 4.1.1.5 - Corpo de água: Rio Manso - UPGRH: SF3 

Pressão  Estado  

Classe  
Fatores de pressão  

Indicadores de 
degradação em 2007  

Indicadores com maior nº de 
violações no período de 1997 a 2007  

2 

Lançamentos de esgotos 
sanitários, lançamento de 
efluente industrial, carga 
difusa atividade minerária e 
expansão urbana 

Cor verdadeira, coliformes 
termotolerantes e ferro 
dissolvido 

Coliformes termotolerantes, manganês 
total e óleos e graxas 

Fonte:  IGAM, 2007. 

Conforme pode ser observado no Quadro 4.1.1.2, e de acordo com o enquadramento 
definido pela deliberação normativa nº 14/95 do COPAM – Conselho Estadual de Política 
Ambiental de 28/12/95, o rio Manso está enquadrado na classe de qualidade 2, tendo as 
seguintes destinações de uso: 

Águas de classe 2: 

• Abastecimento doméstico, após tratamento convencional; 

• Proteção das comunidades aquáticas; 

• Recreação de contato primário (natação, esqui-aquático e mergulho); 

• Irrigação de hortaliças e plantas frutíferas; 

• Criação natural e/ou intensiva (aquicultura) de espécies destinadas à alimentação 
humana. 
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4.1.2 MEIO BIÓTICO  

� Flora – Área de Influência Indireta 

Minas Gerais possui uma biota diversificada, com riqueza de espécies da flora e da fauna, 
devido ao seu clima, relevo e recursos hídricos que privilegiam a vasta superfície do Estado.  
A porção sul e leste do Estado pertence ao domínio Atlântico. A região centro-oeste é coberta 
pelo Cerrado que representa cerca de 55% da área total do Estado. Já o bioma Caatinga é 
encontrado no norte de Minas e alto Jequitinhonha, (BIODIVERSITAS, 2005). 

Como já mencionado, a área definida para os meios físico e biótico, como passível de receber 
a influência indireta do empreendimento Sistema Rio Manso, foi considerada como toda a 
sub-bacia do Rio Manso.  

A sub-bacia hidrográfica do rio Manso limita-se ao Norte com a do ribeirão Serra Azul, a Este 
e Sul com a bacia do ribeirão Águas Claras, no Estado de Minas Gerais. A Figura 4.1.2.1 
apresenta a Imagem da bacia do rio Manso, com articulação compatível com 1/25.000. 

Figura 4.1.2.1 - Imagem da bacia do rio Manso, com articulação compatível com 1/25.000.  

 
Fonte: www.cdbrasil.cnpm.embrapa.br 

O rio Manso nasce na Serra do Itatiaiuçu e por sua vez integra a bacia do rio Paraopeba, 
localizada na porção sudoeste de Minas Gerais, que é parte integrante da bacia hidrográfica 
do rio São Francisco. O principal afluente é o ribeirão Vermelho (ou Veloso), que drena uma 
área de 245 km² e deságua na margem esquerda do reservatório. 

Conforme as informações obtidas através do sistema SIAM – SEMAD/MG, ver Figura 4.1.2.2, 
o município de Rio Manso encontra-se inserido no domínio do Cerrado, bem como a sub-
bacia definida como área de Influência Indireta – AII. Esta região localiza-se próxima aos 
limites entre os domínios Atlântico e Cerrado, representando uma área de transição entre 
estes biomas. 
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Figura 4.1.2.2 

 
Fonte: SIAM, 2009 

De acordo com dados do projeto RADAM (1983), as fitofisionomias que ocorrem na região da 
AII, correspondem às formações de cerrado, podendo ocorrer o cerrado sensu stricto, 
cerradão, campos limpos, campos de pastagem e campos altos. Nota-se ainda a presença de 
floresta estacional semidecidual, com vegetação secundária (RADAM, 1983), mesófila, matas 
ciliares e de galeria. Segundo Veloso & Góes Filho (1982), a mata semidecídua tem a 
estacionalidade foliar dos elementos arbóreos dominantes condicionados ao clima, que 
apresenta uma estação chuvosa e outra seca, bem definidas. Os elementos arbóreos da 
floresta semidecídua e do cerrado possuem adaptações fisiológicas para tolerar deficiência 
hídrica e baixas temperaturas por determinado tempo.  

O domínio do Cerrado em Minas Gerais tem sido severamente substituído por áreas de 
cultivo, pastagem para gado, silvicultura e mineração. Estes fatores são fontes de pressão e 
impactos sobre a biodiversidade regional, que tem seu patrimônio genético ameaçado.  

De forma que, observando o mapa obtido através do SIAM, a região onde se insere a área de 
influência do Sistema, ou seja, a sub-bacia do rio Manso, a vegetação é bem fragmentada. Ao 
longo desta bacia observa-se que, a vegetação é secundária, podendo ser encontrada em 
vários estágios de regeneração, intercalando capoeirão com áreas de campos altos, campos 
limpos, pastagens e cultivos. Em contrapartida, na área da reserva da COPASA, a mata do 
capoeirão forma cobertura densa, em alguns pontos e nas bordas em estágio médio para 
avançado e em outros em estágio bem avançado de regeneração. Esta vegetação está sendo 
preservada em toda a reserva de responsabilidade da COPASA, que possui 9.000ha. de área 
de proteção no entorno do reservatório do Sistema Rio Manso.  
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Foto 4.1.2.1: Vegetação da AII do Sistema Rio Manso, 
vista a partir da MG-040. Capoeirão, mata mesófila e 
campo alto, nas proximidades da comunidade do 
Souza.Sub-bacia do Rio Manso. 
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 

 

 

Foto 4.1.2.2:  Mosaico de vegetação na 
sub-bacia do rio Manso, a partir da estrada 
MG-040.  

Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 

 

Na foto obteve-se a vegetação da 
encosta (capoeirão), que se 
intercala com formações de campo 
cerrado e a área de plantio 
(horticultura). 

 

Segundo Ary de Oliveira Filho (2006), definir o estado de conservação de uma espécie é 
difícil, pois para tal finalidade pode-se utilizar um grande número de critérios. Em recente 
publicação, o autor elaborou listagem, aplicando como critério numérico, a freqüência relativa 
de determinadas espécies contidas nas 190 listagens elaboradas em inventários de espécies 
arbóreas nativas do Estado de Minas Gerais, a uma variante da escala ACFOR (Kent & 
Coker,1992).  

Pretende-se aqui, através dos dados encontrados nesta bibliografia, sugerir em breve resumo, 
algumas famílias e espécies arbóreas comuns no domínio de cerrado, na tentativa de 
caracterizar a vegetação arbóreo-arbustiva da região onde se encontra inserida a AII. O 
Quadro 4.1.2.1 foi elaborado a partir de dados obtidos em Oliveira-Filho (2006). 
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Quadro 4.1.2.1 – Espécies comuns em domínio de cerr ado 

Família  Espécies  
Anacardiacea  Astronium fraxinifolium, 

 Lithraea molleoides,  
Schinus terebinthifolius,  
Tapirira guianensis.  

Anonaceae Annona cacans,  
Annona crassiflora,  
Rollinia sylvatica, 
Xylopia aromática.  

Apocynaceae Hancornia speciosa. 

Araliaceae Dendropanax cuneatus, 
Schefflera macrocarpa. 

Asteraceae Piptocarpa macropoda, 
Vernonanthura divaricata,  
Vernonanthura ferruginea. 

Bignoniaceae Tabebuia ocracea, 
Tabebuia serratifolia, 
Tabebuia impetigosa, 
Zeyheria tuberculosa. 

Boraginaceae  Cordia sellowiana Cham.. 

Burseraceae Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand. 

Cannabaceae  Celtis brasiliensis (Gardner) Planch, 
Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg., 
Trema micrantha (L.) Blume. 

Celastraceae Plenckia populnea. 

Clusiaceae Kielmeyera coriacea. 

Combretaceae Terminalia glabrescens Mart.. 

Cunoniaceae Lamanonia ternata Vell.. 

Euphorbiaceae Alchornea triplinervia, 
Croton floribundus, 
Sapium glandulosum, 
Croton urucana, 
Pêra glabrata. 

Fabaceae - 
Caesalpinoideae  

Bauhinia spp., 
Cassia ferruginea,  
Hymenaea courbaril, 
Hymenaea stignocarpa, 
Senna macranthera, 
Tachigali rubiginosa ( Benth) Oliveira Filho (Sclerolobium paniculatum,) 
Bauhinia forficata, 
Copaifera langsdorffii, 
Senna multijuga. 

Fabaceae - Faboideae  Andira fraxinifolia Benth, 
Dalbergia miscolobium, 
Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld., 
Machaerium nictitans (Vell) Benth, 
Machaerium stipitatum (DC.) Vogel, 
Machaerium villosum, 
Platypodium elegans Vogel.  

Fabaceae - 
Mimosoideae  

Acacia polyphylla DC., 
Inga marginata Willd, 
Piptadenia gonoacantha (Mart.) J. F. Macbr., 
Stryphnodendron adstringens,  
Anadenanthera colubrine ( Vell.) Brean, 
Plathymenia reticulata. 
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(Cont.) 
Família  Espécies  

Lamiaceae Aegiphila sellowiana Cham., 
Vitex polygama Cham., 
Aegiphila lhotskiana Cham. 

Lauraceae Endlicheria paniculata (Spreng) J. F. Macbr,  
Nectandra oppositifolia Nees, 
Ocotea corymbosa (Meisn.) Mez, 
Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer. 

Lecythidaceae Cariniana estrellensis ( Raddi) Kuntze. 

Lithraceae Lafoensia pacari. 
Malpighiaceae Byrsonia verbascifolia. 

Malvaceae Guazuma ulmifolia Lam.,  
Luehea divaricata Mart., 
Luehea grandiflora Mart. & Zucc.. 

Melastomataceae Miconia albicans (Sw.) Triana, 
Miconia cinnamomifolia (DC.) Naudin,  
Tibouchina candolleana,  
T. stenocarpa. 

Meliaceae Guarea macrophylla Vahl.;  
Trichilia pállida Sw., 
Guarea kunthiana, 
T.multijuga. 

Moraceae Maclura tinctoria (L.) Steud.  

Myrsinaceae Myrsine umbellata Mart. 
 Myrtaceae Eugenia florida DC, 

Myrcia splendens  Sw.) DC, 
Myrcia lindeniana,  
Myrcia tomentosa (Aubl.) DC, 
Myrciaria floribunda ( H.West ex Willd.) O. Berg.,  
Psidium guinense,  
Psidium rufum. 
 

Nyctaginaceae Guapira oppposita (Vell.) Reitz. 

Piperaceae Piper aduncum L., 
Piper gaudichaudianum Kunth. 

Proteaceae Roupala montana Aubl.. 

Rosaceae Prunus myrtifolia (L.) Urb. 

Rubiaceae Amaioua guianensis Aubl., 
Guettarda viburnoides Cham. & Schltdl., 
Psychotria vellosiana Benth.,  
Cordiera sessilis (Vell) Kuntze. 

Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium Lam. 

Saliaceae Casearia decandra Jacq.,  
Casearia sylvestris SW.. 

Sapindaceae  Cupania vernalis Cambess., 
Matayba guianensis Aubl.. 

Sapotaceae Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eicler) Engl.. 

Siparunaceae Siparuna guianensis Aubl.. 

Solanaceae Solanum granuloso-leprosum Dunal 

Urticaceae  Cecropia glaziovii Snethl.;  
Cecropia pachystachya Trécul. 

Volchysiaceae Qualea multiflora Mart. 

Fonte: Oliveira-Filho (2006). 
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� Unidades de Conservação na AII - Sub-bacia do Rio Manso  

O Sistema Rio Manso localiza-se na sub-bacia do rio Manso que integra a AII do 
empreendimento. Esta sub-bacia por sua vez compreende as Unidades de Conservação APA 
Rio Manso, estabelecida pelo Decreto Municipal nº 523 de 15 de dezembro de 1998 e na Área 
de Proteção Especial Estadual - APE Rio Manso, criada pelo decreto Lei 27.928 de 
15/03/1988, com área de 65.778 ha.  

 

• APE RIO MANSO 

As Áreas de Proteção Especial Estadual - APEs são áreas definidas e demarcadas pelo 
Estado de Minas Gerais para proteção e conservação de mananciais. A APE Rio Manso 
abrange as seguintes áreas dos municípios de Bonfim (3.455 ha), Brumadinho (9.256 ha), 
Crucilândia (14.776 ha), Itatiaiuçu (15.175ha) e Rio Manso (23.116 ha). 

Os limites definidos pelo Art. 1º do decreto Lei 27.928/88 como áreas de proteção especial, 
para fins de preservação de mananciais, são os terrenos que integram a bacia hidrográfica do 
Rio Manso, com a superfície total aproximada de 670,00 km². Esta área alcança parte dos 
municípios citados, confinados entre as latitudes 20º06' sul e 20º30' sul; e as longitudes 44º13' 
oeste e 44º29' oeste, respectivamente, com a seguinte descrição: ao norte, o divisor de águas 
das bacias do Rio Manso e Ribeirão Serra Azul, formado pelo divisor de águas da Serra Azul, 
Serra da Samambaia, Serra das Farofas; a leste, o divisor de águas da bacia do Rio Manso - 
com o córrego Perobas e Ribeirão Águas Claras; ao sul, o divisor de águas da bacia do Rio 
Manso, limite dos Municípios de Crucilândia com os Municípios de Piedade dos Gerais e 
Piracema; a oeste, o divisor de águas da bacia do Rio Manso, limite dos Municípios de 
Crucilândia e Rio Manso com o Município de Itaguara, abrangendo pela margem direita o Rio 
Manso e, até atingir suas nascentes, os seguintes afluentes: Córrego Piaba, Córrego Mato 
Dentro, Córrego Ponte Alta, Córrego José Francisco, Córrego Cachoeira dos Antunes, 
Córrego Areia, Córrego das Pedras, Córrego da Pinguela, Córrego Morro do Fumo, Córrego 
da Areia, Córrego Boa Vista, Córrego Soledade, Córrego Areão, Córrego São José e Córrego 
Urubu; e pela margem esquerda: Córrego Grande, Rio Veloso, Córrego Gueias, Córrego da 
Serra, Córrego Mourão, Córrego Mota, Córrego Samambaia, Ribeirão Itatiaia, Córrego Capão 
Comprido, Córrego Fazenda, Córrego Santa Terezinha ou Pedras, afluentes do Ribeirão 
Itatiaia; Córrego Cachoeira da Fazendinha, Córrego Vermelho. Córrego Moreira, Córrego 
Rancheira, Córrego do André, Córrego Provisório, Córrego Sousas, Córrego Grande, 
afluentes do Rio Veloso; Córrego Guerengue, Córrego Lamas, Córrego Cruzeiro, Córrego 
Boca da Mata, Córrego Barreiro, Córrego Cava da Rocha, Córrego Facão, Córrego da Grota, 
Córrego Atrás da Serra, Córrego Cachoeira, Córrego Barro Preto, Córrego Marumbi, Córrego 
Peixoto, Córrego Sesmaria, Córrego do Souza, Córrego Água Limpa, Córrego Aroeira, 
Córrego do Retiro e Córrego da Cava. 

Em seu Art. 2º, o decreto lei declara de preservação permanente as florestas e demais formas 
de vegetação natural da APE e no Art. 3º, dispõe sobre projetos de loteamentos ou de 
parcelamento de solo, para fins urbanos, na APE, devendo estes ser submetidos, antes de 
aprovação pelo Município, à prévia anuência pelo Estado, nos termos do Decreto nº 20.791, 
de 8 de setembro de 1980. 

A Lei Estadual 18.024 de 09 de janeiro de 2009, altera a Lei 14.309 de 19/06/2002, de forma 
que as áreas de proteção de mananciais no Estado de Minas Gerais, tanto as consideradas 
na Lei nº 10.793/19921, quanto as inseridas nas Áreas de Proteção Especial – APEs foram 

                                                 
1 A Lei 10.793/1992 define o limite territorial das áreas destinadas à proteção dos mananciais, como aquelas situadas à montante do ponto de 
captação destinado ao abastecimento público, previsto ou existente, e cujas águas estejam ou venham a estar classificadas na Classe 
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definidas como Unidades de Conservação de “Proteção Integral”.  
“Art. 4º - O art. 23 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, fica 
acrescido do seguinte inciso VI, passando o seu inciso VI a vigorar como 
VII:2[3] 
 
"Art. 23  
 
VI - a área de proteção de mananciais, assim considerada a área de 
recarga de aqüíferos ou área com mananciais estratégicos para a 
garantia do abastecimento público de água de populações urbanas e 
rurais, que pode estar inserida em propriedade particular, desde que seja 
possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra 
e dos recursos naturais do local pelo proprietário;" (nr) 

Estas áreas, de acordo com esta legislação, podem incidir sobre propriedades privadas desde 
que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos 
recursos naturais do local pelo proprietário.  

 

Figura 4.1.2.3 - Imagem da bacia do rio Manso, com articulação compatível com 1/25.000.  

 
Fonte: SIAM, 2009. 

                                                                                                                                                                          
Especial e na Classe I da Resolução nº 20, de 18 de junho de 1986, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA e na Deliberação 
Normativa nº 10, de 16 de dezembro de 1986, do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM. 
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• APA MUNICIPAL DE RIO MANSO 

A APA Municipal de Rio Manso é uma Unidade de Conservação de uso sustentável, com 
objetivo de proteger e conservar a qualidade ambiental e os sistemas naturais ali existentes, 
visando melhor qualidade de vida da população local e proteção dos ecossistemas regionais. 

Os limites da APA começam no entroncamento do divisor de águas do Ribeirão São José e 
Córrego dos Clementinos como divisor da vertente da margem esquerda do rio Manso, segue 
passando pelo Morro do Pião, Morro do Viamão e daí pelo divisor da vertente da margem 
direita do Córrego das Porteiras. Em seguida vai até o Ribeirão Itatiaia na foz do córrego das 
Vieiras e segue no sentido da cidade de Rio Manso pela estrada, atravessando o córrego 
Souza nas coordenadas 7.767.712,47 e 571.140,29. Atravessa o córrego Lamas, até o 
entroncamento da estrada e atravessa córrego Gueregue até as coordenadas 7.761.691,20 e 
569.257,48. Deste ponto segue até a cidade de Rio Manso, passando pelas coordenadas 
7.757,284 e 569.853,07 daí prosseguindo por uma estrada e atravessando, novamente, o Rio 
Manso e o córrego do Bom Jardim até o entroncamento de uma estrada caracterizada pelas 
coordenadas 7.758.166,22 e 566.833,87. Deste ponto prossegue pela estrada atravessando o 
córrego Barreiro e até a estrada, nas coordenadas 7.756.389,17 e 565.771,32. Deste ponto 
prossegue pela estrada no divisor de águas do Ribeirão São João e Córrego dos Clementinos. 

O Decreto Municipal de nº 535 de 05 de agosto de 1999 estabelece o zoneamento ambiental 
da APA, define as três unidades ambientais identificadas, sendo elas Zona de Preservação da 
Vida Silvestre (3.054,78 km²), Zona de Conservação da Vida Silvestre (1.410,93 km²) e Zona 
de Uso Antrópico (2.866,93 km²). Este Decreto define as atividades a serem permitidas na 
APA, como Proibidas, Limitadas e Incentivadas e regulamenta sobre o corte e exploração da 
vegetação; uso dos recursos hídricos; uso, ocupação e parcelamento do solo urbano; uso e 
exploração de recursos minerais.  

Ver figura 4.1.2.4 contendo as Unidades de Conservação – APAs municipais e estaduais.  

 

� UCs nas proximidades da AII - Sub-Bacia do Rio Manso 

Segundo estudos realizados pela COPASA/2009, existem outras Unidades de Conservação -
UCs localizadas nas proximidades da bacia do Rio Manso, porém estas encontram-se fora da 
área de influência indireta do empreendimento, são elas; APA Sul RMBH, APA Paz Municipal 
de Inhotim, APA municipal Vale do rio Macaúbas, localizadas no município Piedade das 
Gerais, Parque Estadual da Serra do Rola Moça, município de Brumadinho, RPPN Sítio 
Grimpas, Reserva Particular do Patrimônio Natural localizadas município de Brumadinho. 

Ver figura 4.1.2.4 contendo as Unidades de Conservação – APA municipais e estaduais.  
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Figura 4.1.2.4 

 
Fonte: SIAM, 2009. 

 
� Fauna da AII 

A diversidade de ambientes da bacia hidrográfica do rio Manso favorece a diversidade 
faunística. Em virtude da amplitude da área da reserva da COPASA, parte integrante do 
Sistema Rio Manso, ou seja, da ADA, contribui sensivelmente para a riqueza e distribuição da 
fauna na região da AII. Sendo assim, as considerações sobre a fauna da AII e da AID foram 
feitas em conjunto com ADA, podendo ser encontradas no subitem da Fauna, Capítulo 4.3.  
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4.1.3 MEIO SOCIOECONÔMICO - AII 

O presente relatório pretende abordar os aspectos socioeconômicos da Área de Influência 
do Sistema Rio Manso localizado nos municípios de Brumadinho e Rio Manso – MG, que se 
encontra em operação desde 1992.  

O atual estudo tem por objetivo traçar um quadro acerca da realidade social destes 
municípios, além de situar o leitor em um contexto mais amplo. Destaca-se que serão 
abordados em determinados itens, dados comparativos ao estado de Minas Gerais, bem 
como a mesorregião e as microrregiões as quais se inserem os municípios, objeto deste 
estudo. 

Para subsidiar a descrição dos temas que compõem este diagnóstico recorreu-se a textos 
produzidos por órgãos públicos do Estado de Minas Gerais, a Fundação João Pinheiro – 
FJP, ao Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais - INDI, ao Atlas de 
Desenvolvimento Humano e ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, além 
de sites de órgãos dos governos estadual e municipal, acessados via internet, bem como 
publicações de estudiosos que versam sobre o assunto, disponíveis para pesquisa. Destaca-
se ainda a importância dos dados obtidos junto ao Plano Diretor do Município de 
Brumadinho1. 

 

� Aspectos Regionais da Área de Estudo 

De acordo com as divisões regionais estabelecidas pelo IBGE, os municípios da área de 
influência indireta do Sistema Rio Manso localizam-se na Zona Metalúrgica do Estado de 
Minas Gerais e pertencem a mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte, que é composta 
por 34 municípios (FIG 4.1.3.1).  

A região metropolitana de Belo Horizonte é considerada o centro político, financeiro, 
comercial, educacional e cultural de Minas Gerais sendo responsável por 40% da economia 
e 25% da população do estado. Segundo contagem da população realizada pelo IBGE em 
2007, a população estimada para RMBH era 6.259.573 habitantes. Brumadinho é 
responsável por 0,8% do PIB e 0,51% da população da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, já o município de Rio Manso é responsável por 0,08% do PIB e 0,08% da 
população. 

                                                 
1 O município de Rio Manso não possui Plano Diretor publicado. 
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Figura 4.1.3.1 – Região Metropolitana de Belo Horiz onte e os municípios da AII 

 
Fonte:  Associação dos municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte, 2009. 

 

O Município de Brumadinho localiza-se a 49 km ao Sul de Belo Horizonte e pertence à 
microrregião de Belo Horizonte. Abrangendo uma área de 640,08 km² e uma densidade 
demográfica de 41,57 hab/ km² (IBGE, 20007) limita-se com os municípios de Ibirité, 
Sarzedo, Mário Campos, Igarapé, Itatiaiuçu, Rio Manso, Bonfim, Belo Vale, Moeda, Itabirito, 
Nova Lima e São Joaquim de Bicas. 

Ainda, de acordo com o IBGE, o município apresenta uma altitude máxima de 1571 m, na 
Serra da Calçada e menor cota altimétrica, na Cachoeira de Fecho do Funil, no rio 
Paraopeba, com 700 m de altitude. Destaca-se a sede municipal situada a 739,3 m de 
altitude. 

Segundo o Plano Diretor (2006), Brumadinho é formado pelos distritos de Aranha, 
Conceição do Itaguá, Piedade do Paraopeba e São José do Paraopeba. E pelas seguintes 
comunidades rurais: Aranha, Casa Branca, Córrego do Feijão, Piedade do Paraopeba, 
Suzana, Palhano, São José do Paraopeba, Melo Franco, Conceição do Itaguá, Tejuco, 
Córrego das Almas, Pontes das Almorreiras, Toca de Cima, Maricota e Souza Nhosquese. 

O municipio de Rio Manso, por sua vez, localiza-se na microrregião de Itaguara (FIG. 
4.1.3.2) a 62km de Belo Horizonte. Segundo IBGE, em 2007 a densidade demográfica do 
munícipio era de 20,6 hab./km² e sua área correspondia a 232,102 km². Os limites territoriais 
do município são representados por: Brumadinho, Itatiaiuçu, Itaguara, Crucilândia, Igarapé e 
Bonfim. 

A altitude máxima do município é de 1306 m e a mínima de 873 m, sendo a altitude do ponto 
central da sede urbana situada a 890 m de altitude. É formado pelos distritos Sede, Sous a e 
Bernardas além de seus núcleos de povoamento rural: Bom Jardim, Morro da Onça, 

SEM ESCALA 
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Viamão, Biquinha de Pedra, Lamas, Mato Dentro, Grotas, Baú, Vargem Alegre, Areão e 
Canelas, dispersos em área de aproximadamente 232,102 km2. 

A Figura 4.1.3.2 apresenta as microrregiões que compõe a AII inseridas na mesorregião 
Regiao Metropolitana de Belo Horizonte. 
 

Figura 4.1.3.2 – Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte e as microrregiões de Itaguara e 
Belo Horizonte  

 
Fonte:  www.minas-gerais.net, 2009. 

 

O acesso aos municípios da área de influência indireta pode ser feito da seguinte maneira: 
para Brumadinho a partir da BR-381 passando por Betim, pela MG-040 passando por Ibirité 
ou por dentro do Parque do Rola Moça pelo povoado de Casa Branca, pela rodovia BR-040. 
Já para o município de Rio Manso o acesso pode ser feito pela BR-381 e pela MG-431. 
 

  
Foto 4.1.3.1: Entrada do município de Rio Manso. 
Fonte:  www.panoramio.com, 2009. 

Foto 4.1.3.2: Entrada do município de Brumadinho 
– Trevo. 
Fonte:  www.panoramio.com, 2009. 

 
 

Microrregiões 
da AII  

SEM ESCALA 
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� Aspectos Históricos e Formação Administrativa 

� Brumadinho 

A região, situada no final do Maciço do Espinhaço e início do Tabuleiro do Oeste, começa a 
ser colonizada quando os "insubmissos" da Guerra dos Emboabas se dirigem para lá, 
fugindo da repressão, a fim de garimpar ouro, livres dos elevados tributos da Coroa. 

Em conseqüência da bandeira, vários povoados foram fundados na região do Vale do 
Paraopeba e Vale do Rio das Velhas. Eram, inicialmente, núcleos de abastecimento da 
bandeira, pousos de repouso da tropa e lugar de levantamento dos mantimentos. 

Assim, São José do Paraopeba, Piedade do Paraopeba e Brumado do Paraopeba fazem 
parte da primeira fase da história de ocupação do território de Minas Gerais. 

De ponto de abastecimento de víveres, passaram a pequenos arraiais de mineradores. 

Junto com a freguesia de Bonfim do Paraopeba, foram também criados pelo Regente Feijó, 
em 1832, Matheus Leme e Piedade do Paraopeba, sendo este o maior centro de 
mineradores da época. 

A origem de Brumadinho deve-se à construção do Ramal de Paraopeba da estrada de ferro 
Central do Brasil. O povoado nasceu e se desenvolveu em conseqüência do 
estabelecimento de uma estação de estrada de ferro no local. 

Para a construção da estrada de ferro vieram vários trabalhadores de todas as partes do 
Estado e muitos imigrantes estrangeiros, fixando-se no local e desenvolvendo o povoado ao 
redor da estação.  

O povoado de Brumado do Paraopeba foi fundado por volta de 1914. Quando formado o 
novo município desligado de Bonfim, foram anexados os distritos de Aranha e São José do 
Paraopeba, oriundos do município de Itabirito e Piedade do Paraopeba, desmembrado do 
município de Nova Lima. Em 1953, Conceição de Itaguá se torna distrito de Brumadinho que 
passa a possuir quatro distritos. 

Em 1955 o município de Brumadinho é elevado à categoria de Comarca Judiciária, pois 
antes estava circunscrito na Comarca de Bonfim. Atualmente é Comarca de 2ª Estância, 
com duas varas. Nessa época, surgiram os povoados de São José do Paraopeba, Piedade 
do Paraopeba, Aranha e Brumado do Paraopeba. Antes de se tornar município, as terras do 
atual Brumadinho pertenciam ao distrito de Brumado do Paraopeba pertencentes ao 
município de Bonfim. 

O Decreto lei nº 148, de 17 de dezembro de 1938, criou o município de Brumadinho. Com a 
formação do município, o decreto anexou-lhe os distritos de Aranha e São José do 
Paraopeba, retirados do município de Itabirito e Piedade do Paraopeba, desmembrado do 
município de Nova Lima.  
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Foto 4.1.3.3: Registro Fotográfico do Ramal do 
Paraopeba, onde surgiu o município de 
Brumadinho. 
Fonte: Estações Ferroviárias, 2009. 

 

� Rio Manso 

A história de Rio Manso está ligada à procura de ouro nas imediações de Bonfim, pois o que 
consta é que o município iniciou-se quando, em tempos coloniais, o português F. Sobreira 
acompanhado por um grupo de amigos escravos toma posse das terras, onde hoje é o 
município de Bonfim. Logo edificaram três capelas: uma em Santana do Paraopeba, outra 
em Santana do Rio Acima (atual Itaúna) e a terceira em Bonfim. Com a construção das 
capelas, desenvolve-se o povoado que mais tarde torna-se o município de Bonfim.  

O distrito de Santa Luzia de Rio Manso foi criado segundo a Lei nº 50 de 08 de abril de 
1836. Em 1880 a Lei 2605 elevou “Santa Luzia do Rio Manso” a condição de freguesia, 
quando então pertencia ao município de Bonfim, e em 1923 a denominação do distrito foi 
simplificada em Rio Manso. 

A emancipação político-administrativa ocorreu em 1962, através da Lei nº 2.764, de 
30/12/1962 que teve empenho das figuras locais importantes como Luiz Borges Ferreira, 
Luiz Borges Parreiras, Cassiano Gonçalves Dornas, Vicente Campos de Morais e Padre 
Geraldo Magella Gomes. Em divisão territorial datada de 31 de dezembro de 1963, o 
município então é constituído de dois distritos: Rio Manso e Cachoeira dos Antunes. Assim 
permanecendo em divisão territorial datada de 1988.  

Pela Lei nº 438, de 16 de março de 1993, o distrito de Cachoeira dos Antunes tomou o nome 
de Sousa. Atualmente o município é constituído dos distritos Sede, Souza e Bernardas 

 

� Organização Sócio-Política 

A participação da população nas decisões políticas é de extrema importância para o 
desenrolar do processo democrático num país e, conseqüentemente, nos recortes locais, 
formados pelo Estado ou município. 

Desta forma, neste item visou-se a caracterização dos aspectos sócio-políticos de 
Brumadinho e Rio Manso, bem como os representantes políticos e a participação dos 
eleitores neste processo de democrático.  
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Segundo estimativas do Tribunal Superior Eleitoral – TSE, em julho de 2009 o eleitorado de 
Minas Gerais foi estimado em 14.091.589 pessoas, o que representa cerca de 10,748% do 
eleitorado brasileiro. Para o município de Brumadinho a estimativa foi de 21.806 eleitores 
correspondentes a 0,038% do eleitorado mineiro, distribuídos nas 52 zonas eleitorais no 
município. Em Rio Manso o eleitorado estimado foi de 3.819 eleitorais, cerca de 0,007% do 
eleitorado mineiro distribuídos em 47 zonas municipais. 

Em Brumadinho o prefeito eleito na última eleição (2008), segundo o TSE, foi Alvimar de 
Melo Barcelos eleito com 35,36% dos votos válidos e em Rio Manso o atual prefeito é Adair 
Dornas dos Santos, eleito com 54,24% dos votos. 

Em relação aos vereadores, cada município tem um número de vereadores de acordo com 
sua população. Assim, na última eleição, Brumadinho e Rio Manso elegeram 9 vereadores 
para cada município. 

Sendo assim, o Quadro 4.1.3.1 apresenta a relação dos vereadores eleitos, bem como seus 
partidos e número de votos recebidos de acordo com cada município estudado. 
 

Quadro 4.1.3.1 - Vereadores eleitos na eleição de 2 008 em Brumadinho e Rio Manso 

Brumadinho Rio Manso 

Candidato Partido  Votos  % Candidato Partido Votos % 

Itamar Franco Caetano PSDB 587 3,23 Elsi Joaquina Silva PSDB 225 6,55 
José de Figueiredo Nem 
Neto PV 522 2,87 Altivinho Valdeli Baeta PDT 208 6,05 

Vanderlei Rosa de Castro PV 481 2,65 
Francislei de Souza 
Barcelos PMDB 204 5,94 

Adriano Brasil de Resende PV 479 2,63 Julmar Oliveira de Souza PT 162 4,71 

Fernando Geraldo Silva PV 442 2,43 
Luis Fernando dos Santos 
Gomes PV 145 4,22 

Jayme Wilson de Oliveira PSDB 418 2,3 Divino Pinto da Silva PPS 140 4,07 

Marta Gomes de Deus  PMDB 416 2,29 Joaquim Profeta da Silva PV 137 3,99 

Lílian Paraguai PT 343 1,89 Luzia das Graças de Souza PR 122 3,55 

Leônidas Vicente da Silva PMDB 317 1,74 Maurílio Marçal dos Santos PMDB 118 3,43 

Fonte:  Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais – TER, 2009 

 

  
Foto 4.1.3.4:  Câmara Municipal de Brumadinho. 
Fonte:  Câmara de Brumadinho, 2009. 

Foto 4.1.3.5: Prefeitura de Rio Manso. 
Fonte:  Levantamento de Campo, 2009. 
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� Dinâmica Demográfica 

A dinâmica populacional humana tem como objetivo de estudo as dimensões estatísticas, a 
estrutura e a distribuição das diversas populações. Estas não são estáticas, variando devido 
a natalidade, a mortalidade, às migrações e ao envelhecimento. 

Em virtude de seu caráter dinâmico, à medida que a população vai sofrendo transformações 
quantitativas, os problemas e as contradições socioeconômicas e espaciais vão se tornando 
cada vez mais agudos e evidentes. 

A demografia colhe dos dados estatísticos, ferramentas que possibilitam simular o 
crescimento futuro, viabilizando projetos que atendam às suas populações na melhoria da 
qualidade de vida.  

Para a área de influência indireta do Sistema Rio Manso, a análise demográfica constitui 
referência importante para a avaliação dos impactos ocasionados não só pelo 
empreendimento, como também pelo desenvolvimento da região. Portanto, está análise 
tende a contribuir no estudo no sentido de oferecer subsídios para a compreensão da 
relação entre população e território, cujas conseqüências no contexto ambiental afetam 
diretamente a capacidade de suporte deste. 

Assim, o crescimento populacional foi analisado levando-se em conta a ocupação dos 
territórios em questão e em alguns momentos a comparação dos mesmos com a 
microrregião pertencente. Cabe destacar que os municípios da AII localizam-se em 
microrregiões diferentes, sendo em alguns momentos, portanto, feita a comparação com a 
mesorregião. 

Com base nos argumentos postos anteriormente foi traçado um panorama da evolução 
populacional dos municípios da AII, a partir de 1970 a 2007. Esse panorama foi composto 
basicamente com dados secundários provenientes dos censos demográficos do IBGE. 

O Quadro 4.1.3.2 apresenta, a seguir, a população total dos municípios de Brumadinho e 
Rio Manso com suas respectivas microrregiões e a mesorregião ao longo do período de 
1970 a 2007.  

Quadro 4.1.3.2 – Evolução Populacional dos Municípi os, Microrregião e Mesorregião 

Ano Brumadinho  Microrregião 
de BH Rio Manso  Microrregião 

de Itaguara 

Região 
Metropolitana de 

BH 
1970 17.874 - 5.214 - - 
1980 18.018 - 4.445 - - 
1991 19.308 3.436.060 4.461 56.366 4.620.624 
2000 26.614 4.259.354 4.646 58.311 5.588.300 
2007 31.965 4.831.805 5.007 59.767 6.259.573 

Fonte:  IBGE, Censos demográficos de 1970, 1980, 1991, 2000 e contagem da população 2007. 

 

A partir do quadro observa-se que no período 1970-2007 de forma geral os municípios da AII 
apresentaram aumento populacional, acompanhando as respectivas microrregiões e a 
mesorregião Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ressalta-se o município de Rio 
Manso, que no período 1970-1980 apresentou uma queda de cerca de -14,74% de sua 
população, voltando a aumentar nos períodos subseqüentes. Esta redução populacional 
pode estar relacionada ao desmembramento de Bonfim, que até 1962 era a sede do antigo 
distrito. 
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Brumadinho no período 1970-2007 apresentou um crescimento médio anual de 1,58% de 
sua população, sendo que o maior taxa de crescimento ao ano ocorreu entre 1991-2000 no 
qual a taxa chegou a 3,63%.  

Segundo dados disponíveis e obtidos junto ao IBGE, neste período, Brumadinho apresentou 
crescimento superior ao da microrregião e da mesorregião que apresentaram um 
crescimento de 2,42% a.a e 0,38% a.a respectivamente.  

Fato ocorrido também no período 2000-2007 no qual a taxa de crescimento ao ano de 
Brumadinho foi de 2,65%, já a microrregião e a mesorregião foi de 1, 82% e 0,35% 
respectivamente. 

Embora a população de Rio Manso tenha aumentado, observa-se que este fato tem se dado 
de maneira pouco significativa, ao analisar o período entre 1970-2007 a taxa de crescimento 
médio de Rio Manso foi de -0,11% ao ano. A evolução da população, como dito 
anteriormente chegou a reduzir -1,58% ao ano entre 1970-1980, voltando a crescer 0,03% 
ao ano entre 1980-1991 atingindo a sua maior taxa de crescimento no período 2000-2007 de 
1,07% a.a.  

Apesar das taxas de crescimento pouco significativas em Rio Manso, o município 
apresentou crescimento anual maior que a microrregião de Itaguara; entre 1991-2000 Rio 
Manso cresceu 0,45%a.a, ao passo que a microrregião 0,38%a.a e em 2000-2007 o 
município apresentou crescimento anual de 1,07% e a microrregião 0,35%. Entretanto em 
nenhum destes períodos este crescimento superou a mesorregião. 
 

� Urbanização 

Segundo o IBGE as taxas de urbanização são assim definidas: “Taxa de urbanização - 
percentagem da população da área urbana em relação à população total”. Neste sentido 
analisando a taxa de urbanização dos municípios da AII tem-se em Brumadinho uma 
população essencialmente urbana, no qual, em 2007 cerca de 26.617 habitantes moravam 
em áreas urbanas, o que equivale a uma taxa de urbanização de 83,27%. Já em Rio Manso 
observou-se pequena predominância da população rural, representando aproximadamente 
50,35%. Quanto a área urbana, foi observado segundo IBGE cerca de 2.486 pessoas 
residentes representando 49,65% da população. O Quadro 4.1.3.3 apresenta a população 
por localização dos municípios da AII. 

Quadro 4.1.3.3 – População residente por situação 
Brumadinho Rio Manso 

Ano 
Urbana Rural Urbana Rural 

1970 7.161 10.713 742 4.472 
1980 8.606 9.412 727 3.718 
1991 11.583 7.725 2.062 2.399 
2000 19.373 7.241 2.862 1.784 
2007 26.617 5.348 2.486 2.521 

Fonte:  IBGE, Censos demográficos de 1970, 1980, 1991, 2000 e  
contagem da população 2007. 

De acordo com o Quadro 4.1.3.3 é possível perceber que a maior parte da população de 
Brumadinho desde 1991 se concentra nas sedes urbanas. No período 1970-2007 a 
população urbana de Brumadinho apresentou um crescimento médio de 3,61% ao ano, e a 
população rural apresentou no mesmo período um decréscimo médio de -1,86% ao ano. A 
maior variação ocorreu na década de 1980 e 1990 quando a população urbana apresentou 
um crescimento médio de 5,88% ao ano. Tal realidade pode ser observada no gráfico 
4.1.3.1. 
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Gráfico 4.1.3.1 – População Urbana X População Rura l em  
Brumadinho 1970-2007 
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Fonte:  IBGE, Censos demográficos de 1970, 1980, 1991, 2000 e contagem da população 2007. 

De acordo com os dados apresentados, bem como o gráfico, o aumento da população 
urbana vem ocorrendo de forma mais rápida que a do conjunto da população. O 
desenvolvimento industrial ocorrido no país e em especial na região, durante este período, 
pode ter contribuído para que a população até então arraigada às atividades agropecuárias, 
viesse para as cidades na perspectiva de melhores condições de vida, o que mostra durante 
todo o período um município essencialmente urbano. 

O município de Rio Manso por sua vez, entre as décadas de 1970 e 1990 apresentava uma 
população basicamente rural. Segundo o censo demográfico do IBGE, em 2000 este perfil 
começou a ser alterado no qual cerca de 61,60% da população passou a se concentrar na 
zona urbana. Entretanto, na contagem da população realizada pelo IBGE em 2007 
observou-se uma alteração neste perfil, com 50,35% da população nas zonas rurais e 
49,65% nas áreas urbanas conforme já mencionado.  

Gráfico 4.1.3.2 – População Urbana X População Rura l em  
Rio Manso entre 1970-2007 
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Fonte:  IBGE, Censos demográficos de 1970, 1980, 1991, 2000  
e contagem da população 2007. 
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Assim, entre 1970 e 2007, a população urbana de Rio Manso apresentou um crescimento 
médio de 3,32% ao ano e a população rural um decréscimo médio de -1,54% ao ano. Neste 
período a população de Rio Manso enfrentou uma transição de urbana para rural (1991-
2000) no qual a população urbana apresentou crescimento médio de 3,71% ao ano e a rural 
decréscimo de -3,24% ao ano. Entre 2000-2007 observa-se uma segunda transição de 
urbana para rural no qual a população urbana apresentou um decréscimo médio de -1,99% 
ao ano e a população rural um aumento de 5,06% ao ano. 

Tal fato pode ser relacionado o alagamento das terras produtivas devido à construção da 
barragem da COPASA, repercutindo na transferência de inúmeras famílias para áreas 
urbanas da sede do município e distritos.  

No entanto, cabe destacar que o cenário de esvaziamento da zona rural após 1991 e 
conseqüente incremento da população na zona urbana observado no município de Rio 
Manso deve também ser relacionado ao processo de urbanização, para a concentração 
populacional nos grandes centros urbanos, realidade ocorrida no Brasil desde a década de 
70. 

 

� Estrutura etária 

A análise da estrutura etária é um importante instrumento para indicar o nível 
socioeconômico de um local uma vez que a mesma contribui para o planejamento, gestão e 
avaliação de políticas públicas relacionadas à saúde, educação, habitação, produção de 
alimentos, assistência social dentre outros.  

Para tal análise e representação dessas informações, utiliza-se a pirâmide etária, no qual 
são apresentados através de gráficos, a composição da população de um local em função 
da idade e sexo.  

Neste sentido, são analisados e considerados nas pirâmides etárias três grupos etários: 
jovens (0 a 19 anos), adultos (20 a 59 anos) e idosos (60 anos acima). Através destes 
grupos é possível traçar um perfil do local estudado.  

De acordo com dados do IBGE 2007, os municípios da AII podem ser considerados como de 
perfil jovem, pois a maior parte da população está concentrada entre 20 e 29 anos. 
Consequentemente, este perfil exige elevados investimentos em setores como educação, 
saúde e geração de renda, uma vez que este grupo apresenta uma grande demanda de 
mão-de-obra considerada como população potencialmente ativa. 

Os gráficos a seguir apresentam a evolução da estrutura etária por sexo nos municípios de 
Brumadinho e Rio Manso no período de 1970 a 2007. 
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Gráfico 4.1.3.3 - Pirâmides etárias de Brumadinho 
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Fonte:  IBGE, Censo Demográfico 1970. Fonte:  IBGE, Censo Demográfico 1980. 
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Fonte:  IBGE, Censo Demográfico 2000. Fonte:  IBGE, Censo Demográfico 2007. 
 

Entre 1970-2007 a população de faixa etária 0 a 4 anos apresentou significativa redução. 
Em 1970 esta faixa etária representava 15,72% da população, em 1980 era 12,33% e em 
2007 este percentual representava 15,07%. Este fato pode ser associado à diminuição da 
taxa de fecundidade, taxa de natalidade, bem como no maior acesso da população à 
informação e aos métodos contraceptivos.  

A população jovem com faixa etária de 20 a 29 anos apresentou-se bastante expressiva em 
todos os momentos analisados. Em 1980 esta representava 16,31% da população, sendo 
que em 2000 cerca de 17,62% e em 2007 cerca de 16,8% da população total. Tal fato pode 
ser considerado positivo para a economia do município, uma vez que esta população 
constitui-se na mão-de-obra economicamente ativa. 
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Quanto à distribuição por sexo, em todos os períodos analisados o número de homens 
mostrou-se timidamente maior do que o número de mulheres. No ano de 2000 eles 
representavam aproximadamente 50,02% e em 2007 cerca de 50,03% da população do 
município. 

Na sequência são apresentadas as pirâmides etárias de Rio Manso. 
 

Gráfico 4.1.3.4 - Pirâmides etárias de Rio Manso 
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Fonte:  IBGE, Censo Demográfico 1970. Fonte:  IBGE, Censo Demográfico 1980. 
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Fonte:  IBGE, Censo Demográfico 2000. Fonte:  IBGE, Censo Demográfico 2007. 

 

Pode-se observar que a pirâmide etária em Rio Manso no decorrer no período 1970-2007, 
mostrou-se dinâmica. No entanto, a população do município segue a mesma tendência da 
população de Brumadinho que em todo período predomina a população jovem de 20 a 29 
anos. Entretanto, cabe destacar que a população de 0 a 19 anos vem apresentando 
reduções ao longo do período. Destaca-se que entre 1970-1980 a redução da população de 
10 a 19 anos foi de -0,75% ao ano e entre 2000-2007 cerca de -0,77% ao ano. A redução 
destes jovens pode-se estar relacionada à migração em busca de escolas e cursos, uma vez 
que a estrutura escolar do município é precária. Destaca-se também, que timidamente a 
população masculina predomina sobre a população feminina representando 52,72% da 
população em 2007. 
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Portanto, de acordo com a evolução das pirâmides apresentadas, é possível dizer que a 
população está envelhecendo, no qual a cada período a faixa etária acima de 60 anos vem 
apresentando aumento. Desta forma é importante que existam investimentos altos em saúde 
como hospitais, programas de saúde, devido ao aumento da população, principalmente de 
idosos, em educação e emprego devido ao grande número de jovens, de modo a evitar-se a 
migração e buscar-se fontes alternativas de geração de renda internas ao município. 

 
 

� Qualidade de Vida, Infraestrutura e Indicadores Sociais 

� Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) 

Desde 1990, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), publica o 
Relatório sobre o Desenvolvimento Humano (RDH). No RDH, é apresentado um indicador 
chamado Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que tem como finalidade medir a 
qualidade de vida e o progresso humano no âmbito mundial, incorporando dimensões que 
ultrapassem a abordagem meramente econômica. Sendo assim, o IDH busca combinar três 
componentes básicos do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda (PNUD, 
2002). 

Desta forma, o Índice de Desenvolvimento Humano criado pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) tem o objetivo de analisar e comparar as condições de vida da população, 
através de uma escala que varia de 0 a 1. De acordo com esta escala, quanto mais próximo 
de 1, os indicadores estiverem, maior é o IDH do município. 

O Quadro 4.1.3.4 que se segue, apresenta os valores do IDH-M dos municípios de 
Brumadinho e Rio Manso, bem como o Estado de Minas Gerais. Vale ressaltar que os dados 
a serem apresentados, referentes aos anos de 1991 e 2000, são os únicos até então 
disponíveis para análises, visto que, a publicação é decenal. 
 

Quadro 4.1.3.4 – Evolução do IDH dos municípios de Brumadinho, Rio Manso 
 e Estado de Minas Gerais entre 1991-2000 

Brumadinho Rio Manso Minas Gerais 
Componentes 1991 2000 1991 2000 1991 2000 

Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal 

0,696 0,773 0,608 0,708 0,697 0,773 

Educação 0,774 0,879 0,628 0,789 0,751 0,85 

Longevidade 0,687 0,73 0,673 0,731 0,689 0,759 

Renda 0,626 0,71 0,523 0,604 0,652 0,711 
Fonte:  Atlas do Desenvolvimento Humano, 1991-2000. 

 

De maneira geral o município de Brumadinho apresentou seu IDH municipal superior à 
média do Estado, com exceção em 1991 quando o IDH municipal apresentou-se inferior ao 
de Minas Gerais. O sub-índice longevidade apresenta um resultado inferior ao do Estado, 
enquanto os sub-índices educação e renda apresentam um resultado superior. 

No período 1991-2000 o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Brumadinho 
cresceu 11,06% passando de 0,696 em 1991 para 0,773 em 2000. A dimensão que mais 
contribuiu para este crescimento foi a educação com 45,3%, seguida pela renda com 36,2% 
e pela longevidade com 18,5%. 

Durante este período a distância entre o IDH do município e o limite máximo do IDH, ou seja, 
1, foi reduzido em 25,3%. 



  

RCA – Sistema Rio Manso  93

Conforme dito anteriormente, em 2000 o Índice de Desenvolvimento Humano municipal de 
Brumadinho foi de 0,773. Segundo a classificação do PNUD o município está entre as 
regiões consideradas de médio desenvolvimento humano, IDH entre 0,5 e 0,8. 

Em relação aos outros municípios do Brasil, Brumadinho apresenta uma situação boa: 
ocupa a 1227a posição, sendo que 1226a (22,3%) municípios brasileiros estão em situação 
melhor e 4280a (77,7%) municípios estão em situação pior ou igual. Já em relação aos 
outros municípios mineiros, Brumadinho também apresenta uma boa situação ocupa a 146 a 
sendo que 145a (17,0%) municípios estão em situação melhor e 707 a (83,0%) estão em 
situação igual ou pior. 

O município de Rio Manso apresentou um IDH inferior ao do estado em todos os períodos 
analisado, ressalta-se que de 1991 a 2000 a diferença de índices de Rio Manso e Minas 
Gerais diminuiu 24%. O sub-índice que mostrou maior diferença nos dois períodos foi renda, 
seguidos pela longevidade e educação. 

No período 1991-2000 o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Rio Manso 
cresceu 16,45% passando de 0,608 em 1991 para 0,708 em 2000. Sendo que a dimensão 
que mais contribuiu para este crescimento foi à educação com 53,7%, seguida pela renda 
com 27,0% e pela longevidade com 19,3%. 

Durante este período a distância entre o IDH do município e o limite máximo do IDH, ou seja, 
o 1 – IDH foi reduzido em 25,5%. 

Em 2000 o Índice de Desenvolvimento Humano municipal de Rio Manso é 0,708. Segundo a 
classificação do PNUD o município está entre as regiões consideradas de médio 
desenvolvimento humano, IDH entre 0,5 e 0,8. 

Em relação aos outros municípios do Brasil, Rio Manso apresenta uma situação 
intermediária: ocupa a 2848a posição, sendo que 2847a (51,7%) municípios brasileiros estão 
em situação melhor e 2659 a (48,3%) municípios estão em situação pior ou igual. Já em 
relação aos outros municípios mineiros, Rio Manso também apresenta uma situação 
intermediária ocupa a 509° sendo que 508 a (59,6%) municípios estão em situação melhor e 
344a (40,4%) estão em situação igual ou pior.  
 

� Longevidade e Mortalidade 

Dando continuidade a análise da qualidade de vida da população residente em Brumadinho 
e Rio Manso, foram escolhidos os índices que refletem a taxa de Esperança de Vida ao 
Nascer, ou seja, o número médio de anos que se espera que uma pessoa viva e a taxa de 
mortalidade infantil, significando o número de crianças que, a cada mil nascimentos, morrem 
antes de completar 01 ano de vida. Tais índices correspondem ao período de 1991-2000 e 
constituem-se como elementos importantes para, num primeiro momento, estabelecer a 
análise da saúde, de maneira específica e das condições de vida, de modo geral, nos 
municípios em questão. 

Quadro 4.1.3.5 – Esperança de vida ao nascer (anos)  e mortalidade infantil (por 1000 nascidos 
vivos) nos municípios da AII e Minas Gerais 

Esperança de Vida 
ao Nascer 

Mortalidade até um 
ano de idade Localidades 

1991 2000 1991 2000 
Brumadinho 66,3 68,8 34,5 32,5 

Rio Manso 65,4 68,9 37,2 32,2 

Minas Gerais 66,3 70,5 46,9 27,0 
Fonte:  Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, 1991-2000. 
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Como evidenciado no quadro 4.1.3.5, a taxa de mortalidade infantil vem diminuindo na AII, o 
que significa melhorias na qualidade de vida. Ainda de acordo com o Quadro, o município de 
Brumadinho diminuiu em cerca de 5,8% e Rio Manso 13,4% entre o período de 1991 e 2000. 
Deve-se ressaltar ainda, que as taxa de mortalidade Infantil dos municípios encontram-se 
acima da taxa do Estado de Minas Gerais.  

Esta redução pode estar relacionada a fatores como, melhoria das condições sanitárias, ao 
desenvolvimento de programas governamentais de vacinação em massa e, especificamente, 
tratamentos voltados para a saúde da mulher, disseminados a partir da década de 1970. 

Quanto a expectativa de vida da população os dois municípios da AII apresentaram no 
período idades inferiores a do estado. A esperança de vida ao nascer em Brumadinho subiu 
para 68,8 anos. Foi um aumento de 2,5 anos em relação à de 1991 (66,3 anos). Já em Rio 
Manso o aumento foi superior de 3,5 anos passando de 65,4 anos em 1991 para 68,9 anos 
em 2000. 

De maneira geral tais dados corroboram para uma análise preliminar de que as condições 
de vida nos municípios de Brumadinho e Rio Manso têm apresentado melhorias, uma vez 
que os índices de mortalidade infantil estão diminuindo consideravelmente no período 
analisado e as pessoas, de maneira geral, estão vivendo maior número de anos. 
 

� Fecundidade 

Outro item utilizado para análise da qualidade de vida da população é a taxa de 
fecundidade, que se refere ao número médio de filhos gerados pelas mulheres ao longo de 
sua vida reprodutiva. O Quadro 4.1.3.6 apresenta a taxa de fecundidade para os municípios 
da AII e de Minas Gerais para os anos de 1991 e 2000. 
 

Quadro 4.1.3.6 – Taxa de Fecundidade dos municípios  da AII entre 1991 e 2007 

Localidade 1991 2000 2007 
Brumadinho 2,2 1,8 - 

Rio Manso 3,2 2,7 - 

Minas Gerais 2,7 2,2 1,83 
Fonte 
: Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, 1991-2000. 

 

É possível verificar que a taxa de fecundidade total nos municípios da AII apresentou queda 
entre o período de 1991 e 2000. Em Brumadinho a taxa de fecundidade passou de 2,2% 
para 1,8%, ou seja, apresentou uma redução média de 18,2%. Já em Rio Manso a queda da 
taxa foi inferior a apresentada em Brumadinho, a taxa de fecundidade passou de 3,2% em 
1991 para 2,7% em 2000 representando uma redução média de 15,6%. O Estado 
apresentou quedas superiores nas taxas de fecundidade, sendo 17,1% redução entre 1991-
2000 e 17,9% entre 2000-2007. 

O decréscimo apresentado pela taxa pode ser associado a fatores como urbanização 
crescente, ampliação do acesso a métodos contraceptivos, bem como a divulgação dos 
mesmos, melhora do nível educacional, maior inserção da mulher no mercado de trabalho, 
ou até mesmo instabilidade do emprego. 
 

� Renda 

Avaliar a renda da população de um município permite que sejam feitas inferências sobre a 
qualidade de vida destas pessoas. Usualmente, para subsidiar esta análise, dois parâmetros 
são utilizados: a renda per capita média do município e o índice de Gini. 
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A renda per capita média é obtida através da divisão da renda municipal por sua população. 
Já o índice de Gini é um resultado de cálculos estatísticos que expressa a desigualdade de 
distribuição de renda num município. Este índice consiste em um número entre 0 e 1, no 
qual 0 (zero) corresponde à completa igualdade de renda (no qual todos têm a mesma 
renda) e 1 (um) corresponde à completa desigualdade (no qual uma pessoa tem toda a 
renda, e as demais nada têm). O índice de Gini é um coeficiente em pontos percentuais (é 
igual ao coeficiente multiplicado por 100). 

O Quadro 4.1.3.7 apresenta os principais indicadores de renda dos municípios de 
Brumadinho e Rio Manso. 
 

Quadro 4.1.3.7 – Indicadores de Renda entre 1991 e 2000 

Brumadinho Rio Manso 
Componentes 1991 2000 1991 2000 

Renda per capita média (R$)  165,9 274,1 89,7 145,7 

Proporção de pobres (%) 41,9 24,1 64,5 38,2 

Índice Gini  0,58 0,56 0,50 0,49 
Fonte:  Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, 1991-2000. 

 

Em Brumadinho a renda per capita média do município cresceu 65,17% passando de 
R$ 165,9 em 1991 para R$ 274,1 em 2000. A pobreza medida pela proporção de pessoas 
com renda domiciliar per capita inferior a R$ 75,50, equivalente à metade de um salário 
mínimo vigente no período da pesquisa (agosto de 2000), diminuiu 42,46% passando de 
41,9% em 1991 para 24,1 em 2000. A desigualdade diminuiu, mesmo que em taxas muito 
pequenas, visto que o índice Gini passou de 0,58 em 1991 para 0,56 em 2000. 

Em Rio Manso a renda per capita média cresceu 62,42% passando de R$89,70 em 1991 
para R$145,70 em 2000. A pobreza diminuiu 40,72% passando de 64,5% para 38,2% em 
2000. Pode-se aferir que também houve diminuição da desigualdade no qual o índice Gini 
passou de 0,50 para 0,48 no período analisado. 

A renda familiar de Rio Manso revela um contingente importante da população com baixo 
poder aquisitivo, no qual a maioria das famílias recebem até 01 salário mínimo. Estes 
aspectos refletem um nível baixo das condições de vida, saúde e formação das pessoas. 

Comparando os indicadores de renda dos dois municípios é possível perceber que o 
município de Brumadinho apresenta melhor distribuição de renda em relação a Rio Manso, 
apresentando menores taxas de proporção de pobres, índice Gini superior e renda per 
capita superior. 
 

� Educação 

Para a análise deste item o aspecto que oferece um retrato significativo da situação do 
município é o percentual de analfabetos que prevalece no total dos habitantes do lugar.  

Os aspectos educacionais de Brumadinho e Rio Manso são apresentados segundo dados 
do Instituto Nacional de Educação de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 
INEP, o IBGE e o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil e em seguida são listados os 
estabelecimentos de ensino dos municípios de acordo com a Secretaria de Estado de 
Educação de Minas Gerais, em 2007. 

O Quadro 4.1.3.8 apresenta a taxa de analfabetismo por faixa etárias nos municípios de 
Brumadinho e Rio Manso: 
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Quadro 4.1.3.8 – Taxa de analfabetismo da população   
por grupos de idade entre 1991 e 2000 

Brumadinho Rio Manso Faixa Etária 
(em anos) 1991 2000 1991 2000 

7 a 14 10,2 5,9 19,9 5,5 

10 a 14 2,6 0,8 8,0 1,2 

15 a 17 1,6 1,5 7,6 0,9 

18 a 24 6,1 1,9 8,1 2,6 

Acima de 25 18,1 11,8 36,2 21,9 
Fonte:  Atlas do desenvolvimento humano, 1991-2000. 

De acordo com os levantamentos de 1991 a 2000, pode-se considerar que a educação nos 
municípios vem se desenvolvendo em todos os níveis. Observa-se no Quadro 4.1.3.8 que, a 
taxa de analfabetismo diminuiu consideravelmente no período analisado, com destaque para 
a redução da taxa na faixa etária de 7 a 14 anos que nos dois municípios, apresentou 
reduções: em Brumadinho houve uma redução de 42,16% em Brumadinho e 72,36% em Rio 
Manso. Destaca-se também em Brumadinho a faixa etária de 18 a 24 que apresentou 
significativa redução da taxa de analfabetismo, cerca de 68,85%, e em Rio Manso a faixa 
etária de 10 a 14 anos que apresentou redução de 85%. 

Ainda que a taxa de analfabetismo da população acima de 25 anos de idade tenha 
diminuído nos dois municípios (redução de 34,81% em Brumadinho e 40,16% em Rio 
Manso), esta taxa ainda é elevada. De maneira geral, os resultados apresentados podem 
ser relacionados a investimentos na educação que, conforme demonstrando, apresentaram 
resultados positivos em todos os níveis educacionais.  

Segundo o INEP, em 2000 a maior parte da população analfabeta se encontrava nas zonas 
rurais, entretanto, este índice quando comparado às zonas urbanas, apresentava grande 
diferença, o que pode significar que o sistema educacional nas zonas rurais estava 
recebendo investimentos por parte das administrações pública. O Quadro 4.1.3.9 apresenta 
a taxa de analfabetismo por localização em 2000. 

Quadro 4.1.3.9 – Analfabetos por localização em 200 0 

Localização 
Localidade 

Urbana Rural  

Brumadinho 8,6 13,9 

Rio Manso 15,7 17,8 

Fonte:  INEP, 2000. 
 

O número de anos de estudo da população é um indicador relevante para análise do nível 
de instrução. Os percentuais da população com menos de 4 e 8 anos de estudo vem 
decrescendo, em ambos os municípios, ao contrário da média de anos de estudo, conforme 
pode ser observado no gráfico que se segue. 
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Gráfico 4.1.3.5 - Nível educacional da população ac ima de  
25 anos nos municípios da AII 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1991 2000 1991 2000 1991 2000

% com menos de 4 anos
de estudo

% com menos de 8 anos
de estudo

Media de anos de estudos

Brumadinho Rio Manso

 

Fonte:  Atlas do desenvolvimento humano, 1991-2000. 
 

É perceptível como o nível educacional nos municípios da AII vem apresentando melhoras 
ao longo do período analisado. A média de estudos em Brumadinho cresceu 30,23% entre 
1991-2000 e em Rio Manso este aumento foi ainda maior, 45,83% no período. . 

Também foram coletadas informações quanto ao número de matrículas em 2008 junto ao 
IBGE, referentes ao censo escolar do mesmo ano. Os Quadros 4.1.3.5 e 4.1.3.6 apresentam 
as matrículas realizadas nos municípios da AII em 2008. 
 

Quadro 4.1.3.5 - Matrículas em 2008 em Brumadinho 

Rede de Ensino Tipo de ensino 
Estadual Municipal Particular Total 

Educação 
Infantil 

Nº de 
Matrículas 

0 754 61 815 

Ensino 
Fundamental  

Nº de 
Matrículas 

1.106 3.735 385 5.225 

Ensino 
Médio 

Nº de 
Matrículas 

1.231 0 84 1.315 

TOTAL 2.337 4.489 530 7.355 

Fonte:  IBGE, 2008. 
 

Quadro 4.1.3.6 - Matrículas em 2008 em Rio Manso 

Rede de Ensino Tipo de Ensino 
Estadual Municipal Particular Total 

Educação 
Infantil 

Nº de 
Matrículas 

109 0 0 109 

Ensino 
Fundamental  

Nº de 
Matrículas 

365 378 0 743 

Ensino 
Médio 

Nº de 
Matrículas 

159 0 0 159 

TOTAL 633 378 0 1.011 
Fonte: IBGE, 2008. 
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A maior parte das matrículas da educação infantil, em Brumadinho foi realizada na rede 
municipal, ao passo que em Rio Manso a maior parte ocorreu na rede estadual. Quanto ao 
ensino fundamental os dois municípios apresentaram a maior parte das matrículas 
realizadas na rede municipal e o ensino médio na rede estadual. 

O Quadro 4.1.3.7 apresenta as escolas pertencentes aos municípios de Brumadinho e Rio 
Manso com suas respectivas localizações e dependência administrativa a que pertencem. 
 

Quadro 4.1.3.7 – Estabelecimentos escolares de Brum adinho e Rio Manso 

Município Instituição Dependência 
administrativa Endereço Bairro Níveis de ensino 

Brumadinho Centro Educacional 
Madalena F. Passos Privada Rua Reynaldo 

Pinto Vieira  701 Silva Prado 
Creche/Pré escolar/ 
Ensino Fundamental 

e Médio 

Brumadinho Sistema Pedag. Semear Privada Rua Dr. Vitor de 
Freitas 133 

Centro 
Creche/Pré escolar/ 
Ensino Fundamental 

e Médio 

Brumadinho APAE escola Maria Dária 
Lima 

Privada Rua Itaguá 1248 Progresso Educação Especial 

Brumadinho Escola Sathya Sai de 
Minas Gerais Privada Alameda 

Maenduaba 330 
Casa 

Branca Pré escola 

Brumadinho 
Centro Educacional Cecília 

Meireles Maria de Melo 
Barcelos 

Privada ROD BR 040 Km 
49 

- Ensino Técnico 

Brumadinho E. E. Paulina Aluotto 
Ferreira 

Estadual Av Inhotim Progresso Ensino Médio 

Brumadinho E.E. PE. Machado Estadual Rua Aroeira São 
Sebastião 

Ensino Fundamental 
e Médio 

Brumadinho E.E Paulo Neto Alkimim Estadual Rua Cel 
Cambraia 

Santa Cruz Ensino Fundamental 
e Médio / EJA 

Brumadinho PEM Maria Coeli Afonso Municipal Rua Azurita Centro Creche/Pré escolar 

Brumadinho E. M. Maria Solano 
Menezes Diniz 

Municipal Rua Francisco 
Jorge Diniz 

Povoado 
de Tejuco 

Creche/Pré 
escolar/Ensino 
Fundamental 

Brumadinho E. M. Nilza de Lima Sales Municipal 
Rua Teotonio 

Pinto 
Brandão,107 

Centro Pré escolar/Ensino 
Fundamental 

Brumadinho E.M.Lucas Marciano da 
Silva Municipal Rua A Povoado 

de Suzano 
Pré escolar/Ensino 

Fundamental 

Brumadinho E.M. Leon Renault Municipal 
Rua Jesuína 
Bernardino 
Pinto,150 

Centro 
Creche/Pré 

escolar/Ensino 
Fundamental 

Brumadinho E.M. PE Xisto Municipal Rua do Rosário Centro 
Creche/Pré 

escolar/Ensino 
Fundamental 

Brumadinho E.M.Hermenegildo Paiva Municipal Povoado de 
Marinhos 

 Pré escolar/Ensino 
Fundamental 

Brumadinho E.M. Profa. Yolandina de 
Melo Silva Municipal Rua Um  

Creche/Pré 
escolar/Ensino 
Fundamental 
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(Cont.) 

Município Instituição Dependência 
administrativa Endereço Bairro Níveis de ensino 

Brumadinho E. M. Nossa das Dores Municipal Rua Hum,30 
Povoado 

de Córrego 
do Feijão 

Creche/Pré 
escolar/Ensino 
Fundamental 

Brumadinho E.M. Carmela Caruso 
Aluotto Municipal Povoado de Casa 

Branca  Pré escolar/Ensino 
Fundamental 

Brumadinho E. M. Josias José de 
Araújo Municipal Povoado de 

Palhano  Creche/Pré escolar 

Brumadinho E. M. Inf. Ilza Maria 
Resende de Souza Municipal 

Rua Miguel 
Nogueira 

Duarte,300 
Progresso Creche/Fundamenta

l 

Brumadinho E.M. Dona Manoela 
Moreira Municipal Rua 

Henriques,755 
José 

Henriques 
Creche/Fundamenta

l 

Brumadinho E.M. Lidimanha Augusta 
Maia Municipal R Hélio Solha 

Maia,259 São Bento Fundamental 

Brumadinho E.M. Maria Dutra de Aguiar Municipal R José da Silva 
Moreira,280 

Conj. Maria 
Ana de 
Souza 

Fundamental 

Brumadinho PEM São José Municipal Av Nra do Belo 
Ramo,364 Bela Vista Creche/pré escolar 

Brumadinho E.M. Clarice Gomes 
Machado Municipal Rua Helio Solha 

Maia,259 São Bento EJA 

Brumadinho E.M. Pe Vicente de Amaro Municipal 
Rua João 

Fernandes do 
Carmo,100 

Centro Fundamental 

Brumadinho EMEI Crescer Municipal Av Inhotim Povoado 
de Inhotim Creche/pré escolar 

Brumadinho EMEI PE Michel Municipal 
Rua Donatila 
Henriques da 

Silva,299 
Lourdes Creche/pré escolar 

Brumadinho E.M. de Educação Infantil 
Mariana Andrade Municipal R Generoso 

Pinto,243  Creche 

Brumadinho Faculdade ASA de 
Brumadinho Privada Rua Pres 

Kennedy, 20  Ensino superior 

Rio Manso E.E Luiz Borges Ferreira 
Gonzaga Estadual Rua PE Elpídio 

Rosa de Lima, 33 Centro Ensino Fundamental 
e Médio 

Rio Manso E.Estadual de Rio Manso Estadual Rua Manoel 
Parreiras, 71 Centro Ensino fundamental 

Rio Manso E.E. Professor Benício da 
Silva Estadual  Distrito de 

Bernardas 
Ensino fundamental 

(incompleto) 

Rio Manso EM Estelita Parreiras 
Borges Municipal Rua PE Elpídio 

Rosa de Lima Centro Pré escolar e 
Ensino Fundamental 

Rio Manso EM Américo Ferreira de 
Souza Municipal R Sinfrônio 

Ferreira da Silva 
Povoado 
de Lamas 

Pré escolar e 
Ensino Fundamental 

Rio Manso Escola Estadual Pedro 
Arruda de Souza Estadual  Distrito de 

Souza Ensino fundamental 

Rio Manso Escola Municipal de Rio 
Manso Municipal  Distrito de 

Souza Ensino fundamental 

Rio Manso EM Benfita Batista de 
Souza Municipal R Ana Isabel de 

Souza  Pré escolar e 
Ensino Fundamental 

Fonte: Censo Escolar, 2009. 
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A maior parte das escolas dos municípios da AII pertence à administração municipal, sendo 
que em Brumadinho das 14 escolas municipais existentes no município 8 localizam-se na 
zona rural e 6 na área urbana e em Rio Manso 4 escolas municipais sendo 2 na área urbana 
e 2 na área rural.  

Nas localidades rurais de Brumadinho é oferecida pela prefeitura, segundo o Plano Diretor, a 
modalidade de ensino EJA (Educação para Jovens e Adultos) nas localidades de Tejuco, 
Casa Branca, Córrego do Feijão, Palhano, Conceição de Itaguá e Padre Vicente Assunção 
(sede). 

O município também oferece o Tele Curso 1º Grau nas localidades de Tejuco, Palhano, 
Córrego do Feijão, Aranha, Conceição de Itaguá, na Escola Municipal Padre Vicente 
Assunção, e Maria Dutra de Aguiar (na sede). O Tele Curso 2º Grau é oferecido em Aranha, 
Conceição de Itaguá, Palhano, Tejuco e Padre Vicente. 

O município de Brumadinho possui uma ampla estrutura educacional representada por uma 
escola para educação especial e escolas que oferecem o EJA (Educação para Jovens e 
Adultos). Há também uma escola de ensino superior, a Faculdade ASA de Brumadinho, que 
oferece os cursos de Administração, Ciências Contábeis, História, Direito e Letras, 
possuindo a Pós-Graduação em Controladoria e Finanças, Psicopedagogia e Supervisão 
Pedagógica que contribui para a qualificação profissional da população de Brumadinho e 
dos municípios vizinhos. 

  
Foto 4.1.3.16: Escola Municipal Maria Coeli Afonso 
em Brumadinho. 
Fonte: Levantamento de campo, 2009. 

Foto 4.1.3.17: Escola Municipal de educação Infantil - 
EMEI São José. 
Fonte: Levantamento de campo, 2009. 
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Foto 4.1.3.17: Faculdade ASA de Brumadinho. 
Fonte:  www.panoramio.com.br, 2009. 

 

Em Rio Manso, para o melhor acompanhamento dos alunos, foi criado o Programa de 
Erradicação do Trabalho lnfantil - PETI, ou o Programa de Atenção à Criança - PAC, no qual 
as crianças permanecem durante o dia, dispondo de alimentação e atividades 
interdisciplinares visando maior desenvolvimento educacional. Este programa é de 
responsabilidade da prefeitura municipal. 

Segundo a Câmara Municipal de Rio Manso estes programas são oferecidos por duas 
escolas estaduais, a Escola Estadual Luiz Borges Ferreira Gonzaga, situada na sede em Rio 
Manso atendendo alunos do ensino fundamental e médio, da 5ª série ao 3º ano do ensino 
médio; e outra no distrito de Souza oferecendo o ensino fundamental até a 8a. 

Para os distritos e povoados com ensino inexistente, a prefeitura fornece o transporte 
escolar para os alunos. Destaca-se ainda que, o município possui uma biblioteca pública 
localizada no centro, que oferece o empréstimo de livros e espaço para pesquisas dos 
alunos.  

Em Rio Manso não existe faculdade ou universidade, mas isso não impede que a população 
riomansense busque alternativa de estudo superior em outras localidades. As cidades de 
Itaúna, Belo Horizonte, Bonfim, Brumadinho, Betim, entre outras da região, são os principais 
destinos de estudantes do município. 
 

  
Foto 4.1.3.18: Escola Estadual Luiz Borges da 
Silva em Rio Manso. 
Fonte: Levantamento de campo, 2009. 

Foto 4.1.3.19: Biblioteca pública de Rio Manso. 
Fonte: Levantamento de campo, 2009. 
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Foto 4.1.3.20: Escola Municipal Estelita Borges 
Parreira na sede de Rio Manso. 
Fonte: Levantamento de campo, 2009. 

 

� Saúde 

A análise do setor de saúde tem por objetivo a caracterização deste serviço nas 
comunidades locais além de identificar a infraestrutura existente e a capacidade instalada e 
as ações necessárias para a manutenção das condições locais de saúde. O diagnóstico 
deste setor é de grande importância nos processos de planejamento e monitoramento das 
ações de saúde, assim como na avaliação dos impactos dessas ações na qualidade de vida 
das populações. 

Segundo os dados obtidos junto ao CNE – Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde 
o município de Brumadinho possui 53 estabelecimentos e o município de Rio Manso 4 
estabelecimentos de saúde, sendo os mesmos distribuídos em áreas diversas. O Quadro 
4.1.3.8 apresenta a estrutura de saúde nos municípios da AII frente às unidades existentes. 
 

Quadro 4.1.3.8 – Tipos de Unidades existentes nos m unicípios da AII 

Quantidade 
Tipos de Unidades 

Brumadinho  Rio Manso 

Centro de saúde/unidade básica 13 2 

Policlínica 1 - 

Hospital geral 1 - 

Consultório isolado 26 1 

Clínica especializada/ambulatório de especialidade 4 - 

Unidade de apoio diagnose e terapia (sadt isolado) 1 1 

Unidade móvel terrestre 1 - 

Farmácia 4 - 

Unidade de vigilância em saúde 1 - 

Centro de atenção psicossocial 1 - 

Total 53 4 

Fonte:  CNES, DATASUS, 2008. 
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A partir do Quadro 4.1.3.8, percebe-se que o município de Brumadinho possui maior 
infraestrutura no sistema de saúde se comparado a Rio Manso, uma vez que possui centros 
de saúde, clínicas especializadas, unidades móveis terrestres, dentre outros. O município de 
Rio Manso, por sua vez conta apenas com centro de saúde, unidade de apoio e um 
consultório isolado, o que leva a população a buscar atendimentos diferenciados nos 
municípios vizinhos. Cabe observar que no município de Brumadinhos a maior parte das 
unidades citadas são da esfera privada, enquanto que em Rio Manso estas unidades são 
distribuídas de maneiras iguais conforme apresentado no Gráfico 4.1.3.6. 
 

Gráfico 4.1.3.6 - Esfera Administrativa das unidade s de saúde 

Brumadinho

62%

38%

Privada Pública

 

Rio Manso

50%50%

Privada Pública

Fonte:  CNES, DATASUS, 2008. 
 

Através do gráfico 4.1.3.6 percebe-se que dos 53 estabelecimentos de saúde existentes em 
Brumadinho, cerca de 60% dos estabelecimentos são de esfera administrativa privada, ao 
passo que em Rio Manso 50% são de esfera privada e 50% esfera pública. Ressalta-se que 
os estabelecimentos de esfera pública possuem gestão municipal. 

Quanto ao corpo técnico disponível para atendimento, segundo o DATA-SUS, em 2007 
Brumadinho contava com 80 médicos, destes 61 atendem ao SUS e 19 somente a rede 
privada o que equivale a uma média de 2,4 médicos para cada 1.000 habitantes e no SUS 
1,9 médicos para cada 1.000 habitantes. Rio Manso possuía 11 médicos o equivalente a 
uma média de 2,3 médicos a 1.000 habitantes. Quanto a dentistas, em 2007 em Brumadinho 
existiam 27 dentistas, sendo 15 de atendimento do SUS e 12 somente da rede privada e em 
Rio Manso 4 sendo 3 do SUS e 1 da rede privada. 

Para análise do número de leitos do município foi considerado no presente relatório a 
determinação registrada pela Organização Mundial de Saúde – OMS – que estabelece o 
valor de 4 leitos para cada 1000 habitantes. Desta forma de acordo com Cadastro Nacional 
de Estabelecimentos de Saúde – CNES, o município de Brumadinho encontra-se abaixo da 
média estabelecida pela OMS, possuindo em média de 1,25 leitos para cada 1000 
habitantes. O Quadro 4.1.3.9 apresenta a relação de leitos por esferas administrativas no 
município de Brumadinho. Cabe destacar que, para o município de Rio Manso não há 
cadastros de leitos disponíveis junto ao CNES. 
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Quadro 4.1.3.9 - Número de leitos em Brumadinho 

Brumadinho 
Descrição 

Existente SUS Não Sus  
Cirúrgico  
Cirurgia Geral 11 11 - 
Total 11 11 - 
Clínico 
Clínica Geral 12 12 - 

Total 12 12 - 
Complementar 

Unidade Intermediária 
Neonatal 3 3 - 

Obstetrícia Clínica 1 1 - 

Total 4 4 - 
Obstétrico 
Obstetrícia Cirúrgica 4 4 - 

Total 4 4 - 
Pediátrico 
Pediatria Clínica 8 8 - 

Total 8 8 - 
Outras Especialidades 
Psiquiatria 1 1 - 

Total 1 1   

Total Clínico/Cirúrgico 23 23   

Total Geral 40 40 - 

Fonte:  Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES, 2008. 
 

O fato de não possuir o número de leitos necessários para atender a demanda, leva a 
população destes municípios a procurar atendimento médico auxiliar nos municípios mais 
próximos da região metropolitana de Belo Horizonte para atendimentos específicos. 

De acordo com o Plano Diretor de Brumadinho, em 2005 o município possuía 8 (oito) 
Equipes de Saúde da Família (ESF), sendo quatro urbanas e quatro rurais; são elas: Centro 
(urbana), Jota (urbana), Santa Efigênia (urbana), Progresso (urbana periférica), Conceição 
de Itaguá (urbano-rural), Aranha (rural), Casa Branca (rural), Piedade do Paraopeba (rural), 
totalizando uma cobertura de 89,04% do Município com a Estratégia de Saúde da Família. 
As Equipes de Saúde da Família são compostas por Médicos, Enfermeiros, Dentistas, 
Técnico de Higiene Dental, Auxiliar de Consultório Dentário, Auxiliares de Enfermagem e 
Agentes Comunitários de Saúde. A saúde bucal faz parte da Estratégia de Saúde da Família 
no qual exerce ações preventivas e curativas, as ações educativas são realizadas também 
junto às escolas. 

Ainda, segundo o Plano Diretor, a capacidade para os Procedimentos Especializados no 
Município está direcionada para o diagnóstico e tratamento do Câncer do Colo do Útero e 
radiodiagnóstico, necessitando assim de um incremento no que tange ao diagnóstico do 
Câncer da Mama, Próstata e Especialidades Clínicas. 
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Foto 4.1.3.21: Policlínica Antônio Fernandes da 
Silva - SUS Brumadinho. 
Fonte: Levantamento de campo, 2009. 

Foto 4.1.3.22: CISMEP - Consorcio Intermunicipal 
de Saúde do Médio Paraopeba. Unidade de 
Atendimento de Brumadinho. 
Fonte: Levantamento de campo, 2009. 

 

Foto 4.1.3.23: Hospital Municipal João Fernandes 
do Carmo em Brumadinho. 
Fonte: Levantamento de campo, 2009. 

 

Em 2006 foi inaugurado em Brumadinho o Centro de Referência Especializada (CREC), a 
unidade oferece atendimento médico nas áreas de ginecologia, urologia, angiologia e 
dermatologia, exames de mamografia e ultra-som, além de colher material para biópsias de 
próstata e útero. 

Segundo informações da Prefeitura de Rio Manso, o serviço de saúde do município é 
subordinado à GRS (Gerência Regional de Saúde) e conta com um Posto de Saúde 
oferecendo serviços de atenção básica como: atendimento de Enfermagem (curativos, 
injeção, vacina, entre outros); Clínica Médica; Pediatria; Ginecologia e atendimento 
Odontológico. Serviços especializados em: Neuropsiquiatria; Cardiologia; Fisioterapia; 
Psicologia; Fonoaudiologia e Laboratório. 

O município conta com o Programa Saúde da Família (PSF) com atendimento especializado 
de prevenção e planejamento familiar.  
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Em Rio Manso não existe hospital. Além dos postos de saúde o município conta com a 
Policlínica Rio Manso localizada no bairro Nova Cachoeira, que atende em torno de 50 a 120 
pacientes ao dia, sendo que metade dos casos refere-se a indicação médica. Segundo 
informações da prefeitura, o atendimento na policlínica é realizado todos os dias e conta 
com 3 auxiliares de enfermagem, 3 enfermeiros, 6 médicos, 2 dentistas e 2 fisioterapeutas. 

São oferecidos atendimentos nas especialidades de psiquiatria, psicologia, fonoaudiologia, 
fisioterapia, ginecologia, pediatria, cardiologista e clínica. Quanto aos leitos a policlínica 
dispões de 3 leitos femininos, 3 masculinos e 2 infantis. Os principais casos de atendimentos 
na policlínica são hipertensão, depressão e acidentes com veículos.  
 

 
Foto 4.1.3.24: Policlínica Rio Manso. 
Fonte: Levantamento de campo, 2009. 

Foto 4.1.3.25: Laboratório de analises clínicas 
Laclibe em Rio Manso. 
Fonte: Levantamento de campo, 2009. 

Vale ressaltar a existência da Unidade de Atenção Básica no distrito de Sousa, com serviços 
de atendimento de enfermagem, clínica médica e atendimento especializado de prevenção e 
planejamento familiar. Nas duas unidades são fornecidos medicamentos da atenção básica, 
incluindo medicamentos para hipertensos e diabéticos, sendo fornecido também na unidade 
de Rio Manso, medicamentos para Saúde Mental.  

Para melhor atender a população, o município implantou o serviço de atendimento de 
Urgência e Emergência nos finais de semana, tendo início às 9:00 horas do sábado e 
término às 21:00 horas de domingo, que são os horários de maior demanda. 

Ainda segundo dados da Prefeitura são disponibilizadas quatro ambulâncias para o 
transporte de pacientes para atendimento fora do município, sendo que a demanda por 
atendimentos nos municípios próximos é alta - cerca de 14 pacientes por dia. Ressalta-se 
que Betim é o município mais procurado para estes atendimentos. 
 

� Mortalidade geral e quadro nosológico 

O diagnóstico da mortalidade é um componente essencial no estudo do perfil epidemiológico 
da população, agregando informações que permitem conhecer além das causas dos óbitos, 
os grupos populacionais de risco e as tendências, assim como identificar fatores 
determinantes e relacioná-los às ações que possam minimizá-los. O gráfico 4.1.3.7 
apresenta as principais causas de óbito no município para o ano de 2006. 
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Gráfico 4.1.3.7 – Principais causas de óbito nos mu nicípios da AII, 2006 
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Fonte:  Ministério da Saúde, 2006. 

Observa-se, de acordo com os dados anteriores, que a principais causas de mortalidade nos 
dois municípios são as doenças do aparelho circulatório, abrangendo 35,5% dos óbitos em 
Brumadinho e 45% em Rio Manso. Em segundo aparecem as neoplasias (tumores) com 
22% em Brumadinho e 20% em Rio Manso. 

O quadro a seguir demonstra outros indicadores de mortalidade, nos municípios, entre 2003-
2006. 

Quadro 4.1.3.10 - Outros indicadores de mortalidade  nos municípios da AII entre 2003-2006 

Brumadinho Rio Manso 
Indicadores de Mortalidade 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 

Total de óbitos 132 156 160 158 24 21 19 23 
Nº de óbitos por 1.000 
habitantes 4,6 5,3 5,1 4,9 5,1 4,5 4 14,8 
% óbitos por causas mal 
definidas 4,5 7,1 8,8 10,8 29,2 4,8 - 13 

Total de óbitos infantis 2 6 1 3 2 1 1 - 
Nº de óbitos infantis por causas 
mal definidas - - - - - - - - 
% de óbitos infantis no total de 
óbitos * 1,5 3,8 0,6 1,9 8,3 4,8 5,3 - 
% de óbitos infantis por causas 
mal definidas - - - - - - - - 
Mortalidade infantil por 1.000 
nascidos-vivos ** 5,3 15,7 2,5 7,4 37,7 19,2 16,1 - 
Fonte:  Secretaria Executiva – Ministério da Saúde, 2003-2006. 
* Coeficiente de mortalidade infantil proporcional 
** Considerando apenas os óbitos e nascimentos coletados pelo SIM/SINASC 
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Apesar da principal causa de mortalidade nos municípios ser as doenças do aparelho 
circulatório, as maiores causas de internações no município de Brumadinho acontecem 
devido à gravidez, parto e puerpério e em seguida às doenças do aparelho respiratório, com 
17,4% e 15,2%, respectivamente, quando consideradas todas as idades. Vale destacar que 
as faixas etárias mais afetadas por tais causas estão entre 15 a 19 anos (60%) para 
gravidez parto e puerpério e 20 a 49 anos (30,7%), para as doenças do aparelho respiratório 
as faixas etárias mais atingidas são 1 a 4 anos (46,6%) e menores de um ano (34,8%). 

Já a população acima de 60 anos sofre mais com doenças do aparelho circulatório 
representando 19,8% das internações e doenças do aparelho respiratório com 25,8% das 
internações. 

As principais causas de internações referidas podem ser associadas a diversos fatores 
ocorridos no município como deficiência de acompanhamento médico, falta de acesso a 
informações, dentre outras. 

Quadro 4.1.3.11 - Distribuição percentual das princ ipais causas de internações  
por faixa etária em Brumadinho (2007) 

Capítulo CID Menor 
1 1 a 4 5 a 9 10 a 

14 
15 a 
19 

20 a 
49 

50 a 
64 

65 e 
mais 

60 e 
mais Total 

I. Algumas doenças 
infecciosas e parasitárias 14,1 18,8 15,8 9,8 - 3,5 2,1 4,5 3,6 5,6 

II. Neoplasias (tumores) - 0,8 1,3 - 7,6 7,9 11,7 6,4 8,1 6,8 
III. Doenças sangue 
órgãos hemat e transt 
imunitária - 1,5 2,6 - - 0,6 0,4 0,7 0,5 0,7 
IV. Doenças endócrinas 
nutricionais e metabólicas 1,1 6 9,2 4,9 - 1,9 4,3 10,9 9,1 4,1 
V. Transt. mentais e 
comportamentais - - - - - 0,9 0,7 - - 0,5 
VI. Doenças do sistema 
nervoso 1,1 - - 7,3 - 1,2 3,5 3 2,9 1,8 
VII. Doenças do olho e 
anexos - - 1,3 - - 0,1 2,8 4,12 3,4 1,2 
VIII. Doenças do ouvido e 
da apófise mastóide - 0,8 1,3 - - - - - - 0,1 
IX. Doenças do aparelho 
circulatório - - - - 1,9 8 20,9 18 19,8 9,6 
X. Doenças do aparelho 
respiratório 34,8 46,6 32,9 7,3 2,9 2,9 20,9 24,7 25,8 15,2 
XI. Doenças do aparelho 
digestivo - 1,5 10,5 9,8 1 10,5 10,3 6,7 7,3 8,1 
XII. Doenças da pele e do 
tecido subcutâneo - 0,8 3,9 - 1 1,2 1,8 1,5 1,3 1,3 
XIII. Doenças sist 
osteomuscular e tec 
conjuntivo - 1,5 1,3 7,3 1,9 1,2 1,4 - 0,3 1,2 
XIV. Doenças do aparelho 
geniturinário 9,8 10,5 5,3 9,8 8,6 11,5 9,2 7,1 7,8 9,8 
XV. Gravidez parto e 
puerpério - - - 9,8 60 30,7 - - - 17,4 
XVI. Algumas afec 
originadas no período 
perinatal 38 - - - - - - - - 1,9 
XVII. Malf cong deformid e 
anomalias cromos. - 1,5 3,9 2,4 1 0,4 0,4 - - 0,6 
XVIII. Sint sinais e achad 
anorm ex clín e laborat 1,1 - 3,9 2,4 - 3 1,4 2,6 2,1 2,2 
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(Cont.) 

Capítulo CID Menor 
1 1 a 4 5 a 9 10 a 

14 
15 a 
19 

20 a 
49 

50 a 
64 

65 e 
mais 

60 e 
mais Total 

XIX. Lesões enven e alg 
out conseq causas ext. - 5,3 2,6 19,5 12,4 10,7 5 7,9 6 8,48 
XX. Causas externas de 
morbidade e mortalidade - - - - - - - - - - 
XXI.Contatos com 
serviços de saúde - 4,5 3,9 9,8 1,9 3,7 3,2 1,9 2,1 3,3 
CID 10ª Revisão não 
disponível ou não 
preenchido - - - - - - - - - - 

Fonte: Sistema de informações hospitalares do sistema único de saúde - SIH/SUS, 2007. 
 

No município de Rio Manso conforme Quadro 4.1.3.12, as maiores causas de internações, 
acontecem também devido à gravidez, parto e puerpério, com 19,0%, a faixa etária mais 
atingida por essa causa está também entre 15 a 19 anos, com 50% das internações. Em 
seguida foram constatadas as doenças do aparelho circulatório com 16,4%, sendo esta a 
segunda causa de internação no município. As idades mais afetadas para esta causa estão 
entre 5 a 9 anos. 
 

Quadro 4.1.3.12 - Distribuição percentual das princ ipais causas de internações 
 por faixa etária em Rio Manso (2007) 

Capítulo CID Menor 
1 1 a 4 5 a 9 10 a 

14 
15 a 
19 

20 a 
49 

50 a 
64 

65 e 
mais 

60 e 
mais  Total 

I. Algumas doenças 
infecciosas e parasitárias 12,5 - - - - - - 3 2,2 0,9 

II. Neoplasias (tumores) - - - - - 3,2 22 - 2,2 5,6 
III. Doenças sangue órgãos 
hemat e transt imunitár - 27,3 - - - - - - - 1,3 
IV. Doenças endócrinas 
nutricionais e metabólicas - - - - - 1,6 - - - 1,9 
V. Transt. mentais e 
comportamentais - - - - - 1,6 - - - 0,9 
VI. Doenças do sistema 
nervoso - 18,2 - - - 0,8 2,4 - - 1,7 
VII. Doenças do olho e 
anexos - - - - - 1,6 12,2 12,1 15,6 4,7 
VIII. Doenças do ouvido e da 
apófise mastóide - - - - - - - - - - 
IX. Doenças do aparelho 
circulatório - - 50 - - 8 34,1 39,4 37,8 16,4 
X. Doenças do aparelho 
respiratório 37,5 27,3 - - 10 1,6 7,3 9,1 11,1 6,5 
XI. Doenças do aparelho 
digestivo - 18,2 - - - 12 14,6 - 2,2 9,9 
XII. Doenças da pele e do 
tecido subcutâneo - - - - - 1,6 2,4 - 2,2 1,3 
XIII. Doenças sist 
osteomuscular e tec 
conjuntivo - - - 100 - 4,8 - - - 3,4 
XIV. Doenças do aparelho 
geniturinário - - - - 10 4 4,9 9,1 6,7 4,7 
XV. Gravidez parto e 
puerpério - - - - 50 31,2 - - - 19 
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(Cont.) 

Capítulo CID Menor 
1 1 a 4 5 a 9 10 a 

14 
15 a 
19 

20 a 
49 

50 a 
64 

65 e 
mais 

60 e 
mais Total 

XVI. Algumas afec 
originadas no período 
perinatal 37,5 - - - - - - - - 1,3 
XVI. Algumas afec 
originadas no período 
perinatal 37,5 - - - - - - - - 1,3 
XVII. Malf cong deformid e 
anomalias cromos. - - - - 10 - - - - 0,4 
XVIII. Sint sinais e achad 
anorm ex clín e laborat 12,5 - - - - 3,2 - 6,1 4,4 3 
XIX. Lesões enven e alg 
out conseq causas ext. - 9,1 - - 20 20,8 - 21,2 15,6 15,5 
XX. Causas externas de 
morbidade e mortalidade - - - - - - - - - - 
XXI.Contatos com serviços 
de saúde - - 50 - - 4 - - - 2,6 
CID 10ª Revisão não 
disponível ou não 
preenchido - - - - - - - - - - 

Fonte: Sistema de informações hospitalares do sistema único de saúde - SIH/SUS, 2007. 
 

� Infraestrutura 

A infraestrutura pode ser definida como um conjunto de obras que constituem os suportes do 
funcionamento dos municípios e que possibilitam o uso urbano do solo, isso é, o conjunto de 
redes básicas de condução e distribuição, habitação, rede viária, água potável, redes de 
esgotamento, energia elétrica, gás, telefonia entre outras, que viabilizam a mobilidade das 
pessoas, o abastecimento e a descarga, a dotação de combustíveis básicos, as condução 
das águas, a drenagem e a retirada dos despejos urbanos (SAHOP, 1978), pontos que são 
relevantes no estudo socioeconômico e que serão feitos a seguir para os municípios da área 
de influência indireta. 
 

� Saneamento 

O saneamento abrange as diversas maneiras de modificar as condições do meio ambiente 
para permitir ao homem manter e melhorar sua saúde, evitando doenças. Deve-se entender 
o saneamento como a implantação de sistemas de abastecimento e tratamento de água, 
tratamento de esgoto, coleta de lixo e controle de vetores de doenças. Assim, tem ligação 
direta com o nível de vida e saúde da população. 

É também reconhecido como um dos principais auxiliares da medicina preventiva e tem por 
objetivo maior promover condições ambientais necessárias à proteção da saúde através da 
utilização eficiente de serviços como abastecimento da água, coleta de lixo, saneamento 
básico, entre outros. Assim, neste item são descritos os sistemas atuais de serviços de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta e tratamento de resíduos sólidos 
urbanos. 

Neste sentido o Quadro 4.1.3.13 apresenta um panorama do saneamento existente nos 
municípios de Brumadinho e Rio Manso. 
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Quadro 4.1.3.13 – Percentual da população com acess o ao 
 saneamento básico no ano 2000 

Municípios Água encanada  (1) 
(%) 

Coleta de lixo  (2) 
(%) 

Esgotamento sanitário  (3) 
(%) 

Brumadinho 76,38 74,29 57,62 

Rio Manso 40,94 0,29 31,46 

Fonte:  IBGE, Censo Demográfico 2000. 
(1) Rede Geral 
(2) Coletado 
(3) Rede geral de esgoto ou pluvial 

 

� Abastecimento de água 

A água é considerada um bem econômico e no seu aproveitamento deve-se considerar os 
usos múltiplos, como abastecimento urbano, abastecimento industrial, controle ambiental, 
irrigação, geração de energia, navegação, piscicultura, recreação, e outros. O acesso a este 
bem em qualidade e quantidade adequada é uma prioridade e está diretamente ligada à 
saúde da população, sendo que, a ampliação do acesso a água devidamente tratada deve 
ser encarada como prioridade pelas administrações públicas. 

Em relação ao tratamento e à distribuição de água nos municípios abordados, em 
Brumadinho e Rio Manso este serviço é de responsabilidade da Companhia de Saneamento 
de Minas Gerais – COPASA e, segundo o Sistema Nacional de Informações sobre 
Saneamento (SNIS) do ano de 2007 este serviço possuía a seguinte infraestrutura: 

• Brumadinho 

− Operação..............................................................................................COPASA; 

− População atendida pelo abastecimento de água ............................  22.151 hab; 

− Quantidade de ligações ativas de água........................................6.418 ligações; 

− Extensão da rede água......................................................................... 51,58 km; 

− Volume de água produzido ........................................................1.815,14 m³/ano; 

− Volume de água consumido ........................................1.197,01 m3/ ano (1000 l); 

− População rural atendida...........................................................................  0 hab; 

− População urbana atendida...............................................................22.151 hab. 

• Rio Manso 

− Operação..............................................................................................COPASA; 

− População atendida pelo abastecimento de água ...............................4.325 hab; 

− Quantidade de ligações ativas de água.........................................1265 ligações; 

− Extensão da rede água................................................................................ 4 km; 

− Volume de água produzido ...........................................................222,57 m³/ano; 

− Volume de água consumido ...........................................176,75 m3/ ano (1000 l); 

− População rural atendida............................................................................0 hab; 

− População urbana atendida..................................................................4325 hab. 
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,O gráfico 4.1.3.8 apresenta as formas de abastecimento de água nos municípios da AII, 
segundo dados da CNM (Confederação Nacional dos Municípios) em 2000. 
 

Gráfico 4.1.3.8: Abastecimento de Água (2000)  
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Fonte:  http://www.cnm.org.br , 2000. 

É perceptível a diferença 
entre os sistemas adotados 
nestes municípios. Em 
Brumadinho a maior parte 
da população tem como 
abastecimento a rede geral 
e em Rio Manso há o 
predomínio da captação de 
água nos poços ou 
nascentes, o que pode estar 
relacionada à localização de 
uma parte significativa da 
população deste município 
nas áreas rurais. 

 

Em Brumadinho mais da metade da população, cerca de 76,38%, possuem como fonte de 
abastecimento de água a rede geral, 22% possuem águas provenientes de poços e 
nascentes e uma ínfima parcela de moradores utiliza outras formas de abastecimento. Já 
em Rio Manso a maior parte da população possui como abastecimento poços e nascentes, 
representando mais de 50% do abastecimento, a rede geral abrange cerca de 40% da 
população de Rio Manso. Ressalta-se que segundo o IBGE o sistema geral de 
abastecimento de água abrange todos os cinco distritos de Brumadinho e os dois distritos 
de Rio Manso. 

O sistema de abastecimento de água da cidade de Brumadinho é administrado pela 
COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais, desde 18 de agosto de 1975 
quando foi assinado o primeiro termo de concessão do serviço de água. Este contrato 
definiu que a atuação da COPASA se referia especificamente à Sede Municipal. 

Atualmente, o abastecimento de água atende, praticamente, a toda população da cidade. 
Sendo que nas localidades rurais o abastecimento de água é a cargo da prefeitura 
municipal. 

A água utilizada no abastecimento de Brumadinho é retirada do ribeirão Águas Claras 
afluente do rio Paraopeba e a captação localiza-se a cerca de 2,5 km ao sul da sede 
municipal.O tratamento realizado pela COPASA é do tipo convencional, ou seja, utiliza 
processos de coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação 
através de duas ETA’s do tipo “compacta”, de capacidade de 50 l/s cada uma, a antiga e a 
nova. 

O Quadro 4.1.3.14 lista as comunidades rurais de Brumadinho e seus respectivos 
mananciais de tratamento, segundo o plano diretor. 
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Quadro 4.1.3.14 - Abastecimento de água das comunid ades de Brumadinho  

Comunidade Pop. (Hab)  Manancial Bacia Tratamento 

Casa Branca 3.600 Nascente Rib. Casa Branca Não há 

Córrego do Feijão 2.700 Nascente e Poço Rib. Ferro Carvão 
Nascentes:Não/Poço: 
Cloração 

Piedade do Paraopeba 900 Nascente e Poço R. Aranha Cloração 

Suzana 1.215 Nascente Rib. Marinhos Não há 

Palhano 540 Nascente e Poço R. Aranha 
Nascentes:Não/Poço: 
Cloração 

São José do Paraopeba 1.350 Poço Rib. Sapé Cloração 

Melo Franco 450 Poço R. Aranha Não há 

Tejuco 1.260 Nascente Rib. Socominas Cloração 

Córrego das Almas 270 Nascente R. Aranha Cloração 

P. Almorreiras 135 Nascente/Cisterna Rib. Lava-Prata Não há 

Toca de Cima 342 Poço Rib. Ponte Cloração 

Maricota 342 Poço Rib. Ponte Cloração 

Souza Nhosqueze 117 Mina Rib. Esperança Não há 

Aranhas 1.800 Poço R. Aranha Cloração 

Conceição do Itaguá 6.750 Nascente Rio Manso Não há 

Fonte:  Plano Diretor de Brumadinho, 2005. 
 

Através da interpretação do Quadro 4.1.3.14 é possível perceber que o abastecimento na 
área rural corresponde a 40% da comunidade que utiliza água de nascentes, 33% de poço 
e 27% de nascentes e poço, sendo este crítico em decorrências de impactos provenientes 
das atividades mineradoras. 

Em Rio Manso a COPASA é responsável pelo tratamento e abastecimento de água no 
município. A água é captada de um poço artesiano, tratada e bombeada para os 
reservatórios para então ser distribuída à população. Os distritos de Sousa e Bernardas 
também são atendidos pela COPASA, já os povoados e comunidades existentes a 
população utiliza água de poços artesianos e nascentes. 

Destaca-se também em Rio Manso, a responsabilidade do município no abastecimento de 
água de parte da região metropolitana de Belo Horizonte. No final de década de 90 foi 
construída pela COPASA a barragem do Rio Manso, para complementar o abastecimento 
da RMBH, com uma área inundada de 1.080 hectares e uma área de proteção de 67.000 
hectares na bacia do Rio Manso. 
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Foto 4.1.3.26: Agência de atendimento da 
COPASA no centro de Rio Manso. 
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 

Foto 4.1.3.27: Estação de Tratamento de Água – 
ETA do distrito de Sousa em Rio Manso. 
Fonte: Levantamento de campo, 2009. 

 

� Resíduos Sólidos 

Segundo a Norma da ABNT NBR 10004/2004 os resíduos sólidos são assim definidos: 

“Resíduos nos estados sólido e semi-sólido que resultam da atividade 
industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e da 
varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistema 
de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de 
controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades 
tornarem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de 
água, ou exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em 
face à melhor tecnologia disponível.” 

Quanto ao lixo define-se: os restos das atividades humanas, considerados pelos geradores 
como inúteis, indesejáveis ou descartáveis. Estes resíduos, em função de sua natureza, 
podem gerar impactos, à atmosfera, solo, lençol freático e ao ecossistema durante todo seu 
ciclo de vida. Desta maneira, o tratamento e a disposição final dos resíduos sólidos têm 
relação direta com a condição ambiental, a saúde e a qualidade de vida da população como 
um todo. 

Segundo dados do IBGE (2000), em Brumadinho, 70,11% da população têm acesso a 
coleta de lixo domiciliar pelo serviço de limpeza pública como mostra o gráfico. Já o 
município de Rio Manso apenas 29,99% usufruía deste serviço, a maior parte da população 
deste município possuía como destinação a queima do lixo, aproximadamente 59,21% da 
população. Como pode ser observado no gráfico 4.1.3.9. 
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Gráfico 4.1.3.9 - População atendida por tipo de de stinação dos resíduos sólidos  
nos municípios da AII - 2000 
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Fonte:  http://www.cnm.org.br , 2000. 

 

Segundo o Plano Diretor de Brumadinho, o serviço de coleta regular é prestado em todo o 
território municipal, ou seja, ele é feito na sede municipal, nos distritos, povoados e em 
todos os vários condomínios existentes, com exceção dos condomínios Retiro das Pedras e 
Retiro do Chalé. Todos os resíduos, inclusive destes dois condomínios, são conduzidos ao 
aterro controlado municipal que recebe também os resíduos do municipio de Mário Campos. 

O aterro controlado de Brumadinho localiza-se a cerca de 4 km da Sede e está no final de 
sua vida útil. A coleta dos resíduos domiciliares na região central e nos bairros mais 
adensados a coleta é feita diariamente através de caminhões compactadores, nos demais é 
realizada em dias alternados, não sendo realizada nenhuma coleta noturna. 

Quanto à coleta nas comunidades rurais é realizada com a seguinte freqüência: as 
comunidades de Casa Branca, Córrego Feijão, Piedade Paraopeba e Aranha possuem 
coleta 3 vezes por semana; as comunidades de Palhano, São José do Paraopeba, Melo 
Franco, Córrego das Almas, Pontes das Almorreiras, Toca de Cima, Souza Nhosquese e 
Maricota uma vez por semana; em Soares 2 vezes por semana; Conceição do Itaguá possui 
coleta diária e Suzana de 8 em 8 dias. 

Destaca-se no município a ASCAVAP – Associação de Catadores do Vale do Paraopeba 
faz a coleta seletiva dos resíduos da Sede Municipal, de modo a reduzir a quantidade de 
lixo enviada aos aterros e reaproveitar a matéria prima reciclável. Segundo o Sistema 
Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) do ano de 2006 esta associação 
possuía 30 pessoas associadas. 

Já em Rio Manso, a responsabilidade pela coleta, transporte e destinação dos resíduos é 
da prefeitura. O lixo coletado no município é encaminhado ao um aterro controlado 
localizado do povoado de Areão, a aproximadamente 4 km da sede urbana. Segundo 
informações da prefeitura, este aterro é provisório, pois esta sendo realizado um consórcio 
entre a prefeitura de Bonfim e mais cinco município incluindo Rio Manso para que o lixo 
gerado nestes seja encaminhado para o aterro de Bonfim, este consórcio faz parte do 
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC.  

Quanto à coleta de resíduos sólidos na sede urbana, a coleta é realizada diariamente no 
centro e em dias alternados nos bairros do município. Nos distritos a coleta dos resíduos é 
realizada pela prefeitura municipal em dias alternados. 
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Foto 4.1.3.28: Caminhão de coleta de lixo em 
Brumadinho. 
Fonte: Levantamento de campo, 2009. 

 

� Esgotamento Sanitário 

O esgotamento sanitário compreende os dejetos gerados pelas atividades humanas, 
comerciais e industriais necessitam ser coletados, transportados, tratados e dispostos 
mediante processos técnicos, de forma que não gerem ameaça à saúde e ao meio 
ambiente.  

Investir na implantação de uma rede de esgoto pode significar tanto a melhoria na 
qualidade de vida de uma população, como também o crescimento econômico. Alguns 
exemplos são a valorização de imóveis, o crescimento de negócios já instalados, a criação 
de empregos e até o aumento da arrecadação municipal do município, além do ganho em 
saúde da população. 

O gráfico 4.1.3.10 apresenta as situações de esgotamento sanitário nos municípios da AII 
em 2000, segundo dados da CNM. 
 

Gráfico 4.1.3.10 - População atendida por esgotamen to sanitário em 2000  
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Fonte:  http://www.cnm.org.br , 2000. 
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Em 2000 a maior parte da população de Brumadinho 56,57% usufruía dos serviços de 
coleta de esgotos o que demonstra um serviço de pequena abrangência; outros 32,81% 
destinavam seus esgotos através da fossa rudimentar. Já em Rio Manso quase toda 
população possuía fossa rudimentar para destinação de esgoto, cerca de 93,10% desta. 
Situação esta que em 2009 não apresentou modificação segundo informações locais. 

Cabe destacar que desde 2008, a COPASA é responsável pelos serviços de esgotamento 
sanitário do município de Brumadinho, que por sua vez, possui duas Estações de 
Tratamento de Esgoto – ETE localizadas na bacia do Paraopeba. 

A ETE Mirante localizada no Condomínio Retiro das Pedras possui o tratamento primário de 
esgotos e atende a uma população de 1.300 habitantes, com uma vazão média de 2,38 l/s. 
O efluente final é lançado no córrego do Mirante. A ETE Ecológica localizada no mesmo 
condomínio também possui o tratamento primário de esgotos e atende uma população de 
1.850 habitantes e uma vazão de 4,24 l/s. O corpo receptor é o ribeirão Retiro das Pedras. 

Na sequência são apresentadas algumas informações sobre o serviço de esgoto em 
Brumadinho, segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) no 
ano de 2007.  
 

• População atendida com esgotamento sanitário .................................1.956 hab; 

• Quantidades de ligações ativas de esgoto ......................................569 ligações; 

• Extensão da rede de esgoto .................................................................... 8,5 km; 

• Volume de esgoto tratado.................................................85,51 m3 /ano (1000 l); 

• População rural atendida ...........................................................................0 hab; 

• População urbana atendida .................................................................1.956hab. 
 

Já em Rio Manso este serviço é de responsabilidade da Prefeitura Municipal, no entanto o 
município não possui Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, nem serviço de 
esgotamento sanitário.  As residências, na maioria das vezes são equipadas com fossa 
rudimentares, algumas poucas lançam seus esgotos a céu aberto, nos próprios quintais ou 
em logradouros públicos e em alguns existe a canalização que lança os efluentes 
diretamente nos corpos d’ água que interceptam o município. 
 

� Energia Elétrica 

O consumo de energia tem relação direta com a economia local, tendo em vista que os 
municípios que possuem maior disponibilidade energética, acessibilidade facilitada, mão-de-
obra, dentre outros aspectos, agregam um maior número de consumidores nos setores 
econômicos. Deste modo, na sequência são apresentados os dados de energia elétrica dos 
municípios da AII. 

A distribuição de energia elétrica nos municípios da AII é de responsabilidade da CEMIG – 
Companhia Energética de Minas Gerais. Segundo informações fornecidas pelo INDI, em 
2005 o total de consumidores de Brumadinho era de 13.084, apresentando um consumo 
total de 93.236.595 kWh e em Rio Manso o número de consumidores é de 1.868 com um 
consumo de 3.448.407 kWh. 

O Quadro 4.1.3.15 a seguir apresenta a evolução do consumo de energia bem como o 
número de consumidores dos municípios estudados entre o período de 2001 a 2005.  
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Quadro 4.1.3.15 - Evolução no consumo de energia no  município de Brumadinho 
 2001 a 2005 

CLASSE 2001 2002 2003 2004 2005 

Industrial      

Consumo (kWh) 20.122.442 22.352.965 27.572.424 28.792.052 20.683.325 

N° consumidores 198 156 169 187 199 

Comercial      

Consumo (kWh) 4.204.000 3.898.050 4.214.377 4.571.121 5.248.300 

N° consumidores 754 749 777 798 814 

Residencial      

Consumo (kWh) 13.492.927 13.603.855 14.275.873 14.509.214 15.416.555 

N° consumidores 9.430 9.891 10.247 10.716 11.129 

Rural      

Consumo (kWh) 3.227.083 2.875.977 2.391.660 3.069.667 3.799.933 

N° consumidores 658 677 712 744 813 

Outros      

Consumo (kWh) 45.655.487 44.674.054 48.332.215 48.822.183 48.088.482 

N° consumidores 102 110 120 124 129 

Total      

Consumo (kWh) 86.521.936 87.494.901 97.326.549 99.764.27 93.236.595 

nº consumidores 11.142 11.583 12.025 12.569 13.084 

Fonte:  www.indi.com.br , 2001-2005. 
 

Destaca-se em Brumadinho o consumo do setor industrial que em 2005 apresentou o maior 
consumo de energia elétrica, 46% da energia elétrica, fato relacionado à grande 
participação deste setor na economia do município. Em seguida está o setor residencial 
com 34% do consumo, seguido do comercial e rural, com 12% e 8% do consumo 
respectivamente.  

Em 2005 os consumidores residenciais eram 11.219 com um consumo de 15.416.555 kWh, 
no setor urbano e 813 no setor rural, com um consumo de 3.799.933 kWh. Quanto ao setor 
industrial, este contava com 199 consumidores, com um consumo de 20.683.325 kWh. Já o 
número de consumidores do setor comercial era de 814 apresentando um consumo de 
5.248.300 kWh. O crescimento médio anual de consumidores no município foi de 3,88%. 
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Quadro 4.1.3.16 - Evolução no consumo de energia no  município de Rio Manso – 2001 a 2005 

CLASSE 2001 2002 2003 2004 2005 

Industrial           

Consumo (kWh) 182.860 233.038 216.045 324 359.030 

N° consumidores 10 11 13 13 13 

Comercial           

Consumo (kWh) 290422 321.512 349.045 302 312.164 

N° consumidores 94 100 106 112 114 

Residencial           

Consumo (kWh) 1.071.397 1.061.371 1.157.261 1.195.134 1.204.750 

N° consumidores 1085 1147 1194 1239 1300 

Rural           

Consumo (kWh) 684.815 772.180 819.238 880 978.910 

N° consumidores 307 336 363 380 403 

Outros           

Consumo (kWh) 443.393 519.638 551.847 519 593.553 

N° consumidores 34 38 42 38 38 

Total           

Consumo (kWh) 2.672.887 2.907.739 3.093.436 1.197.159 3.448.407 

Nº consumidores 1530 1632 1718 1782 1868 

Fonte:  www.indi.com.br , 2001-2005. 
 

Em Rio Manso o maior consumo apresentado em 2005 foi do setor residencial, cerca de 
42% do consumo, seguido do setor rural com 34% do consumo, industrial 13% e o 
comercial de 11% do consumo de energia elétrica. Situação que pode ser relacionada a 
pequena participação do setor industrial na economia. 

Em 2005 os consumidores residenciais eram 1300, com um consumo de 1.204.750 kWh, no 
setor urbano, e 1.239 no setor rural, com um consumo de 978.910 kWh. Quanto ao setor 
industrial, este contava com 13 consumidores, com um consumo de 359.030 kWh. Já o 
número de consumidores do setor comercial era de 114 apresentando um consumo de 
312.164 kWh. O crescimento médio anual de consumidores no município foi de 6,7%. 

 

Foto 4.1.3.29: Agência de atendimento da CEMIG em 
Brumadinho. 
Fonte: Levantamento de campo, 2009. 
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� Segurança Pública 

Com o objetivo de garantir a ordem pública na convivência dos homens em sociedade, 
assegurando-lhes estarem livres do perigo de danos e riscos à vida e ao patrimônio, é de 
fundamental importância conhecer-se e identificar-se as estruturas responsáveis pela 
segurança e  bem-estar da população.  

Para a caracterização do sistema de segurança pública dos municipios da área de 
influência, foram coletadas informações do Plano Diretor de Brumadinho e na Biblioteca 
Municipal de Rio Manso. 

A segurança de Brumadinho é realizada por um pelotão da Polícia Militar, uma seccional da 
Polícia Civil e o sistema Municipal de Guardas que atuam juntas nos bairros e condomínios. 
No que se refere ao atendimento do Corpo de Bombeiros, este é proveniente do Barreiro, 
Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

A companhia da Polícia Militar é subordinada do batalhão de Ibirité – 48°, com número 
efetivo de 32 policiais militares e com 07 viaturas, sendo que possui duas modalidades de 
patrulha: a urbana e rural. Estas viaturas se dividem em: 05 veículos e 02 motos. Já na 
Delegacia da Polícia Civil possui 25 agentes policiais que contam com 4 viaturas e 1 
motocicleta. 

Apesar da extensão do município e da proximidade de Belo Horizonte, o índice de 
criminalidade é baixo, entretanto medidas de prevenção precisam ser implementadas, 
principalmente para o combate à ociosidade. 
 

  

Foto 4.1.3.30: Pelotão da Polícia Militar de 
Brumadinho. 
Fonte: Levantamento de campo, 2009. 

Foto 4.1.3.31: Seccional da Polícia Civil de 
Brumadinho. 
Fonte: Levantamento de campo, 2009. 

  

O serviço de segurança pública de Rio Manso é feito através de uma departamento militar 
constituído de 1 sargento e 2 soldados. O destacamento da polícia de militar localiza-se na 
Praça Fortunato Campos e integra a Comarca de Bonfim. O município não possui cadeias, 
delegacias ou fóruns sendo todo este atendimento encaminhado para Bonfim. Profissionais 
como juízes e delegados visitam o município algumas vezes por semana. Destaca-se que 
no distrito de Sousa localiza-se o sub destacamento da Polícia Militar. 
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Foto 4.1.3.32: Viatura da Polícia Militar de Rio 
Manso. 
Fonte: Levantamento de campo, 2009. 

Foto 4.1.3.33: Subdestacamento da PM localizado 
no distrito de Sousa. 
Fonte: Levantamento de campo, 2009. 

 

� Transporte Rodoviário 

Conforme dito anteriormente, os municípios da área de influência indireta pertencem a 
Região Metropolitana de Belo Horizonte, a figura 4.1.3.3 mostra a malha viária da região 
com destaque para os municípios de Brumadinho e Rio Manso. 
 

Figura 4.1.3.3 – Mapa Rodoviário da Região Metropol itana de Belo Horizonte 

 
Fonte:  DER – MG, 2009. 
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As principais rodovias que servem de acesso ao município de Brumadinho são: BR-381 e 
MG-040, sendo a MG-040 a rodovia que lhe dá acesso a capital mineira. As distâncias 
rodoviárias entre o município de Brumadinho e os principais centros nacionais são: Belo 
Horizonte 49 km, Brasília 792 km, Rio de Janeiro 484 km, São Paulo 560 km e Vitória 589 
km. 

O acesso ao município de Rio Manso é feito pela rodovia MG-431 e pela BR-381 sendo 
esta a principal rodovia que lhe dá acesso a Belo Horizonte. As distâncias aos principais 
centros econômicos nacionais são: Belo Horizonte: 62 km, Brasília 820 km, Rio de Janeiro 
530 km, São Paulo 590 e Vitória 635 km. 

O transporte público em Brumadinho é disponibilizado pela empresa AutoTrans. O sistema 
de transporte oferece quatro linhas e nove sublinhas em toda abrangência do município, 
como: 5920, 5920(2), 5980, 6150, 6150(2), 6150(3), 6150(4), 0008(1), 0008(3), 0008(4), 
0008(5), 0008(6), 0008(7). 

O transporte público da região é muito precário, em muitas comunidades não circulam 
diariamente e os horários são restritos, sendo disponibilizado um ou dois horários por dia. 

Para se deslocarem para centros maiores e distantes, as pessoas têm que, geralmente, ir a 
Belo Horizonte onde encontrarão transporte rodoviário para as demais capitais e cidades do 
Brasil. Além do transporte coletivo intermunicipal, a empresa SARITUR faz o transporte de 
passageiros do município de Brumadinho à capital mineira. 

A população tem como opção de transporte o sistema de táxi e moto táxi. No município o 
táxi não trabalha com taxímetro, pois existe uma tabela no qual o preço é determinado de 
acordo com os bairros e comunidades.  
 

  
Foto 4.1.3.34: Rodoviária de Brumadinho e ônibus 
SARITUR que faz transporte para Belo Horizonte e 
logo atrás ônibus da Autotrans, responsável pelo 
transporte municipal. 
Fonte: Levantamento de campo, 2009. 

Foto 4.1.3.35: Transporte coletivo de acesso a 
Região Metropolitana de Belo Horizonte, no centro de 
Brumadinho. 
Fonte: Levantamento de campo, 2009. 
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Em Rio Manso a maior parte do transporte coletivo do município é realizada pela Prefeitura 
Municipal, através dos ônibus escolares, que circulam diariamente levando alunos da área 
rural para a sede, ou dos distritos para a sede. A população também utiliza como meio de 
transporte intermunicipal os ônibus da empresa SARITUR, que fazem também diariamente 
o transporte de Rio Manso e Belo Horizonte, via Brumadinho e via Igarapé, em diferentes 
horários para bem atender a população. Ressalta-se que o município não possui terminal 
rodoviário. 

Quanto ao transporte coletivo intermunicipal este é realizado pela empresa Saritur sob a 
responsabilidade do DER – Departamento de Estradas e Rodagem de Minas Gerais, o 
Quadro das linhas e itinerários descritas no Quadro 4.1.3.17. 
 

  

Quadro 4.1.3.17 – Linhas e Itinerários do transport e da RMBH aos municípios de 
 Brumadinho e Rio Manso 

Brumadinho 
Linha  Itinerários 
3782 Brumadinho/Mário Campos/BH 
3783 Brumadinho/via BR 381/BH 
3787 Brumadinho/Conceição do Itaguá/BH 
3788 Brumadinho/BH 
3798 Brumadinho/Igarapé 
3932 Brumadinho/Casa Branca/BH 
3933 Brumadinho/Morro do Chapéu/BH 
3937 Brumadinho/Campinho/via Córrego Ferreira/Retiro do Chalé/BH 
3938 Brumadinho/Condomínio Passárgada 
3942 Brumadinho/Casa Branca/via Serra do Rola Moça/BH 
3943 Brumadinho/Suzana/BH 
3947 Brumadinho/Condomínio Alphaville/BH 

Rio Manso 
Linha  Itinerários 
3792 Rio Manso/Rio Manso/BH 
3793 Rio Manso/Estação Eldorado 
3797 Rio Manso/Rio Manso/via Brumadinho/BH 
Fonte:  DER – MG, 2009. 
 

 

Foto 4.1.3.36: Local onde seria o terminal rodoviário 
de Rio Manso. O projeto de construção de terminal 
não deu certo. 
Fonte: Levantamento de campo, 2009. 
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O Quadro 4.1.3.18 apresenta a distância da sede urbana de Rio Manso e os principais 
povoados: 

Quadro 4.1.3.18 - Distância da sede urbana de Rio M anso e os principais povoados: 

Povoados Vias de acesso Distancia - sede 

Souza Estrada Pavimentada 10 km 

Veloso Estrada Pavimentada 17 km 

Lamas Estrada Pavimentada 07 km 

Viamão Estrada não Pavimentada 08 km 

Vargem Alegre Estrada não Pavimentada 08 km 

Bernardas Estrada Pavimentada 05 km 

Canelas Mista 10km 

Bom Jardim Mista 09 km 

Morro da Onça Mista 13 km 

Grotas Mista 19 km 

Baú Mista 07 km 
Fonte:  Biblioteca Publica de Rio Manso, 2009. 

 

� Transporte Ferroviário 

A distância ferroviária de Brumadinho as principais capitais nacionais são: Belo Horizonte: 
61 km, Brasília 1.233 km, Rio de Janeiro 579 km, São Paulo 863 km e 766 km de Vitória. 

Em Brumadinho existiam quatro estações ferroviárias, todas pertencentes a linha do 
Paraopeba, atualmente apenas uma delas se encontra em atividade, sendo esta a Estação 
Ferroviária Alberto Flores, sob gerenciamento da MRS Logística. 

A estação Brumadinho localizada no quilômetro 579,825 foi aberta em 1917, juntamente 
com o trecho de linha que a ligava à estação de João Ribeiro em Belo Horizonte. Desta 
forma, com a construção da estrada de ferro vieram trabalhadores de todas as partes do 
Estado e muitos imigrantes estrangeiros, fixando-se no local e desenvolvendo o povoado ao 
redor da estação: o povoado de Brumado do Paraopeba, que mais tarde viria a ser o 
município de Brumadinho. 

Atualmente esta estação é utilizada como residência dos operários de manutenção da linha. 
Destaca-se que por sua importância histórica para o município esta estação foi tombada 
como patrimônio histórico municipal. 

A estação de Inhotim localizada no distrito de Conceição do Itaguá em Brumadinho foi 
construída em 1928 e inaugurada somente em 1934 como parada da Linha do Paraopeba 
no quilômetro 582,393. Ao lado da ferrovia, havia uma vila com aproximadamente 20 casas 
(em 1982) as margens do rio Paraopeba. Esta estação foi demolida, existindo em 2004 no 
local apenas uma caixa d’água. 

A estação de Marinhos estabelecida na Linha do Paraopeba - km 554,092 foi inaugurada 
em 1919. Em 1982, a vila ficava às margens do córrego do Sapé, com 30 casas. 
Atualmente há ali uma capela dedicada a Nossa Senhora da Conceição. Atualmente restam 
no local apenas algumas ruínas da antiga estação. 
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A Estação Alberto Flores localizada na sede de Brumadinho como parada da Linha do 
Paraopeba no quilômetro 574,000, teria sido inaugurada em 1924 e como as outras 
estações próximas a Brumadinho, fica às margens da ferrovia e do rio Paraopeba. A linha à 
direita do prédio é o acesso à Mina de Córrego do Feijão da VALE. Há muita movimentação 
de minério na área. A MRS mantém um plantão operacional na estação, ocupando-a. 

A MRS controla, opera e monitora a malha sudeste da rede ferroviária federal e está 
interligada aos portos de Sepetiba e de Santos. A figura 4.1.3.4 mostra a atuação da MRS 
em Brumadinho e na região metropolitana de Belo Horizonte. 
 

Figura 4.1.3.4 – Mapa Ferroviário da Região Metropo litana de Belo Horizonte 

 
Fonte:  www.transportes.gov.br, 2009. 
 

  
Foto 4.1.3.37: Caixa d’ água da Estação de 
Inhotim, em 2004. 
Fonte:  www.estacoesferroviarias.com.br, 2009. 

Foto 4.1.3.38: Estação Alberto Flores sob a 
responsabilidade da MRS Logística. 
Fonte:  www.estacoesferroviarias.com.br, 2009. 
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Já o município de Rio Manso não é cortado por nenhuma linha ferroviária. 
 

� Transporte Aeroviário 

No que diz respeito à infraestrutura para o transporte aéreo, a região onde se situam 
Brumadinho e Rio Manso respectivamente, possuem como referência o Aeroporto 
Internacional Tancredo Neves (Confins) e o Aeroporto da Pampulha (BH), localizados na 
Região Metropolitana de Belo Horizonte. 
 

� Serviços Urbanos 

O município de Brumadinho possui uma ampla infraestrutura de serviços uma vez que 
possui todos aqueles considerados necessários. Já o município de Rio Manso por sua vez 
apresenta certa deficiência em relação a alguns serviços. 

Nesse sentido busca-se caracterizar os elementos que promovem a integração da 
comunidade da AII com os processos de apropriação do espaço desenvolvidos tanto em 
seu interior quanto nos espaços externos a esta. 
 

� Comunicação 

O acesso aos instrumentos de informação sejam estes de caráter social ou tecnológico 
constitui-se como indicador na avaliação do nível de inserção da população de determinada 
área no âmbito dos acontecimentos locais, regionais e nacionais e a capacidade desta de 
se apropriar destas informações em prol do desenvolvimento da vida em sociedade. 

No que diz respeito à rede de telefonia, os municípios de Brumadinho e Rio Manso 
possuem cobertura da Concessionária Oi (antiga Telemar) que oferece os serviços de 
Discagem Direta à Distância (DDD) e Discagem Direta Internacional (DDI). Destaca-se que 
os distritos e povoados destes dois municípios também possuem este serviço com alguns 
orelhões implantados em pontos específicos das áreas urbanas e dos povoados. 

Em relação aos serviços de telefonia móvel Brumadinho possui todas as operadoras de 
atuantes no estado de Minas Gerais (Oi, Vivo Telemig e Claro). Já o município de Rio 
Manso possui cobertura das operadoras Vivo (antiga Telemig Celular) e Claro.  

A Empresa de Correios e Telégrafos (EBCT) é responsável pelos serviços de correios e 
telégrafos nos municípios. A empresa possui uma agência no centro da cidade de 
Brumadinho e sete agências de correio comunitário, possuindo ainda três aparelhos de 
telégrafos. Já em Rio Manso a empresa presta serviços normais de expedição e 
recebimento de cartas, vales postais e do INSS. Destaca-se que nos distritos de Sousa e 
Bernardas existe um posto de atendimento. 

O sistema de televisão de Brumadinho possui uma emissora local chamada TV Vale do 
Paraopeba, na qual são sintonizadas as programações das redes Bandeirantes, Recorde, 
Rede Cultura, Globo, SBT e Rede TV. O município também conta com duas emissoras de 
rádio FM, Rádio Amizade FM e Rádio Inter FM, além de conter várias outras rádios 
comunitárias. Brumadinho possui um jornal regional chamado Vale do Paraopeba e dois 
jornais de edição local: Circuito de Notícias e Folha de Casa Branca, além de circular os 
jornais Estado de Minas, Hoje em Dia, O Globo e Folha de São Paulo. O município conta 
com um provedor de internet “brumanet.com.br”, que dá acesso à rede mundial de 
computadores. Existe também um Portal de Brumadinho na Internet, no qual este pode ser 
localizado neste endereço eletrônico (http://www.portaldebrumadinho.com.br). 

O município de Rio Manso não possui nenhum jornal ou revista de comunicação local. Os 
canais de televisão captados pelo município pertencem às redes Globo, Bandeirantes, Tv, 
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Rede Minas, Record e SBT. A comunicação local de utilidade pública comunitária é feita 
através de auto-falantes (das igrejas e capelas) e pela estação de rádio Máxima FM, que 
funciona em Rio Manso desde 1999. 

  
Fotos 4.1.3.39:  Agência dos correios no centro de 
Rio Manso. 
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 

Foto 4.1.3.40: Agência dos correios na área central 
Brumadinho. 
Fonte: Levantamento de campo, 2009. 

 

� Instituições Bancárias 

A rede bancária de Brumadinho é formada por três bancos: o Banco do Brasil S.A, Itaú e 
Banco Real ABN AMRO Bank. 

Já Rio Manso possui uma agência do Banco Bradesco, uma casa lotérica com atendimento 
da Caixa Econômica, o Banco Postal através das agências dos correios e o Crediúna 
(Sicoob). 

  
Fotos 4.1.3.41 e 4.1.3.42:  Algumas instituições bancárias de Rio Manso. Crediúna e Banco Bradesco. 
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 
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Foto 4.1.3.43: Agência do Banco do Brasil no centro 
de Brumadinho. 
Fonte: Levantamento de campo, 2009. 

Foto 4.1.3.44: Agência do Banco Itaú em 
Brumadinho. 
Fonte: Levantamento de campo, 2009. 

 

� Sindicalismo e Cooperativismo 

Em Brumadinho existe a Associação de Defesa do Meio Ambiente e Desenvolvimento do 
Vale do Paraopeba (sede), Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais, Associação 
Comercial Vale do Paraopeba, Sindicatos dos Trabalhadores Rurais de Brumadinho, 
Sindicatos dos Trabalhadores nas Indústrias, Grupo de Escoteiros de Brumadinho, Centro 
de referência da Assistência Social – CRAS, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 
– PETI e dentre outros. 
Segundo informações obtidas junto à biblioteca pública de Rio Manso, funcionam na sede o 
Sindicato Rural e Representação Funrural, com atendimento regular. No Sindicato Rural 
existe atendimento médico e dentário às pessoas mais carentes. A Representação do 
Funrural cuida da aposentadoria das pessoas mais idosas no município. 
 

 

Foto 4.1.3.45: Secretaria Municipal de Ação Social de 
Brumadinho. 
Fonte: Levantamento de campo, 2009. 
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� Aspectos Econômicos 

Este item tem como objetivo apresentar as formas de apropriação do espaço pelos 
caracteres produtivos desenvolvidos nos municípios de Brumadinho e Rio Manso, bem 
como as especificidades econômicas oriundas dessa apropriação e suas conseqüências 
sobre a instalação e/ou manutenção de estilos e meios de vida da população residente. 

O PIB, Produto Interno Bruto, é um dos indicadores mais utilizados na economia com o 
objetivo de mensurar a atividade econômica de uma região. O PIB é um indicador que mede 
a produção do país levando em conta os três principais setores da economia: agropecuário, 
indústria e serviços. 

De acordo com os dados fornecidos pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), a 
evolução do PIB dos municípios entre os anos de 2002 a 2006 apresentou oscilações com 
pequenos aumentos. O Quadro 4.1.3.19 mostra o PIB dos municípios da AII. 
 

Quadro 4.1.3.19 - PIB por setores da economia Bruma dinho e Rio Manso 2002-2006,  
 em milhares de reais 

Brumadinho Rio Manso 
Ano Agropecuária Indústria  Serviço  Total Agropecuária Indústria Serviço  Total 
2002 9412 134357 95702 231471 4761 2150 8566 15477 
2003 12505 241228 119478 373211 5518 3207 9366 18111 
2004 12684 242739 130847 386270 5570 3981 10550 20101 
2005 15199 375288 174733 565220 6102 3829 11903 21834 
2006 14718 347727 193586 556031 5676 3218 13087 21991 

Fonte:  Confederação Nacional dos Municípios - CNM, 2002-2006. 
 

Conforme pode ser observado no Quadro 4.1.3.19, em Brumadinho o setor que mais 
contribuiu na arrecadação foi o setor industrial, tendo seu ápice em 2005 quando 
representava cerca 62,02% da arrecadação, em 2006 esta contribuição chegou a 59,53% 
do total do PIB. Destaca-se que o setor agropecuário vem perdendo participação no PIB, 
reduzindo cada vez mais arrecadação, em 2003 representava 3,97% do PIB já em 2006 a 
contribuição era de 2,52%, uma redução 0,29% ao ano. 

Já no município de Rio Manso o setor que mais contribuiu para a arrecadação municipal foi 
o de serviços, que em 2006 foi responsável por 57,02% da arrecadação municipal. 
Ressalta-se que este setor vem apresentando aumento nas arrecadações de 0,69% ao ano, 
ao passo que o setor agropecuário vem apresentando reduções em suas arrecadações: em 
2002 representava 29,86% da arrecadação e em 2006 sua participação era de 24,71% um 
decréscimo de 1,03% ao ano. Destaca-se que o setor industrial vem apresentando tímido 
crescimento ao longo do período analisado. 

A variação anual do Produto Interno Bruto é adotada como principal indicador para medir o 
desempenho econômico de uma região. Sua taxa de crescimento é obtida pela comparação 
entre tudo o que se produziu em um ano com o total do ano anterior, sendo que, as taxas 
positivas indicam que a economia está em crescimento, as nulas estagnação e negativas, 
recessão. 

Entretanto, o PIB per capita é muito mais representativo sobre a qualidade de vida de um 
município do que os valores brutos ou líquidos. Por este motivo adota-se o PIB per capita 
como base no estudo socioeconômico dos municípios estudados, conforme apresenta o 
Quadro 4.1.3.20. 
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Quadro 4.1.3.20 - PIB per capita dos municípios estudados 2002-2006 

Ano Brumadinho Rio Manso 

2002 R$8.263,95 R$3.393,61 

2003 R$12.258,92 R$3.974,63 

2004 R$12.681,97 R$4.366,63 

2005 R$17.689,25 R$7.430,90 

2006 R$18.247,19 R$4.802,57 

Fonte:  Confederação Nacional dos Municípios - CNM, 2002-2006. 

Observa-se no Quadro 4.1.3.20 um aumento gradativo do PIB per capita nos dois 
municípios alcançando em Brumadinho um aumento da ordem de 48,85% ao final do 
período analisado, valor este superior ao crescimento de Rio Manso que foi de 20,83% no 
mesmo período. 
 

� População Economicamente Ativa - PEA 

A estrutura ocupacional da população se divide em dois grandes grupos: 

• População Economicamente Ativa (PEA): representada por pessoas que estejam 
exercendo uma atividade econômica remunerada, no mercado formal ou informal e 
que estejam procurando emprego; 

• População Inativa: representada pelas pessoas que não estejam empregadas ou que 
não exercem uma atividade econômica remunerada. Neste grupo estão inclusos os 
aposentados, as crianças, os inválidos, as donas-de-casa, dentre outros. 

A PEA, também denominada força de trabalho, é aquela constituída pelas pessoas que 
geram riquezas para o país. 

O Quadro 4.1.3.21 apresenta a população economicamente ativa dos municípios da AII: 
 

Quadro 4.1.3.21 – População Economicamente Ativa e  
População Não Economicamente Ativa em 2000  

População Economicamente Ativa População Não Economicamente 
Ativa Município 

Homens Mulheres Homens Mulheres 
Brumadinho 7668 4169 3226 6627 
Rio Manso 1514 562 518 1284 

Fonte:  IBGE, 2000. 
 

A PEA do município de Brumadinho distribui-se da seguinte forma: 7.668 pessoas do sexo 
masculino, o que representa 65% da população economicamente ativa, e 4.169 pessoas do 
sexo feminino, o que representa 35% da população economicamente ativa. 

A população não economicamente ativa (NPEA) é constituída de 3.226 pessoas do sexo 
masculino, o que representa 33% desta população e 6.627 pessoas do sexo feminino, o 
que representa 67% da NPEA. 

Em Rio Manso a PEA distribui-se da seguinte forma: 1514 homens o que representa 
75,43% da população economicamente ativa e 562 mulheres representando 28% da PEA. 
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A população não economicamente ativa (NPEA) é constituída de 518 homens, que 
correspondem a 28,74% e 1284 mulheres o equivalente a 71,25 % da NPEA. Portanto, nos 
municípios de Brumadinho e Rio Manso as mulheres têm maior participação na população 
não economicamente ativa, o que retrata a falta de oportunidade e mesmo de dinamismo da 
economia local em absorvê-las.  

Quanto à distribuição da população ativa em setores da economia, apesar do setor 
industrial possuir a maior participação no PIB municipal, este não é o setor em que se 
concentra a população economicamente ativa. O setor industrial concentra cerca de 27,76% 
da PEA municipal, ao passo que o setor de serviços emprega 47% da população. Já em Rio 
Manso a maior parte da PEA se concentra no setor agropecuário 52,41% , seguida dos 
serviços que emprega 29,34% da população.  

Por ter uma população predominantemente rural, em Rio Manso a população ocupada na 
agropecuária é bem superior à das outras atividades. Deve-se citar que no setor de 
prestação de serviços o maior empregador é a prefeitura municipal. O número de pessoas 
ocupadas nas atividades industriais e no comércio de mercadorias demonstra a pequena 
participação destes setores na economia municipal. 
 

� Setores Econômicos 

• Setor Primário 

As atividades agropecuárias sempre ocuparam um papel fundamental na organização das 
sociedades humanas, não só por fornecerem alimentos, mas também por produzirem 
inúmeras matérias-primas para vários ramos industriais. 

Seja qual for o grau de desenvolvimento apresentado por uma nação, o setor agropecuário 
é o sustentáculo básico das atividades humanas e econômicas, pois assume um papel 
definitivo na consolidação do processo de desenvolvimento apresentado por cada nação. 

A agricultura no município de Brumadinho é praticada predominantemente em pequenas e 
médias propriedades, com predominância de mão-de-obra familiar. São tradicionalmente 
cultivados no município, café, milho, cana-de-açúcar, arroz, feijão, mandioca, tomate e 
laranja. 

Quadro 4.1.3.22 - Principais produtos agrícolas do município de Brumadinho - 2007 

Brumadinho 

Produto 
Área colhida 

(ha) Produção (t) 
Rendimento 

médio (kg/ha) 

Arroz em casca 10 16 1600 
Banana 10 100 10000 

Café (beneficiado) 8 13 1625 

Cana-de-açúcar 250 20.000 80000 
Feijão 320 384 1200 
Goiaba 1 6 6000 
Laranja 15 120 8.000 
Limão 18 144 8.000 

Mandioca 20 200 10.000 
Maracujá 3 30 10.000 

Milho (em grão) 320 1280 4.000 
Tangerina 1080 17820 16.500 
Tomate 90 7200 80.000 

Fonte : Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2007. 
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Segundo dados do IBGE, em 2007 foram identificados 13 produtos diferentes em uma área 
total de apenas 2145 ha, sendo que deste total, 1080ha correspondem às plantações de 
tangerina representando 50,34% da área plantada, seguida das plantações de milho e feijão 
com 320 ha plantados, o equivalente a 14,9% cada. Desta forma, pode-se concluir que a 
fruticultura vem ganhando espaço na produção agropecuária de Brumadinho, com a 
plantação de tangerina. 

Vale destacar que o produto citado produziu em maior quantidade, apesar de não ter sido o 
de maior rendimento, porém registrou os maiores valores da produção como pode ser 
observado no Quadro 4.1.3.22. O produto agrícola que mais se destacou na produção foi a 
cana-de-açúcar que Rendeu uma produção de 20.000 toneladas o que equivalente a 
42,27% da área colhida e obtendo um rendimento de 80.000 kg/ha em 2007. 

Quanto a pecuária o Quadro 4.1.3.23 apresenta os principais efetivos do município de 
Brumadinho em 2007. 
 

Quadro 4.1.3.23 – Produção pecuária no município de  Brumadinho 

Especificação N°. de cabeças 
Asininos 12 

Bovinos 17.032 

Bubalinos 60 
Caprinos 410 

Codornas 0 

Coelhos 0 

Eqüinos 1.030 

Galinhas 8980 

Galos, Frangos, Frangas e Pintos 159.980 

Muares 130 

Ovinos 421 

Suínos 12.540 
Fonte : Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2007. 

 

Os principais efetivos em Brumadinho são representados pelos bovinos, galináceos e 
suínos. Os principais produtos agropecuários do município são: leite, galinhas e frangos, 
bovinos (leite e corte) suínos (porcos brancos e comuns), eqüinos, muares e caprinos como 
pode ser verificado no Quadro 4.1.3.23. 

Verifica-se a criação de gado bovino como uma atividade de destaque no município, com 
um rebanho de 17.032 cabeças. Segundo o Plano Diretor de Brumadinho, a pecuária é 
predominantemente leiteira, existindo também a pecuária mista. A bovinocultura de leite é 
praticada principalmente pelos pequenos produtores rurais. 

O gráfico 4.1.3.11 apresenta a utilização de terras dos estabelecimentos agropecuários de 
Brumadinho, segundo o censo agropecuário de 1996 do IBGE. A maior parte das terras é 
utilizada por pastagens naturais ou plantadas, que juntas somam mais da metade do uso da 
terra, ocupando 37,1% e 21,51% respectivamente das áreas. Em segundo lugar aparecem 
as matas e florestais artificiais com 20,14% da área, seguidas das lavouras que 
representam 12,9% do uso das terras, sendo 3,9% lavouras permanentes e 9,3% lavouras 
temporárias. 
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Gráfico 4.1.3.11 – Área dos estabelecimentos agrope cuários de Brumadinho (1996) 
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Fonte : Censo Agropecuário, (IBGE) 1996. 

 

Quanto ao município de Rio Manso o Quadro 4.1.3.24 apresenta os principais produtos 
agrícolas do município. 
 

Quadro 4.1.3.24 - Principais produtos agrícolas do  
município de Rio Manso - 2007 

Rio Manso 

Produto Área colhida(ha)  Produção  
(t) Rendimento médio (kg/ha)  

Batata-doce 3 57 19000,0 

Café (beneficiado) 25 30 1200,0 

Cana-de-açúcar 20 1.600 80000,0 

Feijão 35 45 1285,7 

Mandioca 18 288 16000,0 

Milho (em grão) 50 100 2000,0 

Tangerina 5 25 5000,0 

Tomate 6 330 55000,0 
Fonte : Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2007. 

 

O município de Rio Manso produz feijão, milho, batata doce, entre outros hortifrutigranjeiros. 
Segundo informações da prefeitura municipal o povoado de Bernardas e adjacências é a 
região com os maiores plantadores de batata doce. Porém o distrito de Sousa é o grande 
pólo na área de hortifrutigranjeiros. 

O milho e o feijão foram as culturas mais colhidas em 2007 em Brumadinho 30,86% e 
21,60% da área colhida respectivamente. Assim como em Brumadinho, o município de Rio 
Manso a cana-de-açúcar teve uma produção de destaque cerca de 20 ha colhidos, cerca de 
12,34% da área plantada e uma produção de 1.600 toneladas com rendimento de 80.000 
kg/ha. 
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Ainda segundo a prefeitura, em 2006, o município de Rio Manso foi responsável por 
aproximadamente 25% de toda couve-flor comercializada no CEASA-MG, configurando o 
primeiro lugar na lista de municípios que vendem a hortaliça no maior atacadista do Estado. 
Por este fato, anualmente no Barracão do Produtor, localizado no distrito de Sousa, 
acontece a “Festa da Couve-Flor”.  

Destaca-se a Associação dos Horticultores de Rio Manso e a construção do Barracão do 
Produtor que são associações que facilitam a comercialização dos produtores com o 
CEASA-MG. 

O município também exporta leite; toucinho para Brumadinho e Itaguara; gado bovino para 
Betim e Igarapé; flores (rosas) para Brasília e Belo Horizonte; e carvão vegetal para Betim, 
Itaguara e Itatiaiuçu. 

No que se refere à pecuária, em Rio Manso os principais efetivos são representados pelos 
bovinos e galináceos. Os principais produtos agropecuários do município são: leite, galinhas 
e frangos, bovinos (leite e corte) suínos (porcos brancos e comuns), eqüinos e bubalinos 
como pode ser observado no Quadro 4.1.3.25. 
 

Quadro 4.1.3.25 – Produção pecuária no município de  Rio Manso 

Especificação 
N°. de 

cabeças 
Asininos 2 

Bovinos 8.792 

Bubalinos 30 

Caprinos 0 

Codornas 0 

Coelhos 0 

Eqüinos 330 

Galinhas 6510 

Galos, Frangos, Frangas e 
Pintos 8.100 

Muares 28 

Ovinos 0 

Suínos 1.080 
Fonte : Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2007. 

 

Na pecuária de Rio Manso, o rebanho bovino é constituído principalmente de raças 
holandês/zebu, a maior parte criada em sistema semi – extensivo. Este rebanho é voltado 
principalmente para a produção de leite, destinado aos postos de resfriamento das 
cooperativas de Rio Manso, que revertem os produtos para grandes laticínios como Milênio, 
Cotochés, Danone, etc. 
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Foto 4.1.3.46 : Agricultura em Rio Manso. 
Fonte:  www.panoramio.com, 2009. 

Foto 4.1.3.47:  Horticultura no povoado de Lamas 
em Rio Manso. 
Fonte : Levantamento de campo, 2009. 

 

O gráfico 4.1.3.12 mostra a área de utilização de terras dos estabelecimentos agropecuários 
de Rio Manso, segundo dados do censo agropecuário do IBGE realizado em 1996. 
 

Gráfico 4.1.3.12 – Área dos estabelecimentos agrope cuários de Rio Manso (1996) 
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Fonte : Censo Agropecuário, (IBGE) 1996. 

A maior parte das terras é utilizada por pastagens, que representam 60,91% do uso das 
terras, sendo destas 46,98% de pastagens plantadas e 43,93% de pastagens naturais. As 
lavouras temporárias aparecem em seguida com 17,29% do uso das terras. Já as terras 
destinadas às matas e florestas representam 10% do uso das terras. 

O Quadro 4.1.3.26 apresenta o pessoal ocupado por estabelecimento agropecuário por 
atividade econômica em Brumadinho e Rio Manso em 1996. 

 
, 
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Quadro 4.1.3.26 - Pessoal ocupado por estabelecimen tos agropecuários 
 em Brumadinho e Rio Manso (1996) 

Brumadinho Rio Manso 

Grupo de atividade econômica 
Pessoal ocupado em 

estabelecimentos 
agropecuários 

(Pessoas) 

Pessoal ocupado em 
estabelecimentos 

agropecuários 
(Pessoas) 

Total 7.970 1.726 
Lavoura temporária 1518 702 
Horticultura e produtos de viveiro 206 264 
Lavoura permanente 1598 124 
Pecuária 2368 275 

Produção mista (lavoura e pecuária) 2231 361 
Silvicultura e exploração florestal 22 - 
Pesca e aqüicultura 27 - 

Fonte : Censo Agropecuário, (IBGE) 1996. 
 

 

Segundo o Quadro 4.1.3.26, em Brumadinho a atividade pecuária ocupa a maior parte da 
população 2368 pessoas, o equivalente a 29,71% da população ocupada neste setor, 
ressalta-se as 2231 pessoas, 27,99% que trabalham na produção mista (lavoura e pecuária) 
o que destaca a participação da pecuária no setor primário do município.  

Em Rio Manso conforme dito anteriormente a PEA do município concentra-se neste setor e 
segundo o Quadro 4.1.3.26 cerca de 40,67% trabalham nas lavouras temporárias, nas 
plantações de cana-de-açúcar, milho e feijão. Destaca-se também a população ocupada 
nas atividades da pecuária. 
 

• Setor Secundário 

O setor industrial do município de Brumadinho tem muita expressão na economia municipal, 
participando 59,53% desta em 2006. Além disso, o município de Brumadinho está situado 
no Quadrilátero Ferrífero, na Região Central de Minas, unidade caracterizada pela 
ocorrência de grandes reservas de minério de ferro. Em conseqüência, a atividade 
mineradora é o grande destaque da economia municipal, ocupando a 8ª posição neste 
setor, no contexto da economia estadual.  

Das empresas que possuem lavras e minas em seu território, destacam-se a VALE 
(Córrego do Feijão), Vallourec & Mannesmann Mineração, Dona Marta (Tejuco) e Ferrous 
Resources do Brasil. 

Segundo o Plano Diretor, a atividade mineradora no município é centenária e é muito bem 
determinada para o mercado. O que falta é a preparação da comunidade, para se ter uma 
maior oferta de mão-de-obra qualificada no município e não ter de se importar mão-de-obra.  

Registram-se ainda a metalurgia básica, a fabricação de produtos alimentares e bebidas, a 
fabricação de produtos de minerais não-metálicos, a fabricação de produtos químicos, a 
fabricação de produtos têxteis e a confecção de artigos do vestuário e acessórios. Existe, 
ainda, a fabricação de artesanato e a produção caseira de doces.  

Cabe destacar que a produção de cachaça artesanal é bastante significativa, com uma 
produção anual aproximada de 553 mil litros. Brumadinho é recordista mundial em Cachaça 
Artesanal com o selo da AMPAC. Possui marcas famosas como Brumado Velho, Saideira e 
Boa Vitória, além de ser pioneiro no lançamento da cachaça feminina Domina, da empresa 
Segredo do Patriarca.  
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Outra riqueza do município que se reflete nas atividades econômicas em destaque são as 
fontes de água mineral. Em Brumadinho está instalada a empresa Hidrobrás - Águas 
Minerais do Brasil Ltda., que comercializa águas minerais sob as marcas Ingá e Suiá. 

O Quadro 4.1.3.27 lista as principais empresas industriais segundo o número de 
empregados em Brumadinho. 

 

Quadro 4.1.3.27 – Principais empresas industriais d e Brumadinho em 2006 

 

Fonte:  Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais - INDI, 2006. 
 

Em Rio Manso o setor industrial não possui grande destaque, sendo responsável por 
14,63% do PIB municipal. Segundo informações da prefeitura destacam-se no setor 
industrial de Rio Manso as olarias e cerâmicas, fabricação de tijolos, como responsáveis por 
fornecer trabalho para uma boa parcela da comunidade. 
 

Brumadinho 
Extração de minério de ferro 
 EXTRATIVA PARAOPEBA LTDA  

FERTECO MINERAÇÃO S/A. 

CBM CONSÓRCIO BRASILEIRO DE MINERAÇÕES LTDA, 

MINERMINAS MINERADORA MINAS GERAIS LTDA, 

MINERAL DO BRASIL LTDA, 

Abate e fabricação de produtos de carne 
PALADAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP  

Fabricação de outros produtos alimentícios 
PAULO BERNARDES DE SOUZA-EPP, SÓ FRITAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA ME  

Fabricação de bebidas alcoólicas 

VALE DO PARAOPEBA INDÚSTRIA E BENEF. DE CANA LTDA.  

Fabricação de bebidas não-alcoólicas 
HIDROBRAS AGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA  
Tecelagem, exceto malha 
MALHAS TREVILLE LTDA-ME  
Confecção de artigos do vestuário e acessórios 
MAROTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP,  

BETHLINHA INDÚSTRIA E COM.LTDA-ME/MT  

Fabricação de produtos e preparados químicos divers os 
ORICA BRASIL LTDA  
Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibro cimento, gesso e materiais 
semelhantes. 
PREMOLDADOS BELA VISTA LTDA  

Fundição 
PROSIDER MECÂNICA LTDA  
Captação, Tratamento e Distribuição de Água 
HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA  
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Foto 4.1.3.48: Fábrica de tijolos em Rio Manso. 
Fonte:  www.panoramio.com, 2009. 

  

Cabe destacar que no município de Rio Manso não existem empresas com grandes 
números de empregados, sendo que em 2006 existiam cadastradas junto a Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas – CNAE duas indústrias de transformação no 
município. 

• Setor Terciário 

O setor terciário também é denominado como setor de serviços, tem como característica 
principal a comercialização do produto final em geral. Este setor é representado por 
serviços como comércio, educação, saúde, telecomunicações, serviços de informática, 
seguros, transporte, serviços de limpeza, serviços de alimentação, turismo, serviços 
bancários e administrativos, transportes, dentre outros.  

O comércio é importante fonte de arrecadação de impostos para as contas públicas, por 
participar na geração de renda e de postos de trabalho, além de definir eixos de circulação, 
de valorização e desvalorização imobiliária. 

Nos municípios da AII o setor terciário tem grande participação na arrecadação do PIB, 
sendo o responsável pela maior parte da arrecadação de Rio Manso e a segunda em 
Brumadinho. 

Em Brumadinho apesar do setor terciário não ser o setor responsável pela maior 
arrecadação municipal, esta é a principal fonte de renda da população economicamente 
ativa, que como visto anteriormente se concentra nestas atividades. Ao passo, que em Rio 
Manso o setor terciário é responsável pela maior arrecadação, entretanto não é a principal 
fonte de renda da população, que se concentra nas atividades agropecuárias. 

Brumadinho possui uma diversificada estrutura na produção de bens e serviços. Um dos 
inequívocos pilares de seu desenvolvimento é a sua vocação natural para a implantação de 
condomínios horizontais, em franco desenvolvimento, principalmente no último decênio 
(iniciada a partir dos anos 1970). 

Entre outros fatores, esta vocação se deve à sua localização privilegiada em relação à 
capital, pelos seus mananciais aqüíferos ainda conservados puros, pelas belezas 
paisagísticas das encostas de suas serras, pela vegetação nativa preservada, pelo clima 
muito agradável (convidativo e de muitas brumas) e pela cordialidade de seu povo. 

 



  

RCA – Sistema Rio Manso   139 

Outra vocação inconteste do município e que merece tratamento à parte, reside em sua 
potencialidade para desenvolver vários segmentos do turismo. 
 

 

Foto 4.1.3.49: Centro comercial de Brumadinho. 
Fonte: Levantamento de campo, 2009. 

 

Em Rio Manso no setor terciário predominam estabelecimentos do ramo da alimentação, ou 
seja, mercearias e bares, estabelecimentos de comércio, misto, farmácias, padarias, 
depósitos de materiais de construção, oficinas mecânicas e borracharias, cartórios de 
registro civil e postos de abastecimento de veículos automotores. 

  
Foto 4.1.3.50:  Cartório Civil de Rio Manso. 
Fonte : Levantamento de campo, 2009. 

Foto 4.1.3.51 : Posto de abastecimento de veículos 
automotores em Rio Manso. 
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 

Não se pode deixar de destacar em Rio Manso a produção artesanal (bordados, crochê, 
pintura em tecidos, tricô e principalmente, tecelagem em teares manuais). 
 

� Patrimônio Natural, Cultural e Histórico  

Um Circuito Turístico é composto por municípios próximos entre si, que se associam em 
função de interesses e possibilidades de explorar turisticamente seus respectivos 
patrimônios históricos, culturais e naturais, assim como outros bens afins. 
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A bacia do Paraopeba é a atração do circuito formado pelos municípios de Brumadinho, 
Crucilândia, Ibirité, Mário Campos, Moeda, Piedade dos Gerais, Rio Manso e Sarzedo: O 
Circuito Veredas do Paraopeba. O nome “paraopeba” significa em tupi, rio do peixe chato. O 
rio Paraopeba nasce ao sul do município de Cristiano Otoni e percorre aproximadamente 
510 km até a sua foz no lago da represa de Três Marias. 

O Circuito Veredas do Paraopeba é uma região mineira cercada de montanhas, com muitos 
vales e rios e água abundante. È um paraíso propício para a prática de esportes ligados à 
natureza, além do ecoturismo com a apreciação da culinária mineira e cachaças artesanais. 
Os municípios de Brumadinho e Rio Manso objetos deste estudo fazem parte deste circuito.  

No contexto turístico, Brumadinho é um dos municípios mais atraentes deste circuito. Em 
decorrência de sua história, Brumadinho atualmente está inserido no Programa da Estrada 
Real. 

Sua grande atração é o Museu de Arte Contemporânea Inhotim, atualmente, o maior museu 
do mundo a céu aberto, com diversas galerias de arte em meio a um imenso jardim tropical. 

O Instituto Inhotim é um complexo original, constituído por uma seqüência não linear de 
pavilhões em meio a um parque ambiental. Suas ações incluem, além da arte 
contemporânea e do meio ambiente, iniciativas nas áreas de pesquisa e de educação. É um 
lugar de produção de conhecimento, gerado a partir do acervo artístico e botânico.  

Criado em 2005, Inhotim é uma entidade privada, sem fins lucrativos e qualificada pelo 
Governo do Estado de Minas Gerais como Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público (OSCIP). 

O representativo acervo de arte contemporânea de Inhotim vem sendo formado desde 
meados da década de 1980 e tem como foco, obras criadas a partir dos anos de 1960. 
Possui pinturas, esculturas, desenhos, fotografias, vídeos e instalações de artistas 
brasileiros e internacionais. As fotos 4.1.3.52 a 4.1.3.55 apresentam imagens da arte 
contemporânea exposta no museu. 
 

  
Foto 4.1.3.52: Albert Oehlen, More Fire and Ice, 
2001, óleo e técnica mista sobre tela, 345c x 335 
cm. 
Fonte:  www.inhotim.org.br, 2009. 

Foto 4.1.3.53: Hélio Oiticica e Neville D’Almeida, 
Cosmococa 5 Hendrix War, 1973 
Fonte:  www.inhotim.org.br, 2009. 
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Foto 4.1.3.54: Edgard de Souza - Átomos, madeira 
laqueada, 107 X 70 X 47 cm, 2000. 
Fonte:  www.inhotim.org.br, 2009. 

Foto 4.1.3.55:  José Damasceno - Árvore 
Inconsciente, instalação em plástico e estopa, 400 X 
300 X 280 cm, 1999-2000.  
Fonte:  www.inhotim.org.br, 2009. 

 

O Parque Tropical possui áreas que seguiram conceitos sugeridos pelo paisagista Roberto 
Burle Marx. A enorme variedade de plantas faz de Inhotim um local onde se encontra uma 
das maiores coleções botânicas do mundo, com espécies tropicais raras e uma reserva 
florestal que faz parte dos biomas Mata Atlântica e Cerrado. 

Sua área total, em constante crescimento, está distribuída em seus dois principais acervos: 
Reserva Natural com 600 hectares de mata nativa conservada e o Parque Tropical com 45 
hectares de jardins de coleções botânicas e cinco lagos ornamentais que somam 3,5 
hectares de área. 

 
Foto 4.1.3.56: Paisagismo do Museu Inhotim. 
Fonte:  www.inhotim.org.br, 2009. 

Em 2005, o Parque Tropical possuía 350 
espécies de plantas. Desde então, teve 
início a consolidação de um relevante 
acervo paisagístico e botânico. Atualmente, 
as coleções botânicas, somadas, possuem 
cerca de 2100 espécies em sua maioria 
nativas e de ambientes tropicais. 
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Foto 4.1.3.57 e 4.1.3.58: Vista da Paisagem do Inhotim. 
Fonte:  www.inhotim.org.br, 2009. 

  
Foto 4.1.3.59: Hélio Oiticica, Invenção da cor, 
Penetrável Magic Square # 5, De Luxe, 1977, foto: 
Carol Reis 
Fonte:  www.inhotim.org.br, 2009. 

Foto 4.1.3.60: Vista da Paisagem do Inhotim. 
Fonte:  www.inhotim.org.br, 2009. 

Destaca-se que a biblioteca do museu com toda a coleção artística de Inhotim e o acervo do 
Parque Botânico são utilizados sistematicamente para projetos de arte educação e para a 
formação de profissionais de áreas ligadas a arte e meio ambiente. 

Nas encostas da Serra da Moeda, o município mantém um bonito parque natural – o Parque 
Estadual da Serra do Rola Moça – e proporciona a prática de esportes de aventura como 
balonismo e vôo livre. Em alguns pontos, a topografia possibilita vistas panorâmicas de 
excelente apelo visual. 

É o caso do 'Mirante Morro dos Veados', situado na metade do percurso na estrada que 
corta o parque para chegar ao distrito de Casa Branca. O Parque possui seis importantes 
mananciais de água, é habitat de várias espécies da nossa fauna ameaçados de extinção, 
possui relevo peculiar de colorido especial e uma bela vegetação. 
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Foto 4.1.3.61: Vista Estadual do Parque do Rola 
Moça. 
Fonte:  /www.portaldebrumadinho.com.br, 2009. 

É ali que se destaca o povoado de Casa 
Branca, localizado no entorno da Serra da 
Moeda. O povoado possui condomínios de 
luxo, pousadas e restaurantes de boa 
qualidade. O clima frio da serra favorece à 
gastronomia.O acesso à região da Encosta da 
Serra da Moeda pode ser feito pela BR040 ou 
saindo do centro de Brumadinho, passando 
por Melo Franco, Aranha, Suzana e Piedade 
do Paraopeba. 

 

O Distrito de Piedade do Paraopeba localizado ao Sul de Belo Horizonte, no sopé da 
histórica Serra da Moeda, localiza-se há uma distância de 20 quilômetros da sede de 
Brumadinho. 

A religiosidade é uma das tradições no município de Brumadinho e o seu histórico distrito de 
Piedade do Paraopeba tornou-se um centro de romaria para devotos a Nossa Senhora da 
Piedade.  

A vila setecentista é um dos povoados mais antigos de Minas. Piedade do Paraopeba é um 
recanto tranqüilo de Brumadinho. A Praça da Matriz, uma rua principal e algumas ruelas 
perpendiculares formam o pequeno e modesto vilarejo, apropriado aos que buscam 
descanso nestes locais. A Matriz que data de 1.713 é cercada por jardins e conserva os 
seus três retábulo de madeira entalhada e imagens policromadas. Pelas sucessivas 
reformas que recebeu, as pinturas originais do forro, dos retábulos e das imagens requerem 
restauração. 

Alguns casarões coloniais de fechada ainda original testemunham parte de sua memória 
histórica. Há também uma pequena capela, da mesma época da Matriz, dedicada a Nossa 
Senhora do Rosário, provavelmente de origem na confraria dos escravos do lugar. Mesmo 
tendo perdido suas características setecentistas, a capela ainda conserva os acessos e 
parte dos muros em pedra que a cercam. 
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Foto 4.1.3.62 e 4.1.3.63: Matriz do distrito Piedade do Paraopeba. 
Fonte:  /www.portaldebrumadinho.com.br, 2009. 
 

O Distrito dispõe ainda de rampa para e circuito de moutain bike. Somando-se a isso, 
existem vários haras de criação de cavalos para hipismo rural, além de escolas de 
equitação. Além disso, Piedade do Paraopeba é também rico em Destilarias, destacando-se 
a Destilaria Pedra do Cedro, fabricante das cachaças Segredo do Patriarca e Domina 
Suave, a primeira cachaça feminina do Brasil. 
 

 
Foto 4.1.3.64: Cachoeira onde ocorreu o primeiro 
encontro hippie do país. 
Fonte:  www.portaldebrumadinho.com.br, 2009. 

Apesar de todo o entorno do Distrito, passar 
por muitas transformações, ainda há no local 
muitas reservas de mata atlântica para a 
visitação dos turistas. 

Piedade do Paraopeba continua a fazer 
história, pois foi em seu território e cachoeiras, 
a primeira reunião de hippies do País, 
contestadores e pioneiros da nova ordem 
social, pelos idos dos anos 60. 

 

No distrito localiza-se também o povoado de Sapé que é rico em cultura, história e folclore. 
O Quilombo do Sapé é onde vive uma comunidade de negros que se reuniu no local após a 
libertação, mantendo fielmente as tradições até os dias de hoje. Foi construída por ex-
escravos e seus descendentes ainda cultivam muitos costumes herdados de seus 
antecessores. 

Com aproximadamente 50 casas, possui uma capela dedicada a São Vicente de Paulo, 
situada no povoado onde existiu um "Quilombo" de Negros, cujos descendentes ainda 
preservam os costumes e tradições culturais. 
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O distrito de Melo Franco é um antigo povoado localizado próximo ao distrito de Aranha, e 
possui cerca de 400 habitantes (2000). Recebeu este nome devido a estação de 
passageiros da estrada de ferro que passa no local. 

È neste distrito que localiza-se a Cachoeira da Toca, distante a 6 km do distrito e a 20 
quilômetros do centro de Brumadinho. Formada por uma grande extensão de areia Às 
margens do rio Paraopeba e chamada de Toca de Cima a cachoeira é frequentemente 
visitada por turistas de várias regiões. 
 

 

Foto 4.1.3.65: Cachoeira Toca de Cima em Melo 
Franco Brumadinho. 
Fonte:  www.portaldebrumadinho.com.br, 2009. 

 

A "Fazenda dos Martins", tombada pelo Patrimônio Histórico, na região de Marinhos, trata-
se de uma construção feita por escravos, com os seus muros de "pedra-seca", 4 quartos, 2 
salões com paredes e forros pintados ao estilo da época. A fazenda possui dois andares e 
na parte inferior existe um enorme porão, lugar de armazenar ferramentas e maquinário. 
 

  
Foto 4.1.3.66: Fazenda dos Martins, no povoado de Marinhos em Brumadinho. 
Fonte:  /www.portaldebrumadinho.com.br, 2009. 

 

Há que ressaltar também as igrejas do município, que como a maior parte dos municípios 
mineiros fazem parte da história do município e evidenciam a religiosidade da população 
local.  As fotos 4.1.3.67 a 4.1.3.72 apresentam algumas das igrejas do acervo de 
Brumadinho. 
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Foto 4.1.3.67: Capela de Nossa Senhora das Dores - 
Coronel Eurico. Obra de Sr. Adolpho Fonseca. 
Fonte:  www.portaldebrumadinho.com.br, 2009. 

Foto 4.1.3.68: Igreja de São José no século XVII. 
Fonte:  www.portaldebrumadinho.com.br, 2009. 

  
Foto 4.1.3.69: Igreja Matriz de Brumadinho. 
Fonte:  www.portaldebrumadinho.com.br, 2009. 

Foto 4.1.3.70: Igreja matriz de Conceição em 
Conceição do Itaguá. 
Fonte:  www.portaldebrumadinho.com.br, 2009. 

  
Foto 4.1.3.71: Igreja de Santo Antônio em Inhotim. 
Fonte:  /www.portaldebrumadinho.com.br, 2009. 

Foto 4.1.3.72: Igreja Central de Casa Branca. 
Fonte:  /www.portaldebrumadinho.com.br, 2009. 

O município de Brumadinho pode ser considerado como pólo de ceramistas por abrigar 
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inúmeros ateliês, inclusive para interessados em fazer curso na área. 

A Corporação Musical Banda São Sebastião é um exemplo de acervo musical e cultural da 
cidade de Brumadinho. Fundada em 13 de maio de 1929 pelo Senhor Tarcílio Gomes da 
Costa a Corporação Musical Banda São Sebastião (C.M.B.S.S.) é mais antiga que a própria 
cidade de Brumadinho, completando assim no ano de 2009 seus 80 anos de existência. 

A C.M.B.S.S está sempre presente nas principais comemorações e eventos do município: a 
festa de São Sebastião, as procissões da semana santa, desfile da independência, dentre 
outras. 
 

 

Foto 4.1.3.73: Corporação Musical Banda São 
Sebastião, no desfile da Independência em 
Brumadinho. 
Fonte:  www.bandasaosebastiao.com, 2009. 

 

É importante ressaltar também a presença de quatro unidades de conservação na região: 

� Parque Estadual da Serra do Rola Moça;  

� Área de Proteção Ambiental Sul - APA Sul;  

� Área de Proteção Especial Catarina - APE Catarina;  

� Reserva Particular do Patrimônio Natural Sítio Grimpas - RPPN Sítio Grimpas. 

Rio Manso possui belezas ainda não exploradas turisticamente, cachoeiras, trilhas e 
fazendas construídas no século XIX. No município os atrativos naturais é que se 
sobressaem: são cachoeiras como a de Biquinho da Pedra, na localidade de Peroba e a de 
Grotas, além da  “Prainha” do João Mateus, onde possui a estrutura de um barzinho para 
atendimento da população e a árvore centenária no Bairro Pequi, entre outros.  

Na paisagem, destaca-se o rio que deu o nome à cidade, desenhando inúmeras curvas nas 
planícies, com águas mansas e tranqüilas, deixando às margens vastas áreas de pastagens 
e próprias para cultura. Há também a “Reserva da COPASA” que fica próxima à represa, 
construída na década de 1990, o espaço é fechado e a visitação só é permitida perante 
autorização com o guia da COPASA.  
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Foto 4.1.3.74: Vista da Represa da COPASA e 
reserva ambiental. 
Fonte:  www.panoramio.com, 2009. 

Vista da Represa da COPASA em Rio 
Manso e área de preservação 
ambiental. A APE Manancial Rio Manso 
possui uma área de 9.000 hectares e 
espécies de fauna e flora 
características do Cerrado. 
 

 

O município possibilita um tipo de turismo comum ao interior mineiro, o turismo de festas e 
eventos. Com festas populares, Rio Manso, tem na festa de Santa Luzia, em dezembro, seu 
maior atrativo, recebendo fiéis de todo estado, para honrar aquela que é a protetora da 
visão e dos olhos. 

Destaca-se também na cultura de Rio Manso a Casa da Cultura Dr. Mildo Ruggani e à 
Igreja Matriz de Santa Luzia 

  
Foto 4.1.3.75 e 4.1.3.76: Casa de Cultura Dr. Mildo Rugani em Rio Manso. 
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 
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Foto 4.1.3.77: Igreja Matriz localizada no distrito sede de Rio Manso. 
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 
 

Segundo informações da prefeitura de Rio Manso, a primitiva Matriz de Rio Manso foi 
erguida, provavelmente em meados do século XVIII. A construção da edificação atual 
ocorreu em fins da década de 1920. Em relatório eclesiástico de 1940, foi registrado que a 
Igreja matriz era nova, porém não havia sido construída conforme as linhas do projeto 
original. 

A atual matriz de Rio Manso, configurada nos molde da arquitetura religiosa em voga na 
época de sua construção - o neogótico, advindo das manifestações ecléticas que marcaram 
o início ido século XX em Minas Gerais, destaca-se na paisagem riomansense por sua 
volumetria monumental, a qual é enaltecida pela grande praça ajardinada que a envolve e 
pelo porte predominantemente horizontal do casario em seu entorno. Assentada em nível 
superior ao da Praça Fortunato Campos, a Igreja é cercada por gradil metálico e acessada 
através de portão e escadaria em lanço único.  

  
Foto 4.1.3.78 e 4.1.3.79: Coreto Praça da Matriz na Praça Fortunato Campos em Rio Manso. 
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 
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A imagem de Santa Luzia é toda entalhada em madeira, trazida para o município de Rio 
Manso no século XVIII, tem origem desconhecida.  No ano de 2001 a imagem foi toda 
restaurada e devolvida a comunidade. 

A imagem fica exposta na Casa Paroquial e na festa de Santa Luzia, no dia 13 de 
dezembro, durante o evento a imagem é transportada, pelo padre para a igreja matriz, 
participando das comemorações religiosas do seu dia. 

A religiosidade é uma característica da população de Rio Manso, são muitas as festas 
religiosas que acontecem na cidade durante o ano, as principais: 

� Festa de Santa Luzia ( 4 a 13 de dezembro ): Durante a Festa de Santa Luzia (a 
Padroeira da cidade) milhares de pessoas para prestigiam as apresentações de grupos 
folclóricos e outras atrações.  

� Festa de Santo Antônio ( 13 de junho ): Festa regional de periodicidade anua, conhecido 
também como a “Festa do Biscoito” em Lamas; 

� Festa de Santa Cruz ( 3 de maio ): Festa religiosa que ocorre no distrito de Bernardas.  

� Festa de Nossa Senhora de Santana: Festa religiosa que ocorre em Grotas.  

� Festa de Nossa Senhora do Rosário: Festa religiosa que ocorre no bairro de Pequi. 
Durante as comemorações ocorrem apresentações de danças folclóricas (congado).  

� Festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro: Festa religiosa que ocorre no bairro de 
Nova Cachoeira.  

� Festa de São Bento: Festa religiosa que ocorre em Biquinha de Pedra.  

� Festa de São Geraldo: Festa religiosa que ocorre em Viamão.  

� Festa de São Judas Tadeu: Festa religiosa que ocorre em Canelas.  

� Festa de Sebastião: Festa religiosa que ocorre em Morro da Onça.  

� Festa de São Vicente: Festa religiosa que ocorre em Atrás da Serra.  

� Festa de São Rafael: Festa religiosa que ocorre em Baú.  

 
Foto 4.1.3.80: Praça Fortunato Ramos, em Rio 
Manso. 
Fonte:  www.panoramio.com, 2009. 

A Praça Fortunato Campos, antigo largo da 
Matriz de Santa Luzia é núcleo originário da 
cidade, foi inaugurada m setembro de 1965, 
conforme traçado do então prefeito Mildo 
Rugani. Em seu entorno, localizam-se as 
edificações mais significativas da sede do 
município, como a matriz de Santa Luzia. 
Equipamento urbano de grande relevância 
para a comunidade, a praça é considerada o 
local de lazer mais importante da cidade. 
Durante os finais de semana, grande parte da 
população se dirige à igreja Matriz de Santa 
Luzia, onde são periodicamente realizadas 
missas.  
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Há que se destacar também como área de lazer o Parque de Exposições de Rio Manso, 
onde acontecem exposições, encontros automotivos e outras festividades, as principais são: 

� Rodeio de Rio Manso: Realizado anualmente, o Rodeio de Rio Manso conta sempre 
com a presença de artistas de renome nacional do mundo sertanejo.  

� Festa da Couve Flor ( Primeira semana de Agosto ): Festival sertanejo com artistas da 
região, danças folclóricas, torneios de futebol e outras atrações.  
 

 

Foto 4.1.3.81: Parque de exposições de Rio Manso. 
Fonte:  www.panoramio.com, 2009 

 

A preservação dos bens culturais é feita em função do valor cultural, artístico, arquitetônico 
e histórico que estes possuem para a comunidade como um todo. A gestão do tombamento 
e preservação de centros históricos é uma questão de elevada importância, que afeta o 
desenvolvimento dos núcleos urbanos. 

O tombamento é um instrumento legal, aplicado por ato administrativo cuja competência é 
atribuída pelo Decreto-lei nº 25/37 ao Poder Executivo. Por meio do tombamento, o valor 
cultural do bem é reconhecido e se institui sobre ele um regime especial de proteção, 
considerando-se a função social do mesmo. Em Minas Gerais, o tombamento é regido pela 
Lei de Criação do IEPHA/MG - nº 5.775, de 30 de setembro de 1971; pela Lei de alteração 
da Lei de Criação do IEPHA/MG - nº 8.828, de 5 de junho de 1985; pelo Decreto nº 26.193, 
de 24 de setembro de 1986 e pela Lei nº 11.258, de 28 de outubro de 1993. 

Podem ser tombados pelo IEPHA/MG, bens naturais e bens culturais, de natureza material, 
compreendendo bens móveis, integrados e imóveis, que sejam reconhecidamente de 
relevância para Minas Gerais. O Quadro 4.1.3.28 e 4.1.3.29 apresenta os bens tombados 
tanto a nível municipal como estadual nos municípios da AII. 
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Quadro 4.1.3.28 - Bens Tombados no município de Bru madinho  

Bem Cultural Tombado – Estado de Minas Gerais 

Sede da Fazenda dos Martins 

Bem Cultural Tombado - Municipal 

Estação Ferroviária de Brumadinho 

Estação Ferroviária de Marinhos 

Fazenda Gorduras 

Fonte:  IEPHA, 2007-2008. 

 

Quadro 4.1.3.29 - Bens Tombados no município de Rio  Manso 

Bem Cultural Tombado - Municipal 

Igreja da Matriz de Rio Manso 

Imagem de Santa Luzia 

Fonte:  IEPHA, 2007-2008. 
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4.2 ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA  

4.2.1 MEIOS FÍSICO E BIÓTICO AID 

A partir da definição das áreas de estudo, foi considerada como Área de Influência Direta - 
AID, uma área de 3.900 há, no entorno imediato da ADA, cujo raio compreende as áreas 
urbanizadas de Rio Manso, Sousa, Conceição do Itaguá, povoados de Lamas e de Mato 
Dentro. Sendo assim, foram estudados os aspectos físicos e bióticos relevantes 
compreendidos nesta área, de forma a subsidiar uma melhor caracterização da AID.  

A geologia das áreas em estudo é destacada pelo predomínio de rochas metaultrabásicas 
komatiíticas, metabásicas, metavulcânicas ácidas, sericita—quartzo xistos, grafita xistos, 
grauvacas, filitos, dolomitos, cataitabiritos e magnetititos, do Grupo Nova Lima. Além destes, 
a bacia de contribuição direta ao reservatório, bem como a área do mesmo, contam com a 
presença de rochas do grupo Sousa-Norchese, conforme pode ser observado no desenho 
250-MA-RCA-MAN-A3-004 apresentado no Capítulo 3, na caracterização da AII do atual 
estudo. 

Quanto à geomorfologia, esta é caracterizada pelo predomínio de um elevado 
compartimento planáltico intensamente dissecado, configurando a paisagem típica dos 
“mares de morros”, escarpas acentuadas e vales estruturais normalmente profundos. 
Também são características grandes colinas e morros de topos convexo-côncavos 
dominados por linhas de cumeadas e topos aguçados, típicos do grupo geológico Planalto 
dos Campos das Vertentes. 

No que diz respeito ao solo, observou-se de acordo com o desenho 250-MA-RCA-MAN-A3-
006 apresentado na caracterização da área de influência indireta, o predomínio dos 
latossolos das classes Latossolos Vermelho-Amarelo Álico e Latossolos Vermelho-Escuro 
Álico. 

Os latossolos em grande parte muito profundos a profundos, com drenagem que varia entre 
acentuadamente a bem drenados, bem desenvolvidos com predominância de minerais de 
argila do tipo 1:1, baixa quantidade de minerais primários e baixa reserva de elementos 
nutritivos para as plantas. A relação silte/argila é menor que 0,70, o grau de floculação é 
normalmente igual ou próximo a 100%, refletindo o alto grau de agregação dos colóides, o 
que torna o solo muito poroso, propiciando maior resistência a erosão. 

Vale ressaltar que suas classes são diferenciadas com base na combinação de 
características com teor de Fe2O3 associados às rochas de origem, cor do solo e relação Ki 
(SiO2/Al2O3). 

No que diz respeito ao uso da água na AID, foram registrados os usos para irrigação, 
aqüicultura, dessedentação de animais e abastecimento público.  

Na AID, o monitoramento da água é realizado em pontos a montante e a jusante do 
reservatório, no córrego Veloso, Quéias, a jusante da BR-381 e córregos Lamas e Grande, a 
montante do reservatório do Sistema Rio Manso. Em todos estes pontos a coleta da água é 
feita na superfície. 

A jusante do reservatório, a coleta é realizada embaixo da ponte, com 01 ponto de coleta na 
superfície da água. Esta coleta é feita semestralmente. 

Os resultados dos estudos das amostras coletadas nos anos de 2007, 2008 e 2009, 
encontram-se no Anexo 4.1. 

O acesso da BR-381 para a AID, ou seja, para o distrito de Sousa, povoado de Lamas e 
município de Rio Manso, é realizado pela MG-040. Esta rodovia é asfaltada e foi construída 
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pela COPASA, após a instalação do empreendimento, como forma de melhorar o acesso a 
estas localidades. 

 
Foto 4.2.1.1:  Foto da MG-040, na AID. Estrada de asfalto que 
interliga a BR-381 a Rio Manso e Sousa. 
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 

 

� Características do Uso e Ocupação do Solo e Flora na AID 

A AID é fortemente marcada pela presença de áreas urbanas e rurais. As áreas rurais são 
parceladas em pequenas propriedades particulares, nas quais são desenvolvidas atividades 
tais como produção de hortifrutigranjeiros, plantios de grãos e pecuária. Portanto, pode-se 
observar a fragmentação da vegetação do cerrado, evidente nos mosaicos que conformam a 
paisagem, oriundos das interferências antrópicas sobre o meio. Estes mosaicos são 
compostos por áreas rurais e urbanas, pelas quais permeiam os cultivos de hortaliças, a 
silvicultura, as pastagens e áreas naturais.  

De acordo com a metodologia definida para caracterização do uso e ocupação do solo, 
foram identificados os seguintes biótopos para a AID: 

 

1) Área Antropizada  

Presente em toda a AID. No entorno do empreendimento, abrange parte de áreas 
urbanizadas do distrito de Sousa, sede de Rio Manso, povoados de Lamas, distrito de 
Conceição do Itaguá e povoado de Mato Dentro. Destaque para o distrito de Sousa no 
entorno do reservatório, Sede de Rio Manso, Povoado de Lamas nas fotos 4.2.1.2; 4.2.1.3; 
4.2.1.4; 4.2.1.5. A área antropizada da AID possui em torno de 595 ha, conforme Quadro 
4.3.1.1- Uso e Ocupação de Solo na AID e ADA. 
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Foto 4.2.1.2:  Distrito de Sousa no entorno do 
reservatório - AID. 
Fonte:  Levantamento de Campo. 

Foto 4.2.1.3:  Distrito Sede de Rio Manso - AID. 
Fonte:  Levantamento de Campo. 

  
Foto 4.2.1.4:  Povoado de Lamas. AID 
Fonte:  Levantamento de Campo. 

Foto 4.2.1.5:  Povoado de Mato Dentro. AID 
Fonte: Levantamento de Campo. 

 

2) Pastagens 

As pastagens aparecem na AID, compondo a paisagem rural, permeadas pelos cultivos e 
fragmentos de cerrado. As formações de pastagem predominantes são de espécies de 
capins exóticos, sendo a Brachiara sp a mais comumente encontrada. Outras são as 
pastagens naturais de gramíneas típicas do cerrado da região, que cobrem áreas de campos 
limpos, sujos e campos altos. Pode-se observar tanto na região de Lamas, como Mato 
Dentro e também no limite da AID com a ADA (ver foto 4.2.1.6). Conforme Quadro 4.3.1.1 - 
Uso e Ocupação de Solo na AID e ADA, as áreas de pastagens na AID correspondem a 
aproximadamente 1.598ha. 
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Foto 4.2.1.6:  Sistema Rio Manso. Pastagem na 
região da AID, no limite com a ADA (Mata). 
Fonte:  Levantamento de Campo, 2009. 

 

3) Formações vegetacionais  

As formações vegetacionais estão presentes na AID, porém cobrem área menor que na 
ADA. Conforme Quadro 4.3.1.1 - Uso e Ocupação de Solo na AID e ADA, este biótopo 
ocupa em torno de 1.224 ha da AID. As tipologias freqüentes são as formações ciliares, com 
destaque para a ocorrência da macaúba (Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd), espécie da 
família Arecaceae, pioneira e colonizadora de áreas degradadas, distribuídas em mata 
mesófila e em algumas áreas próximas ao curso d’água. Nota-se áreas cuja cobertura 
dominante é o cerrado, senso stricto e áreas de campo cerrado. Porém, estas formações 
estão bastante fragmentadas. Ver Figura 4.3.1.1, Vegetação da Área de Influência Direta – 
AID e ADA.  

Nas proximidades das áreas urbanas e nos limites com propriedades rurais, observou-se 
que a vegetação se encontra em estágio inicial e intermediário de regeneração, indicando os 
distúrbios antrópicos. Em alguns pontos foram observados focos de fogo no cerrado, cuja 
cobertura vegetal começa a se regenerar apresentando gramíneas e algumas pioneiras. 
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Foto 4.2.1.7:  Mata semidecídua de encosta e cultivo 
de hortaliças na AID, Sousa. 
Fonte:  Levantamento de Campo, 2009. 

 

4) Plantios – cultivos 

Pode-se observar que a região se dedica ainda ao cultivo de hortaliças, que ocorrem tanto 
na área rural quanto urbana. Como exemplo, no distrito de Sousa os cultivos se estendem 
dos sítios para a área urbana, onde muitos moradores cultivam hortaliças nos quintais de 
suas casas, para subsistência (Ver foto 4.2.1.8).   
 

 
Foto 4.2.1.8:  Cultivos em área urbana, distrito de 
Sousa. 
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 

 

No povoado de Lamas, área rural também é fortemente caracterizada pela presença de 
cultivos, tais como couve-flor, hortaliças em geral (ver foto 4.2.1.9 cultivo de couve-flor em 
Lamas). Neste povoado as propriedades rurais se dedicam ainda à silvicultura (ver foto 
4.2.1.10). 
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Foto 4.2.1.9:  Cultivos de couve-flor em Lamas, 
região da AID do Sistema Rio Manso.  
Fonte:  Levantamento de Campo, 2009. 

Foto 4.2.1.10:  Destaque para silvicultura, região da 
AID, Lamas.  
Fonte:  Levantamento de Campo, 2009. 

 

Conforme Quadro 4.3.1.1 - Uso e Ocupação de Solo na AID e ADA, as áreas de cultivo na 
AID correspondem a aproximadamente 440 ha. 
 

5) Áreas de Mineração 

As áreas de mineração na AID, nas proximidades da ADA, fazem limite com áreas de mata 
da reserva da APE Rio Manso. Esta situação representa risco para o manancial, uma vez 
que poderão resultar em focos de erosão e carreamento de sedimentos para o curso d’água. 

A estrada Conquistinha-Farofa que escoa a produção de minério fica na AID, limite com 
ADA, sendo que a falta de drenagem pluvial agrava a situação de risco acima mencionada. 

Os biótopos e tipologias definidas para caracterização do uso e ocupação do solo estão 
representados, para as respectivas áreas de estudo AID e ADA, os valores listados no 
Quadro 4.3.1.1 de Uso e Ocupação do Solo na AID-ADA e Gráficos 4.3.1.1 e 4.3.1.2 
apresentados no próximo sub item. 
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4.2.2 MEIO SOCIOECONÔMICO 

Conforme citado no capítulo 3 deste estudo, foi determinada como área de influência direta 
os distritos e povoados localizados nas proximidades do Sistema Rio Manso 
compreendendo, os distritos de Sousa e Conceição do Itaguá e os povoado de Lamas e 
Mato Dentro. 

Também foram caracterizados os bairros implantados pela COPASA para os reassentados: 
Pequi (Sousa) e Nova Cachoeira (sede de Rio Manso). Além destes foram observadas áreas 
ocupadas por pequenos loteamentos e condomínios residenciais que outrora constituíam-se 
em áreas rurais contíguas (fazendas). 

Na sequência, o presente capítulo pretende caracterizar de maneira geral todos os 
aglomerados populacionais localizados no entorno do Sistema Rio Manso. 

A região do entorno do Sistema Rio Manso, a exemplo do que vem ocorrendo desde as 
últimas décadas do século passado, vem passando por inúmeras transformações sócio-
espaciais. Modificações estas que acompanham todo o processo de urbanização do país e 
principalmente das regiões metropolitanas do sudeste brasileiro.  

No entanto, é conveniente contextualizar as mudanças ocorridas no espaço estudado com a 
realidade vivenciada em toda Região Metropolitana de Belo Horizonte, que não é diferente 
da realidade do Estado de Minas Gerais e do País, cuja dinâmica e alterações relacionadas 
à urbanização afetam toda a sociedade. 

Seguindo um processo histórico, segundo SOUZA, BRITO1, o Brasil iniciou um processo de 
expressiva alteração em seu espaço, a partir da década de 1970, quando o país passou a 
ser considerado urbano. Acontecimento constatado através do Censo Demográfico, que 
comprovou o predomínio da população urbana sobre a rural.  

Desde então a sociedade brasileira passou a se concentrar nos grandes centros urbanos e 
nas cidades de médio porte. Tal fato se deve à ampliação da oferta de trabalho a partir do 
desenvolvimento do setor industrial brasileiro, que ocorreu de forma extremamente 
concentrada, principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

Diante do contexto nacional cabe-nos focar, para a presente análise, as mudanças ocorridas 
no Estado Minas Gerais e, principalmente, na Região Metropolitana de Belo Horizonte - 
RMBH, na qual a área de estudo encontra-se inserida. 

Ainda segundo SOUZA e BRITO (2008), além das imigrações interestaduais ocorridas no 
Estado, Minas Gerais destacou-se devido às expressivas migrações internas ocorridas entre 
1986-1991 para a RMBH. 

Conforme cita BARBIERI (2007), as imigrações são recorrentes de diversas questões como: 
questões de cunho pessoal; características socioeconômicas de outros indivíduos residentes 
no domicilio; infra-estrutura de transportes e comunicação; capacidade de percepção e 
reação dos indivíduos frente a novas oportunidades econômicas; características dos locais 
de origem e de destino.  

Neste sentido, acredita-se que a dinâmica das alterações ocorridas na área de entorno ao 
empreendimento e em toda região da RMBH, corroboram a tendência de urbanização, que 
atualmente são expressas em ampliação do urbano nos municípios. 

                                                 
1 SOUZA, Joseane; BRITO, Fausto. Expansão urbana de Belo Horizonte e da RMBH: A mobilidade residencial 
e o processo de periferização, nos anos 80 e 90. Disponível em: 
http://www.cedeplar.ufmg.br/seminarios/seminario_diamantina/2008/D08A011.pdf. Acesso em: 27 de nov. 
2009. 
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Cabe ressaltar ainda que desde a década de 1990 uma mudança econômica, evidenciada 
pelo aumento do poder aquisitivo de parte da sociedade, culminou na busca pelo retorno da 
cidade ao campo. O êxodo urbano trouxe consigo a tentativa de melhoria da qualidade de 
vida da parcela da população que alcançou êxito social e econômico. Deste modo, inúmeros 
municípios situados na periferia dos grandes centros urbanos passaram a ser refúgio desta 
população, inicialmente para finais de semana e, atualmente como local de moradia 
permanente. 

Os municípios situados neste colar passaram a ter seu espaço rural modificado. O que antes 
servia estritamente para o agrário, passou a ter novas funções com os chacreamentos e 
loteamentos criados para este novo público. 

Em Rio Manso esta foi a condição que se delineou ao longo das últimas décadas.  

No entanto, parte das mudanças ocorridas neste município também pode ser relacionada à 
implantação do Sistema Rio Manso. Afinal, durante a implantação do empreendimento 
ocorreram as desapropriações que abrangeram 05 (cinco) povoados. Fato que obviamente 
afetaria a dinâmica espacial do local.  

Aliado à mudança espacial da região, alterou-se também as aptidões daquelas terras que 
permaneceram no entorno. Atualmente, observa-se no entorno do Sistema de Rio Manso a 
presença de chacreamentos e áreas de condomínios com diversos loteamentos.  

Segundo moradores da região, muitos proprietários deixaram de produzir em suas terras e, 
como alternativas de subsistência, venderam suas propriedades para sitiantes, ou mesmo 
transformaram a área em condomínios com diversos loteamentos. Trata-se de um reflexo do 
cenário nacional como explícito nos parágrafos anteriores.  

Destaca-se ainda que os sitiantes geralmente são moradores que frequentam suas 
propriedades somente aos finais de semana. Alguns dos antigos proprietários 
permaneceram nas próprias terras vendidas, na condição de caseiros. 

Esta realidade pode ser relacionada ao fato das desapropriações realizadas nas terras 
atingidas pelo empreendimento. No entanto, ressalta-se que, segundo COSTA e FLORES2, 
durante o processo de periferização da RMBH houve a dinamização do mercado imobiliário, 
especialmente à ação de loteadores produtores de lotes populares.  

Diante do grande fluxo de migração ocorrente direcionado principalmente para as regiões 
metropolitanas e a incapacidade de atendimento ao problema de moradias da população de 
baixa renda surgem loteamentos mais acessíveis.  

Para serem economicamente acessíveis, os loteamentos foram produzidos em municípios 
onde ainda existiam grandes extensões de terras baratas e, principalmente, onde a 
legislação urbana inexistia ou era insuficiente para coibir loteamentos desprovidos de 
serviços urbanos básicos, o que, em última instância, significava um produto final (o lote) 
barato (COSTA e FLORES). 

Assim, contextualizando a realidade do processo dos loteamentos com a realidade 
observada na área de influência direta, observa-se a presença de pequenos loteamentos 
além dos condomínios construídos no entorno do Sistema Rio Manso. 

Um exemplo claro deste processo pode ser observado na presença dos condomínios Vida 
Nova e Quintas do Rio Manso, localizados nas imediações do povoado de Sousa em Rio 
Manso e Brumadinho respectivamente.  

                                                 
2 COSTA, Geraldo Magela; FLORES, Carlos Eduardo.  
A expressão sócio-econômica e espacial da dinâmica ocupacional na Região Metropolitana de Belo Horizonte – 
RMBH. Disponível em: http://www.abep.nepo.unicamp.br/docs/eventos/transdisciplinar/trab_costa.pdf. Acesso 
em: 27 de nov. 2009. 
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No primeiro caso a área pertencia a uma antiga fazenda com grande predomínio de 
plantações de café, sendo possível verificar em algumas propriedades tais cultivos.  

Outro condomínio observado foi o Quintas do Rio Manso, localizado próximo ao distrito de 
Conceição de Itaguá pertencente ao município de Brumadinho. As fotos 4.2.2.40 a 4.2.2.43 
ilustram os condomínios referidos. 

 
 

  
Foto 4.2.2.40:  Plantação de café ainda presente no 
condomínio Vida Nova – Rio Manso 
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 

Foto 4.2.2.41:  Vista da estrada vicinal no condomínio, 
entre o distrito de Sousa e o povoado de Lamas – Rio 
Manso. 
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 

  
Foto 4.2.2.42:  Portaria do Condomínio Quintas do 
Rio Manso nas imediações de Conceição do Itaguá - 
Brumadinho 
Fonte: Levantamento de campo, 2009. 

Foto 4.2.2.43 : Vista panorâmica do Condomínio 
Quintas do rio Manso - Brumadinho 
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 

 

 

Na seqüência são descritas as características da atual configuração do cenário encontrado 
nos distritos e povoados da região de entorno do Sistema Rio Manso: 
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� Rio Manso 

• Distrito de Sousa 

Segundo dados obtidos junto à biblioteca pública de Rio Manso, o atual distrito de Sousa, 
surgiu como povoado, pertencente ao município de Bonfim, no início do séc.XX com o nome 
de Cruz das Almas. O povoado teve como seus primeiros moradores uma família de 
escravos recém libertados que construíram ali a primeira casa. Com o passar do tempo, o 
povoado recebeu diversas famílias de imigrantes que se alocaram em Cruz das Almas e na 
região em busca de ouro e terras férteis para a produção agrícola.  

Na medida em a população no local cresceu, o povoado estruturou-se através da construção 
do cemitério, escola, praças, igrejas. Assim, na década de 1960 com a emancipação de Rio 
Manso, o povoado de Cruz das Almas passa para a condição de distrito e com o novo nome 
de Sousa. 

Atualmente, grande parte da população do município de Rio Manso faz parte do distrito de 
Sousa, com aproximadamente 2.000 habitantes. O distrito possui transporte coletivo, com 
acesso ao município de Rio Manso, 2 (duas) escolas, 1 (um) posto de saúde, 1 (um) 
cemitério, praças, igrejas, água, luz e comércio. 

As atividades econômicas desenvolvidas do distrito estão associadas ao setor primário e 
terciário. As atividades do setor primário estão vinculadas à produção de hortaliças, na qual 
tem como centro de venda o CEASA. Já as atividades do setor terciário apresentam-se em 
pequenos comércios como bares, mercearias e restaurantes, 

A história de produção de hortifrutigranjeiros na região de Rio Manso pode ser referenciada 
principalmente com a chegada da família KMAEY (japoneses) na região, que obtiveram 
sucesso no manejo do solo do cerrado, produzindo hortifrutigranjeiros. De acordo com 
informações locais, a região de Rio Manso foi a 2ª maior produtora de hortifrutigranjeiros do 
Estado de Minas e a 1ª em produção de couve-flor e jiló. 

 

  
Foto 4.2.2.1:  Vista panorâmica do Distrito de Sousa  
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 

Foto 4.2.2.2:  Presença de horticultura nas 
residências de Sousa  
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 

Horticultura  
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Foto 4.2.2.3:  Praça de Sousa  
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 

Foto 4.2.2.4:  Área de lazer em Sousa  
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 

 

No quesito educação, o distrito de Sousa conta atualmente com duas escolas da rede 
pública. A Escola Estadual Pedro Arruda de Sousa, construída em fevereiro de 1995 pela 
COPASA e a Escola Municipal de Rio Manso. As escolas oferecem o ensino fundamental 
completo, a partir daí os alunos são encaminhados para a sede urbana de Rio Manso onde 
cursam o ensino médio. O transporte escolar é oferecido pela prefeitura, no entanto 
realizado por empresas terceirizadas.   

Vale ressaltar ainda que, grande parte dos alunos que frequentam estas escolas vem do 
próprio distrito de Sousa, bem como dos povoados mais próximos como o de Lamas. 

A outra escola existente no distrito é a Escola Municipal de Rio Manso que também oferece 
o ensino fundamental para a comunidade local.  

  
Foto 4.2.2.5:  Escola Estadual Pedro Arruda de 
Sousa  
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 

Foto 4.2.2.6:  Escola Municipal de Rio Manso  
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 
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No que diz respeito à saúde, o distrito conta com o Programa de Saúde da Família através 
da Unidade Básica de Saúde de Sousa que atende toda a população do distrito e dos 
povoados vizinhos. Esta unidade de atendimento foi inaugurada em 1995 e em junho de 
2009 passou por reforma e ampliação. 

Atualmente a unidade conta com uma equipe de profissionais composta por: dois auxiliares 
de enfermagem, quatro agentes de saúde que atendem diariamente, um médico e um 
fisioterapeuta que atende duas vezes por semana, um dentista e um psicólogo que atendem 
uma vez por semana. 

Ressalta-se que são realizados nesta unidade de saúde apenas atendimentos mais simples 
devido à estrutura do posto. O posto funciona de segunda a sexta feira no horário de 7:00 às 
15:00 horas. Os casos que necessitam de maiores atenções são encaminhados para o 
distrito sede ou mesmo para Belo Horizonte, dependendo da situação. Nestas ocorrências, a 
unidade de saúde entra em contato com a unidade do distrito sede que então encaminha o 
paciente, através da ambulância, para o local adequado. 

Segundo informações da equipe, os casos mais comuns no distrito são: hipertensão, 
diabetes e alguns casos de virose. 

Destaca-se ainda o atendimento da equipe de zoonose da sede urbana de Rio Manso que 
também faz o atendimento e visitas no distrito pelo menos uma vez ao mês. 

 

  
Foto 4.2.2.7:  Unidade Básica de Saúde de Sousa. 
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 

Foto 4.2.2.8:  Placa da Unidade Básica de Saúde de 
Sousa após reforma realizada. 
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 

 

Parte das ruas do distrito são de calçamento e as demais são de terra conforme mostra fotos 
4.2.2.21 e 4.2.2.22. A distribuição de água tratada é realizada pela COPASA, que inclusive 
mantém no distrito uma ETA localizada no bairro Pequi, além de dois reservatórios para o 
abastecimento da população atendida. O fornecimento de energia elétrica ocorre em 
convênio com a CEMIG.  

Quanto aos resíduos sólidos domésticos, estes são recolhidos pelo caminhão terceirizado 
pela prefeitura de Rio Manso que passa pelo distrito duas vezes por semana, sendo nas 
terças e quintas-feiras.  



  

RCA – Sistema Rio Manso  165

Assim como o distrito sede, Sousa não possui esgotamento sanitário, logo, grande parte da 
população possui fossas em suas propriedades como opção, além daqueles que destinam 
seus esgotos a céu aberto. 

As fotos 4.2.2.9 a 4.2.2.14, a seguir, apresentam de maneira geral o distrito de Sousa. 
 

   
Foto 4.2.2.9:  Entrada do distrito de 
Sousa 
Fonte:  Levantamento de campo, 
2009. 

Foto 4.2.2.10:  Cemitério de Sousa 
Fonte:  Levantamento de campo, 
2009. 

Foto 4.2.2.11:  ETA de Sousa 
Fonte: Levantamento de campo, 
2009. 

   
Foto 4.2.2.12:  Igreja Evangélica de 
Sousa. 
Fonte:  Levantamento de campo, 
2009. 

Foto 4.2.2.13:  Igreja Católica de 
Sousa 
Fonte:  Levantamento de campo, 
2009. 

Foto 4.2.2.14:  Comércio local de 
Sousa. 
Fonte:  Levantamento de campo, 
2009. 

• Bairro Pequi 

Pertencente ao distrito de Sousa, o bairro Pequi foi construído, pela COPASA, com a 
finalidade de reassentar parte das famílias atingidas pela implantação do sistema. De 
maneira geral, o bairro Pequi possui as mesmas características já então citadas sobre o 
distrito de Sousa.  

Destaca-se no bairro de Pequi a áreas voltadas para o lazer, como a presença de praças e 
um campo de futebol, conforme pode ser observado nas fotos 4.2.2.15 a 4.2.2.18.  
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Foto 4.2.2.15:  Comércio local no 
bairro Pequi - Sousa. 
Fonte:  Levantamento de campo, 
2009. 

Foto 4.2.2.16:  Praça Senhor do 
Rosário no bairro Pequi - Sousa. 
Fonte:  Levantamento de campo, 
2009. 

Foto 4.2.2.17:  Capela Senhor do 
Rosário no bairro Pequi - Sousa. 
Fonte:  Levantamento de campo, 
2009. 

 

 

 

 

Foto 4.2.2.18:  Campo de futebol 
no bairro Pequi - Sousa. 
Fonte:  Levantamento de campo, 
2009. 

 

• Bairro Nova Cachoeira 

Além do bairro Pequi, o bairro Nova Cachoeira também foi construído pela COPASA em 
meio à implantação do Sistema Rio Manso para o reassentamento de parte dos moradores 
afetados pelo empreendimento. Este bairro por sua vez está localizado na sede de Rio 
Manso. Portanto, todas as necessidades básicas como saúde, educação, segurança, 
transporte são diretamente acionados no seu próprio distrito. 

Cabe destacar a existência da Policlínica Rio Manso. Seu funcionamento é realizado durante 
toda a semana e conta com uma equipe de profissionais de diversas áreas sendo; médicos, 
enfermeiros, auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, odontologistas.  

O principal programa atuante na policlínica é o PSF, no entanto a policlínica atende diversas 
especialidades como clinico geral, psiquiatria, psicologia, fonoaudiologia, ginecologia, 
pediatria e cardiologia.  
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Por ser localizado no Distrito Sede, são atendidos no local não só a comunidade moradora, 
mas também pacientes dos povoados vizinhos como de Lamas, Bernardas e distrito de 
Sousa. Para a realização do transporte dos pacientes a policlínica conta com 02 veículos e 
01 Ducatto. Em casos mais graves os pacientes são encaminhados para os hospitais de 
Betim e Belo Horizonte. 

Segundo equipe da policlínica os casos mais atendidos são de hipertensão, depressão e 
vitimas de acidentes de transito. Para o atendimento dos pacientes a equipe conta com 08 
leitos distribuídos entre feminino (03), masculino (03) e infantil (02). 

Apesar de estar localizado na sede do município, o Bairro Nova Cachoeira, outro ponto a ser 
destacado refere-se às questões sanitárias do bairro. Semelhante à realidade do município, 
o Bairro Nova Cachoeira apresenta uma deficiência no que diz respeito ao esgotamento 
sanitário. Desta forma, o esgoto do município tem como destinação os cursos d’água ou 
mesmo em fossas rudimentares.   

Foram observados também questões referentes a infra-estrutura viária do bairro na qual 
apresenta em algumas ruas com calçamento de pedra e em outras a inexistência de 
calçamento, sendo as mesmas constituídas de terra compacta. As fotos 4.2.2.19 a 4.2.2.22 
apresentam as características de algumas vias do bairro. 

 

  
Foto 4.2.2.19:  Policlínica existente no bairro de Nova 
Cachoeira – Distrito Sede de Rio Manso 
Fonte:  levantamento de campo, 2009. 

Foto 4.2.2.20:  Réplica da antiga Igreja existente no 
povoado de Nova Cachoeira. 
Fonte:  levantamento de campo, 2009. 
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Fotos 4.2.2.21 e 4.2.2.22:  Ruas de calçamento e sem pavimento no bairro Nova Cachoeira. 
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 

 

• Povoado de Lamas 

Próximo ao distrito de Sousa, localizado a cerca de 03 km deste e a 07 km do distrito Sede, 
situa-se o povoado de Lamas. O pequeno povoado de aproximadamente 400 habitantes 
possui em sua estrutura uma igreja (São Francisco de Assis), a qual passou por uma 
reforma e, até a data da visita de campo, não havia sido inaugurada. 

A Escola Municipal Américo Ferreira de Sousa, existente no povoado há aproximadamente 
30 anos, oferece os cursos do ensino fundamental básico. Atualmente, a escola possui 
aproximadamente 62 alunos vindos do próprio local e dos povoados de vizinhos. As séries 
subsequentes são realizadas no Distrito de Sousa e na Sede. Assim como em Sousa, o 
transporte escolar dos alunos é oferecido pela prefeitura de Rio Manso. Cabe destacar que, 
estes transportes escolares servem, em certos casos, como transporte público para os 
moradores do povoado.  

Quanto aos serviços de saúde, os moradores do povoado recorrem ao posto do Distrito de 
Sousa ou aos serviços da policlínica do distrito Sede, que dependendo da gravidade da 
ocorrência encaminham os pacientes para Betim ou Belo Horizonte. 

Os serviços de segurança ou outros serviços de infraestrutura são prestados da mesma 
forma, ou seja, a população busca apoio na sede urbana de Rio Manso ou no Distrito de 
Sousa. 

A fonte geradora de renda para os moradores de Lamas se deve, principalmente, às 
atividades de horticultura desenvolvidas por estes, com destaque para as plantações de 
couve-flor, tomate, pimentão, vagem e pepino. 

No quesito saneamento básico, o povoado não possui água tratada nem esgotamento 
sanitário. Sendo assim, as residências possuem cisternas e poços artesianos para 
abastecimento e fossas para a destinação de seus esgotos. Quanto à coleta de resíduos 
sólidos domésticos, atualmente, são recolhidos pelo caminhão em um único ponto de coleta, 
aos sábados.  

A principal atividade de lazer dos habitantes de Lamas é o esporte, muito praticado na 
quadra poliesportiva que fica localizada nas imediações da escola e da igreja do povoado. 
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Foto 4.2.2.23:  Escola Municipal Américo Ferreira – 
Lamas Fonte: Levantamento de campo, 2009. 

Foto 4.2.2.24:  Transporte escolar oferecidos pela 
prefeitura aos alunos que estudam no distrito sede. 
Fonte: Levantamento de campo, 2009. 

 

  
Foto 4.2.2.25:  Igreja São Francisco de Assis - Lamas 
Fonte: Levantamento de campo, 2009. 

Foto 4.2.2.26:  Notar predomínio de horticultura no 
povoado de Lamas  
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 
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Foto 4.2.2.27:  Quadra poliesportiva – Lamas  
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 

Foto 4.2.2.28:  Vista do povoado de Lamas. Notar 
predomínio de plantações nas propriedades. 
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 

 

� Brumadinho 

• Povoado de Mato Dentro  

Localizado no município de Brumadinho, o pequeno povoado de Mato Dentro situa-se em 
uma pequena área nas imediações do Sistema Rio Manso. Antes da implantação deste 
Sistema, o povoado de Mato Dentro possuía um número maior de moradores que viviam do 
cultivo da terra.   

Atualmente a realidade desta área é o predomínio de sitiantes, que freqüentam o local aos 
finais de semana e não tem as atividades agrícolas como a principal fonte de renda. 
Restaram nesta comunidade poucos proprietários, que ainda cultivam a terra para 
subsistência. 

As propriedades remanescentes que conservam o mesmo modo de produção desde antes 
da implantação do Sistema tem como atividades de destaque a pecuária e os cultivos de 
feijão, cana-de-açúcar, mandioca e mexerica. 

O povoado conta com uma precária infraestrutura, possuindo 01(um) posto de saúde que 
funciona uma vez na semana: às quintas–feiras, de 09h00min as 11h00min. São realizados 
no posto somente consultas e atendimentos primários, devido à estrutura de atendimento. 
Os casos mais graves são encaminhados ao Distrito Sede de Brumadinho. 

Não existe escola no local. Os alunos são transportados por vans oferecidas pela prefeitura 
às escolas dos povoados vizinhos, como Conceição do Itaguá ou mesmo para a Sede 
urbana. Lembrando que, as vias de acesso para o povoado são estradas vicinais.  

A segurança do local é realizada através de rondas, uma vez por semana, feitas por uma 
viatura enviada da sede do município.  

Quanto ao saneamento, o povoado possui somente a coleta dos resíduos sólidos 
domésticos, que são recolhidos por caminhões enviados pela prefeitura aos sábados. Não 
existe no local esgotamento sanitário, ou mesmo abastecimento de água. 
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Apesar de Mato Dentro estar localizado próximo ao Sistema Rio Manso, segundo os 
moradores do local, não existe qualquer relação com o reservatório, uma vez que a área do 
mesmo se encontra cercada, sem acesso para os moradores do entorno. 

 

Foto 4.2.2.29:  Residência do Sr. Omero, localizada da 
área do antigo povoado de Mato Dentro 
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 

 

  
Foto 4.2.2.30:  Vista panorâmica da área do povoado 
de Mato Dentro 
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 

Foto 4.2.2.31: Povoado de Mato Dentro  
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 
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Foto 4.2.2.32:  Utilização da terra para plantio – Mato 
Dentro  
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 

Foto 4.2.2.33:  Estrada vicinal, sem pavimento na 
área remanescente de Mato Dentro.  
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 

 

• Conceição do Itaguá 

Conceição do Itaguá trata-se de um distrito pertencente ao município de Brumadinho, 
localizado a cerca de 3 km da Sede urbana a jusante do Sistema Rio Manso. Segundo o 
Plano Diretor do município, em 2005 o distrito possuía 6.750 habitantes. 

Por estar próximo ao distrito Sede de Brumadinho, os habitantes de Conceição de Itaguá 
recorrem a diversos serviços nesta localidade. Segundo moradores, o distrito não possui 
delegacia, sendo este serviço realizado pelo destacamento locado no Distrito Sede. 
Diariamente policiais visitam o local e no caso de ocorrências são imediatamente acionados. 

Outros serviços dos quais os habitantes de Conceição do Itaguá recorrem ao distrito sede 
são de saúde e educação. No entanto cabe destacar que parte destes são realizados no 
próprio distrito.  

No caso da saúde o distrito conta com 01(uma) Unidade Saúde da Família que matem seu 
funcionamento de segunda a sexta-feira de 7:00 as 16:00 horas. Os atendimentos realizados 
nesta unidade são basicamente de consultas, diagnósticos, alguns tratamentos, e 
atendimentos primários.  Os casos mais graves são encaminhados ao Distrito Sede de 
Brumadinho, Betim ou até mesmo Belo Horizonte. Destaca-se que todos os casos a serem 
atendidos fora do distrito devem ser devidamente encaminhados pelo profissional da USF de 
Conceição do Itaguá, com exceção dos casos de urgência médica. 

No que compete à estrutura de mão-de-obra funcional, a Unidade Saúde da Família de 
Conceição do Itaguá é composta por uma equipe de profissionais contendo 01 médico 
(clínico geral), 01 odontologista, 01 auxiliar odontológico, 01 técnico de higiene, 06 agentes 
de saúde, 03 técnicos de enfermagem, 01 enfermeiro, 01 auxiliar de serviços gerais e 01 
funcionário administrativo. 

Em termos estruturais, a unidade possui consultórios médico e odontológico, sala de 
observação e sala de expurgo. Quanto ao transporte dos pacientes, a unidade não possui 
ambulância, mas sim um carro disponível às segundas-feiras e quartas-feiras na parte da 
manhã. Em casos de urgência o transporte de saúde da Sede é solicitado. 
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Outro fato de grande importância se refere aos resíduos gerados na Unidade de Saúde que 
devem ser destinados de maneira correta atendendo as exigências legais. Os resíduos 
comuns gerados pelo escritório, alimentação e outros são coletados pela prefeitura e 
encaminhados para o aterro municipal.  

Já os resíduos perfuro-cortantes e de risco de contaminação são recolhidos por um carro 
específico da empresa terceirizada pela Prefeitura (Infrater) as quartas-feiras. Vale destacar 
que a USF orienta aos pacientes usuários de insulina a colocarem seus materiais já 
utilizados em uma garrafa de vidro ou “pet” e encaminharem a própria unidade, para que 
estes resíduos tenham a destinação correta. 

No caso da educação o distrito conta com uma escola de ensino infantil, Escola Municipal de 
Educação Infantil Mariana Andrade. Os alunos que realizam as séries mais avançadas são 
encaminhados para a Sede de Brumadinho. Estes alunos são transportados de suas casas 
até as escolas, por ônibus escolares oferecidos pela prefeitura do município. 

Quanto ao saneamento básico, o distrito possui os resíduos sólidos domésticos recolhidos 
diariamente pela empresa terceirizada pela prefeitura e não possuem distribuição de água 
tratada, usufruindo das nascentes existentes da região. Os efluentes gerados pelos esgotos 
do distrito são lançados em fossas ou mesmo nos cursos d’água mais próximos, por não 
haver rede de esgoto no local. 

Segundo moradores do distrito, nas horas vagas o lazer da comunidade é realizado na praça 
central, no campo de futebol, na casa dos amigos, na igreja, ou até mesmo na sede de 
Brumadinho. 

Sendo assim é importante ressaltar o meio de transporte utilizado pela população do distrito. 
Os moradores do distrito contam com 02 linhas, uma com destino ao Distrito Sede e outra 
intermunicipal com destino a Belo Horizonte.  

 

 

Foto 4.2.2.36:  Igreja de Imaculada Conceição – 
Conceição do Itaguá – Brumadinho. 
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 

Foto 4.2.2.37:  Unidade Saúde da Família – 
Conceição do Itaguá – Brumadinho. 
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 
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Foto 4.2.2.38:  Campo de futebol utilizado como área 
de lazer – Conceição do Itaguá – Brumadinho 
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 

Foto 4.2.2.39:  Transporte de Conceição do Itaguá a 
Brumadinho. 
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 

 

� Pesquisa de Percepção 

Como apresentado nos capítulos anteriores, o Sistema Rio Manso teve o início de sua 
operação no ano de 1991, no entanto o processo de implantação originou-se na década de 
1980, mais precisamente a partir de 1986, através da sua fase de planejamento. Desde 
então, iniciou-se um processo de envolvimento direto entre o empreendedor (COPASA) e 
comunidade afetada. 

Assim, de modo a subsidiar a equipe técnica elaboradora deste RCA e no intuito de 
conhecer a atual realidade da comunidade envolvida no processo de implantação do 
Sistema Rio Manso foi realizada uma aproximação junto aos moradores locais. 

Esta aproximação ocorreu a partir da participação da ESSE Engenharia e COPASA em uma 
reunião do Comitê de Bacia Hidrográfica do Paraopeba, onde a AMA RIO MANSO foi 
oficialmente apresentada. De acordo com orientações da COPASA seria importante a 
integração da equipe responsável pelo RCA com esta organização, objetivando além da 
coleta de dados a transparência no processo.  

Diante deste contato, observou-se a realidade de uma comunidade receosa quanto ao 
processo da implantação do Sistema Rio Manso. No entanto, apesar do receio, esta mesma 
comunidade demonstrou-se organizada, de certa maneira informada e bastante empenhada 
em participar de ações que beneficiem o município no âmbito socioambiental. 

Esta organização e empenho devem-se, principalmente, aos pensamentos propagados na 
Associação AMIGOS DO MEIO AMBIENTE DE RIO MANSO - AMA RIO MANSO, que vem, 
oficialmente, desde 27 de janeiro de 2009 divulgando as premissas contidas em seu estatuto  
quais sejam: 

Artigo 2º . A Associação tem por finalidade a prática de ações na área 
naturalmente delimitada pela bacia hidrográfica do rio Manso, no meio rural e 
urbano, de maneira sustentável, que visem a promoção do desenvolvimento da 
população e da preservação ambiental. 
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Parágrafo Primeiro:  O desenvolvimento proposto levará em 
consideração as características sociais, culturais, naturais, e 
econômicas da região, priorizando as atividades que interfiram 
positivamente nessas características.  

Parágrafo Segundo : Considerar-se-á desenvolvimento o conjunto de 
melhorias dos aspectos sociais de uma população, como renda, 
educação, saúde, serviços de saneamento, dentre outros; e 
desenvolvimento sustentável aquele que é capaz de atender às 
necessidades da população atual, sem comprometer às gerações 
futuras o atendimento de suas necessidades.  

Parágrafo Terceiro: Para alcance de seus objetivos, a Associação 
poderá estabelecer parcerias com entidades públicas ou privadas, e 
propor e desenvolver projetos a diversas linhas de financiamento. 

Atualmente a AMA Rio Manso possui sua sede situada à Rua Belchior de Morais, nº 96, 
Centro, Rio Manso, CEP: 35525-000, Minas Gerais, tendo como representante local a Sra. 
Lenice Neves Guimarães, que vem atuando junto à comunidade no intuito de desenvolver 
ações de cunho sócio-ambiental na região, conforme apresenta o estatuto da Organização 
Não Governamental. 

Após os diversos contatos estabelecidos entre as partes, observou-se a necessidade de um 
novo diálogo entre comunidade e empreendedor no sentido da participação da comunidade 
no assunto Licenciamento do Sistema Rio Manso.   

Em função da realidade constatada, optou-se pela aplicação da percepção ambiental na 
comunidade envolvida com o objetivo de viabilizar o momento participativo da mesma. Da 
mesma forma através da percepção ambiental é possível obter informações diretas a 
respeito da cultura local, das opiniões da comunidade e do empreendimento. 

Seguindo esta linha de raciocínio, a equipe de profissionais da ESSE Engenharia, optou por 
solicitar à AMA a participação da comunidade em uma reunião com o objetivo de coletar 
informações e percepções acerca de todo o processo que permeou a implantação do 
Sistema Rio Manso.  

A reunião, convocada pela AMA, ocorreu na Escola Municipal Estelita Parreiras Borges dia 
15 de outubro de 2009, das 18h às 21h. O Anexo 4.2 é apresentada a lista de Presença. Na 
seqüência apresenta-se ao detalhamento da metodologia utilizada bem como a descrição 
dos resultados obtidos que subsidiaram o diagnóstico ambiental em pauta. 
 

Reunião: condução dos trabalhos 

A abertura da reunião foi realizada no pátio da escola com a presença de todos os 
participantes da comunidade, integrantes da AMA e equipe técnica da ESSE Engenharia. 

Inicialmente a representante da AMA RIO MANSO leu uma carta endereçada à COPASA, 
cuja mesma apresentou o objetivo de maior integração entre comunidade e empreendedor 
através de futuros encontros entre os mesmos. Assim, foi solicitada aos participantes a 
assinatura da mesma. Esta ainda pediu para que a ESSE Engenharia fosse portadora da 
mesma para a entrega do documento junto à COPASA, o que ocorreu posteriormente. 

Na seqüência, ainda com todos os participantes reunidos, um membro da equipe técnica da 
ESSE apresentou os demais integrantes da equipe técnica. Além das apresentações, foram 
esclarecidas algumas questões consideradas necessárias aos participantes, tais como: o 
processo de licenciamento ambiental aliado à realidade e a necessidade da realização do 
presente estudo; os objetivos e importância da implantação do Sistema Rio Manso para a 
sociedade; os objetivos da reunião; e, a importância da participação da comunidade no 
processo de licenciamento.  
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A seguir serão apresentadas todas a etapas seguidas pela equipe técnica da ESSE 
Engenharia em parceria com a AMA na reunião realizada com representantes das 
comunidades afetadas pelo Sistema Rio Manso. Cabe destacar que além de representantes 
afetados das comunidades, participaram da reunião representantes da sociedade de Rio 
Manso ou mesmo cidadãos interessados no assunto discutido, convidados pela AMA. 
 

� Metodologia 

De modo a obter-se informações sobre a ótica da população do entorno quanto ao processo 
de implantação e operação do Sistema Rio Manso, realizou-se uma reunião na sede urbana 
do município de Rio Manso com diversos atores sociais convidados pela AMA RIO MANSO.  

De modo a atingir os objetivos propostos, subdividiu-se a reunião em três partes: 

• Parte I: Abertura com o grupão para explicitação dos objetivos da reunião  

• Parte II: Divisão em 2 Grupos: 1-lideranças e 2- ex-moradores  

• Parte III: Grupão para socialização das discussões 

Cabe destacar que foi utilizada a metodologia de Grupo focal a fim de obter-se informações 
qualitativas, com o objetivo de revelar experiências, sentimentos, percepções quanto ao 
processo de estabelecimento da barragem durante estes 20 anos de existência da mesma.  

Para tanto, utilizou-se de técnicas investigativas - observação, entrevistas e dinâmicas 
lúdicas para incentivar e organizar o debate. Destaca-se que o grupo 1 também utilizou a 
técnica do Planejamento Participativo, o Método ZOPP, porque permitiu aos atores 
diretamente envolvidos e demais interessados, uma participação efetiva na troca de 
informações, experiência e idéias, culminando na construção do consenso. 

Deste modo o moderador procurou através de perguntas incentivar os participantes a trocar 
experiências, interagindo sobre suas idéias, sentimentos, valores, dificuldades, etc. 

Para tanto, foi montado um roteiro de discussão e selecionadas técnicas de investigação 
para a coleta das informações. 
 

− Estabelecimento do rapport  

O técnico da ESSE (moderador) estabeleceu o propósito e o formato da reunião para que os 
participantes soubessem o que esperar das discussões e ficarem à vontade. Ficou claro que 
as discussões são informais, onde a participação de todos era fundamental. 

− Questões Levantadas 

GRUPO 1 

Foi solicitado aos participantes que enumerassem em uma folha: 

1- O problema central; 
2- As causas deste problema; 
3- As conseqüências deste problema; 
4- Quais seriam as principais soluções para as questões levantadas. 
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GRUPO 2 
Foi solicitado aos participantes que enumerassem em uma folha: 

1. Coisas boas da vida de antigamente; 
2. Coisas que sentiam falta naquela época; 
3. Coisas boas da vida onde moram; 
4. O que ainda falta para melhorar a vida onde moram. 

Após o levantamento das idéias, foi solicitada a discussão das idéias de modo que todos 
apresentassem seu posicionamento. 
 

 

Registro das Informações 

Na seqüência são apresentados os registros dos três momentos da reunião: 

• Parte I: 

Utilizando-se a técnica do Planejamento Participativo juntamente com grupo focal, construiu-
se uma árvore de problemas conforme mostrado na figura que se segue. O objetivo foi 
suscitar as discussões e criar um consenso sobre o que os participantes esperam deste 
processo. 

  
Foto 4.2.2.44:  Primeiro momento da reunião com a 
presença de todos os participantes. 
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 

Foto 4.2.2.45:  Integrante da equipe ESSE 
Engenharia iniciando o trabalho de percepção junto a 
comunidade envolvida. 
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 
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Assim, a árvore gerada foi: 
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• Parte II: 

Grupo Lideranças 

As discussões ocorridas neste grupo deixaram clara a necessidade de se buscar soluções 
em conjunto para a comunidade. Os participantes indicaram a carência de incentivos e 
parcerias governamentais para a manutenção dos moradores no município, bem como da 
qualidade de vida da população. Mesmo havendo a atuação da EMATER local, os técnicos 
não possuem condições de fazer um trabalho mais eficiente em função da quantidade de 
produtores, da cultura ainda arcaica de muitos e da falta de investimentos. No entanto, todos 
tem a certeza de que o trabalho já realizado precisa ser intensificado. 

Outra questão muito destacada é a falta de opções de trabalho e emprego. Lembrou-se das 
famílias de Cachoeira dos Antunes que foram separadas após a negociação das terras. 
Comparou-se esta condição com o que está acontecendo hoje com as famílias, onde os 
filhos não tendo empregos migram para outras localidades.  

Segundo um morador do Baú: “Não se levou em conta na época da instalação (da 
barragem) o impacto socioeconômico levando a estancar todo o desenvolvimento da cidade 
e toda a região da bacia. Não foram criadas alternativas para o desenvolvimento econômico 
de uma população que era culturalmente agropecuária.” 

Para muitos, o fato de estarem em uma APE não pode inibir o desenvolvimento do 
município. Mas, muitas indústrias e empresas deixam de se instalarem na região em função 
desta característica. 

“Foram implantadas todas as medidas que restringem o uso do solo e da água porém não se 
criou nenhum incentivo para que se preserve e não se criou nenhuma alternativa para o 
recurso turístico que foi eliminado com o alagamento deste reservatório.” 

O que se tem hoje no município são as cerâmicas e um laticínio que ainda possuem 
problemas de efluentes e degradação de áreas. No entanto, são as únicas alternativas de 
emprego para os jovens que ainda resistem em ficar. 

Também aventou-se o fato de que a desapropriação tenha gerado o inchaço das áreas 
urbanas e povoados do município, sem que a infraestrutura básica estivesse disponível. 
Deste modo, ainda há problemas principalmente no que diz respeito ao saneamento. 

O grupo também solicitou um mecanismo de transposição de peixes a montante de lago, 
visto que há uma cachoeira que impede a subida dos peixes no rio Manso em área onde os 
mesmos podem pescar. Além disto, propõem a criação de uma área de visitação na reserva. 
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Fotos 4.2.2.46 e 4.2.2.47:  Aplicação da dinâmica junto aos participantes do grupo 1 – lideranças. 
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 
 

Grupo Ex-moradores. 

Para este grupo aplicou-se o grupo focal realizada com os participantes da reunião que 
foram afetados pela desapropriação de suas terras quando implantado o Sistema Rio 
Manso.  

O grupo reunido foi composto por 16 participantes que inicialmente transcreveram no papel 
suas respostas relacionadas às 4 (quatro) perguntas chaves, e em seguida de maneira 
espontânea, os participantes respondiam em voz alta as questões já escritas. 

Com relação à primeira questão onde questionou-se quais eram as coisas boas da vida de 
antigamente, ou seja, antes da desapropriação obteve-se em grande parte as respostas a 
saudade da antiga vizinhança, composta em das muitas vezes por familiares que moravam 
próximos uns dos outros. Também foram levantadas entre as respostas a água corrente que 
muitos possuíam em suas propriedades e que não eram obrigados a pagar, ou mesmo o 
espaço livre que tinham para criar seus animais e plantar seus alimentos. O rio Manso era 
tido como área de lazer onde muitos pescavam e nadavam. 

Com relação às necessidades existentes naquela mesma época, relacionada a segunda 
questão levantada aos participantes, observou-se dentre as diversas respostas o destaque a 
questão das estradas asfaltadas que não haviam naquela época, em contrapartida os 
participantes da reunião questionaram a extinção da antiga estrada que ligava Rio Manso a 
Brumadinho, apesar de precária, o acesso direto ao município vizinho era mais rápido. 

Quanto às coisas boas da vida onde moram atualmente, questão de nº 3, os participantes 
responderam à tranqüilidade do local, existência de água tratada, com exceção do povoado 
de Lamas, energia elétrica, as festas culturais ainda existentes no município, dentre diversas 
questões individuais, transcritas pelos participantes.  

A ultima questão levantada foi com relação às expectativas dos moradores para com o 
município onde moram, o que falta para melhorar a vida de onde moram. A partir de então 
foram levantados como principais deficiências do município a infraestrutura. O município de 
Rio Manso não possui saneamento básico completo tendo como principal urgência 
levantada a falta de rede de esgotos. Os participantes demonstraram certa preocupação 
com a atual situação de lançamento dos esgotos em fossas rudimentares e ou mesmo 
diretamente nos cursos d´água. 
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Outra questão muito abordada na reunião foi a falta de emprego no município que tem 
gerados sérios impactos negativos ao município como o êxodo rural, falta renda ao 
município, turismo.  

Segundo relatos dos participantes, parte dos atuais problemas vividos pela população de Rio 
Manso remete-se a implantação do Sistema Rio Manso e claro sem deixar de fora as 
questões políticas existentes no município. 

A população de Rio Manso sente falta de diálogo e compromisso da COPASA para com a 
população atingida de Rio Manso. O sentimento de “abandono” do município é visível 
quando os moradores questionam o fato do município colaborar para o abastecimento de 
água de diversos lugares, quando o próprio município não possui em sua totalidade 
fornecimento de água tratada e em nenhum distrito, ou povoado possui rede de esgoto.  

Em meio aos desabafos, surgem idéias de parcerias entre a COPASA e comunidade, como 
por exemplo, em patrocínios as festas populares do município. Incentivo a efetiva educação 
ambiental com o intuito de preservar o meio ambiente e ao mesmo tempo gerar 
conhecimento, turismo e emprego necessário aos nativos.  

O que espera-se entre comunidade de Rio Manso e COPASA seria a conciliação entre 
reserva e população, ocasionando assim o desenvolvimento do município.   

  
Fotos 4.2.2.48 e 4.2.2.49:  Aplicação da dinâmica junto aos participantes do grupo 1 – ex-moradores. 
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 

 

• Parte III 

Nesta etapa, os participantes dos dois grupos reuniram-se no pátio da escola novamente em 
um grupo único. Pediu-se a escolha de um representante de cada grupo para repassar a 
todas as conclusões.  

Para o grupo 1 foram destacados os pontos apresentados na árvore de resultados. 

O grupo 2 ressaltou durante a sua conclusão a necessidade da parceria entre COPASA e 
população de Rio Manso. Segundo o grupo, a população mais perdeu do que ganhou com a 
implantação do Sistema Rio Manso. É de extrema necessidade e urgência que o município 
se desenvolva principalmente com relação a sua infraestrutura. 
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Fotos 4.2.2.50 e 4.2.2.51: Finalização da reunião com a exposição das conclusões dos grupos. 
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 

 

� Observações a respeito dos resultados obtidos 

Durante a realização da técnica aplicada observou-se a necessidade por parte dos cidadãos 
de Rio Manso de soluções e ações para a melhoria do município. 

Após cerca de 20 anos de operação do Sistema Rio Manso, a população convive com 
passivos gerados a partir da implantação e operação do empreendimento. No entanto, é 
importante ressaltar, que grande parte dos problemas levantados em ambos os grupos não 
são de responsabilidade apenas da COPASA enquanto empreendedora, mas também, do 
poder público nas diversas esferas. 

Mesmo entendendo que o processo de negociação ocorreu de forma lícita, para a população 
há uma lacuna no tempo quanto aos esclarecimentos que deveriam ter ocorrido à época.  

Para muitos, os problemas ocorridos no passado estão “no passado”. Porém, há reflexos no 
presente que precisam ser reconduzidos principalmente no que respeita à geração de renda 
e desenvolvimento do município de modo a não expulsar os jovens do mesmo. Entendem 
que não se trata de transpor o problema para a COPASA, mas sim de buscar um parceiro 
para atuar junto à comunidade. 

Observou-se neste contexto que a população de Rio Manso carece de informação e 
conscientização a respeito dos direitos e deveres dos diversos atores atuantes no cenário da 
gestão municipal, estadual e federal, além de informação das questões ambientais no 
sentido de preservação e conservação do próprio meio em que se vive. 

Sendo consideradas as opiniões e sugestões levantadas pelos participantes da reunião, o 
presente estudo abordará em capítulos posteriores, os passivos de responsabilidade do 
empreendedor, bem como as recomendações e incentivos às ações (programas ou projetos) 
a serem realizadas ou mesmo readaptadas de acordo com a realidade exposta. 

 



  

RCA – Sistema Rio Manso  184

4.3 ÁREA DIRETAMENTE AFETADA 

4.3.1 MEIOS FÍSICO E BIÓTICO - ADA 

Para finalidade de elaboração dos estudos dos meios físico e biótico, a fim de compor este 
Relatório de Controle Ambiental – RCA, a ADA ficou definida, como sendo toda a área 
compreendida dentro dos limites da propriedade da COPASA e que abriga o Sistema Rio 
Manso incluindo barragem, reservatório, áreas das estruturas construídas, áreas de 
vegetação da reserva, que somam em torno 9.000 ha. O Sistema Rio Manso encontra-se em 
operação sob responsabilidade da COPASA desde 1992. (vide Foto 4.3.1.1). 

Conforme já mencionado neste estudo, o Sistema Rio Manso localiza-se na sub-bacia do rio 
Manso, integrante da bacia hidrográfica do Paraopeba, que por sua vez pertence à bacia do 
rio São Francisco. A sub-bacia do rio Manso possui área de aproximadamente 670 Km². No 
âmbito territorial, a bacia abrange 5 (cinco) municípios, porém a ADA está inserida nos 
municípios de Brumadinho e Rio Manso. 

O rio Manso é barrado no município de Brumadinho, na altura do distrito de Conceição do 
Itaguá, formando um reservatório, parte integrante da ADA, que abrange uma área de 
aproximadamente 1.080ha. Os principais contribuintes do reservatório além do rio Manso 
são: córrego Veloso e os córregos Provisório, Grande, das Pedras do Cruzeiro, Sousa, 
Lamas, da Pinguela, Taboca, Areias e Quéias. Como dito anteriormente, o Sistema Rio 
Manso se presta ao abastecimento público, representando em torno de 30% do 
abastecimento de água tratada da RMBH. 

 

 
Foto 4.3.1.1  Reservatório do Sistema Rio Manso, nas proximidades do 
distrito de Conceição do Itaguá. 
Fonte:  COPASA, 2007. 

De acordo com informações da COPASA, desde o ano de 1989 são realizados os 
monitoramentos periódicos da qualidade da água, para avaliação dos parâmetros físico-
químicos e biológicos, de acordo com as exigências do órgão ambiental. Ver mapa contendo 
as estações e pontos de coleta, no desenho do Anexo 4.3. 

No reservatório as estações de amostragem para monitoramento são quatro, com freqüência 
bimestral na estação E1, quadrimestral nas estações E2, E3 e E4. As estações se localizam 
respectivamente a 200m da tomada d’água (E1), no encontro do córrego Veloso com rio 
Manso (E2), no braço do córrego Veloso (E3) e no braço do rio Manso (E4). 
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Cabe destacar que a bacia na qual o Sistema de Rio Manso está inserido é definida como 
“Área de Proteção Especial para fins de preservação do Manancial”, conforme Decreto n°. 
29.928, de 15 de março de 1988: 

(...) Art.1 ° - Ficam definidas como áreas de prote ção especial, para fins de 
preservação de mananciais, os terrenos que integram a bacia hidrográfica do 
Rio Manso, com a superfície total aproximada de 670km², alcançando os 
municípios de Rio Manso, Brumadinho, Bonfim e Itatiaiuçu, confinados entre as 
latitudes 20 06’ e 20 30’ sul; e as longitudes 44°1 3’ oeste e 44º29’ oeste, 
respectivamente, com seguinte descrição: (...) 

No entanto, dentre os 67.000 ha da área total da APE do Rio Manso, a COPASA, é 
responsável por uma área de 9.000 ha. 

Destes 9.000 ha, aproximadamente 7.253 ha são de vegetação florestal, que protegem o 
manancial e mantém a qualidade ambiental deste. 

Conforme pode ser observado no desenho 250-MA-RCA-MAN-A3-004, do Capítulo 3 
(subitem de caracterização da AII do atual estudo), a área do Sistema Rio Manso, tem sua 
porção sudeste localizada sobre as rochas gnáissicas Sousa Noschese e o restante da área 
sobre xistos do Grupo Nova Lima. O solo é saprolítico areno-siltoso. 

Na ADA afloramentos rochosos são praticamente inexistentes, sendo esta recoberta por 
solos silte-arenosos. O solo predominante na margem esquerda do reservatório pertence a 
classe dos Latossolos Vermelho-Escuro Álico, na margem direita predomina Latossolo 
Vermelho-Amarelo Álico. 

 

� Características do Uso e Ocupação do Solo e Flora na ADA 

A situação da ocupação da ADA é muito diferente da realidade da AID, no que diz respeito 
ao estado de conservação da vegetação natural. A ADA possui reservatório de água natural, 
protegido por uma considerável faixa de vegetação nativa, preservada a partir da 
implantação do empreendimento e enriquecida com plantio nas nascentes e em áreas que 
se encontravam degradadas. Esta reserva na ADA, que compõe a APE – Área de Proteção 
Especial Rio Manso, foi fundamental na conservação do manancial e ainda dos fatores 
bióticos fauna e flora regional. A reserva possibilitou a ocorrência de espécies que formam 
um banco genético representativo da biodiversidade da região e do cerrado, tão ameaçada 
nos dias de hoje, pela fragmentação.  

A área de vegetação ciliar do entorno do reservatório do Sistema Rio Manso (Foto 4.3.1.2) 
possui dimensões de larguras variadas, chegando a aproximadamente 15m, nas 
proximidades de áreas urbanas como o distrito de Sousa. Porém, em quase sua totalidade 
esta área varia de 100 metros a valores maiores, de forma que a vegetação ciliar é extensa 
e se confunde com a vegetação mesófila que se prolonga pelas encostas, distribuindo por 
áreas de mais de 600m de largura. Esta reserva chega até a sede do município de rio 
Manso, distritos de Conceição do Itaguá e Sousa, comunidades de Lamas e Mato Dentro, 
podendo ser vista a partir da MG 040. A área da reserva da COPASA pode ser considerada 
a maior área de vegetação florestal nativa da região da APE Rio Manso. (Ver Foto 4.2.1.1 do 
reservatório do Sistema Rio Manso). 
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Foto 4.3.1.2:  Reservatório do Sistema Rio Manso. Na 
foto observa-se a vegetação característica da ADA 
composta por mata ciliar, mata mesófila. 
Fonte:  COPASA, 2007. 

 

Os biótopos encontrados na ADA foram os seguintes: 

1) Pastagens 

Presente em alguns pontos da ADA, se caracterizando por pastagem natural de cerrado e 
campos altos, formados por gramíneas típicas da região. Pode-se observar na região da 
ADA próxima ao povoado de Mato Dentro e próximo ao povoado de Sousa. Estas formações 
vegetais representam em torno de 947ha. 

 

2) Formações vegetacionais  

As formações vegetacionais florestais são as predominantes na ADA, formando cinturão 
verde de aproximadamente 7.253ha, em torno do manancial do Sistema Rio Manso. As 
tipologias variam de acordo com as fitofisionomias que são representadas pelo cerrado e 
pela presença da floresta estacional semidecidual (Ver Figura 4.3.1.1). As formações 
florestais da ADA do Sistema Rio Manso podem estar associadas ao curso d’água 
(vegetação ciliar e mata de galeria) e outras associadas aos solos mais profundos nas 
encostas e vertentes (capoeirões, cerradão e matas mesófilas semidecíduas).  Esta 
vegetação é secundária, sendo que se encontra em grande parte no estágio avançado de 
regeneração.  
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Figura 4.3.1.1 

 
Fonte:  Siam, 2009. 

Segundo citam Moreno & Schiavin e Oliveira-Filho et al. (1994b)...  

“florestas semidecíduas são caracterizadas por serem encontradas em 
solos mais profundos e férteis, o que determina o estabelecimento de 
uma flora típica desses ambientes, uma vez que a fertilidade do solo, 
provavelmente, exerce papel importante na diferenciação da 
distribuição de espécies vegetais” . 

Nas bordas das matas da ADA podem ser vistas capoeirinhas e capoeiras, já que nas áreas 
urbanas e nos limites com propriedades rurais a vegetação se encontra em estágio inicial e 
intermediário de regeneração. Foram observados, em alguns pontos, espécies pioneiras 
como as embaúbas nas matas de encosta e a presença da Macaúba nas bordas, tanto na 
ADA quanto na AID. 

Algumas espécies levantadas na região, segundo estudos da COPASA realizados no ano de 
1991, condizem com as espécies citadas para área de influência indireta - AII e para o 
domínio de cerrado, tendo sido estas as seguintes: Astronium fraxinifolium (gonçalo-alves), 
Schinus terebinthifolius (aroeirinha), Tapirira guianensis (pau-pombo), Rollinia sp. (biriba-da-
mata), Xylopia aromática (pindaíba), Tabebuia ocracea (Ipê cachorro), Tabebuia serratifolia 
(Ipê amarelo) e Zeyhera montana ( bolsa de pastor), Protium almecega (almecega), 
Terminalia brasiliensis (capitão da mata), Vanillosmopsis sp.( candeia), Cecropia sp. 
(embaúba), Dyospirus hispida (pêssego do mato), Erythroxylum deciduem (cabelo de negro), 
Cróton urucana (sangra d’água), Casearia sp. (erva de tiú), Salacia sp. (bacupari), Andira 
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fraxinifolium (mata barata), Cássia ferruginea (maria preta), Cássia macranthera (fedegoso), 
Copaifera langsdorrfii (pau d’óleo), Dalbergia nigra (jacarandá da bahia), Dimorphandra 
micrantha (canafístula), Ingá sp. (ingá), Machaerium sp. (jacarandá), Siparuna sp. 
(negamina), Campomanesia sp. (sete cascas), Eugenia sp.( cambuí), Myrcia largips (goiaba 
do cerrado), Myrcia rostrata (folha miúda), Psidium sp ( araçá, goiabinha), Caesalphinea 
férrea (pau ferro), Ormosia arbórea (mariana), Platypodium elegans ( jacarandá), Lafoensia 
pacari (pacari), Miconia albicans (quaresminha), Tibouchina sp. (quaresmeira), Cedrella 
fissilis (cedro), Ouratea cuspidata (azeitona), Alibertia edulis (marmelada de cachorro), 
Fagara sp.( barandi), Zanthoxylum cinereum (maminha de porca), Cupania sp. (cambuatá), 
Sapindus sp. (cachuá), Luhea divaricata (açoita cavalo), Callisthene major (itapicuru), 
Vochysia thyrsoidea (vinheiro). 

Outras espécies que aparecem na região de mata ciliar são Peltophorum dubium, 
Dimorphandra mollis (faveiro), Psidium guajava, Cybistax antisyphilitica Talauma ovata, 
Vochysia tucanorum (pau de tucano), Inga uruguensis, Casearia decandra, Salacia elliptica, 
Lonchocarpus campestris. 

Foram listadas ainda para a região espécies comuns em florestas pluviais, tais como 
Miconia cinnamomifolia, Myrcia rostrata, Handroanthus serratifolius, Eugenia myrcianthes. 
 

 
Foto 4.3.1.3:  Mata ciliar no entorno do reservatório na 
ADA. 
Fonte:  Levantamento de Campo, 2009. 

 

3) Infraestrutura do Sistema Rio Manso 

A ADA é composta pelas estruturas construídas para operação do Sistema Rio Manso. 
Fazem parte do Sistema Rio Manso as seguintes unidades: ETA, UTR, Estação Elevatória 
de Água Bruta, Barragem, Subestação de Energia, Reservatório de Água Tratada e as vias 
de acesso asfaltadas.  
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Foto 4.3.1.4: Estação Elevatória de Água Bruta. 
Sistema Rio Manso. 
Fonte: Levantamento de Campo, 2009. 

Foto 4.3.1.5: Reservatório, barragem e torre de 
tomada d’água. 
Fonte: Levantamento de Campo, 2009. 

  
Foto 4.3.1.6. ETA Sistema Rio Manso. 
Fonte: Levantamento de Campo, 2009. 

Foto 4.3.1.7: ETA Rio Manso. 
L Fonte: Levantamento de Campo, 2009. 

 

Sendo assim, os biótopos e tipologias definidas para caracterização do uso e ocupação do 
solo representaram, para as respectivas áreas de estudo AID e ADA, os valores listados no 
Quadro 4.3.1.1 de Uso e Ocupação do Solo na AID-ADA e Gráficos 4.3.1.1 e 4.3.1.2. 
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Quadro 4.3.1.1 - Uso e Ocupação do Solo na AID e AD A  

Uso e Ocupação do Solo na AID-ADA 

Biótopos AID ADA Total (ha) 

(1) Área Antropizada 595 ------------ 595 

(2) Pastagem  1598 947 2545 

(3) Formações vegetacionais  1224 7253 8477 

(4) Plantios – cultivos  440 ------------ 440 

(5) Infraestrutura do Sistema Rio 
Manso  

--------- 1080 1080 

(6) Áreas de Mineração 43,25 ------------ 43,25 

Gráfico 4.3.1.1 - Uso e Ocupação do Solo na ADA 
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Gráfico 4.3.1.2 - Uso e Ocupação do Solo na AID  
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O Desenho 250-MA-RCA-MAN-A1-008 apresenta o uso e ocupação do solo na AID-ADA 
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� Fauna  

• Mastofauna 

A região onde se insere o Sistema Rio Manso possui uma fauna rica, característica do 
cerrado, que oferece ambientes diversos que variam desde áreas mais úmidas de vegetação 
mais densa e fechada, ao longo do curso d’água, áreas de capoeirões nas matas de 
encosta, até áreas mais abertas e amplas como os campos e pastagens. 

A mastofauna típica do cerrado e dos campos de pastagem é composta por espécies que 
usam as pastagens para deslocamento tais como o rato do mato (Akodon cursor) e gambá 
(Didelphis sp.) que são espécies mais comuns. 

Nas formações florestais pode ocorrer preá (Cavia cf. flavidens), quati (Nasua nasua), irara 
(Eira barbara), sagüi, tatu-galinha (Euphractus sexcinctus) e paca (Agouti paca).  

Na vegetação ciliar da ADA é comum a ocorrência de capivara (Hydrochaeris hidrochaeris). 
Ver Foto 4.3.1.8. as capivaras no vertedouro do reservatório do Sistema Rio Manso. 

 

Foto 4.3.1.8:  Capivaras no vertedouro do 
reservatório do Sistema Rio Manso. 

Fonte: COPASA, 2007. 

 

Mamíferos maiores tais como o cachorro-do-mato e o lobo-guará, aparecem na região da 
ADA, porém na oportunidade não foram observados em campo. 

A partir dos resultados obtidos no estudo “Caracterização da Fauna de Mamíferos de Médio 
e Grande Porte da Área de Proteção Especial do Reservatório Rio Manso/COPASA” 
realizado nos meses de setembro/2005 a abril/2006, em convênio com a Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais, foi sugerida a presença de um grande número de 
espécies da Ordem Carnívora, predadores de topo. Foi também evidenciada a presença do 
tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla), onça-parda (Puma concolor), espécies 
consideradas ameaçadas de extinção no Estado de Minas Gerais. 

Nestes estudos foram listados representantes da mastofauna, sendo eles da ordem 
Didelphimorphia, Xenarthra, Chiroptera, Primates, Carnívora, Artiodactyla, Rodentia, 
Lagomorpha.  
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No Quadro 4.3.1.2 estão listadas algumas espécies da mastofauna da região da reserva da 
COPASA na ADA, ocorrentes também para AII e AID, de acordo com dados obtidos a partir 
de bibliografia especializada sobre estudos realizados na região, além de informações 
obtidas junto à população.  
 

Quadro 4.3.1.2 - Espécies da mastofauna da região d o Sistema Rio Manso (ADA, AID, AII) 

Espécies da Região – AII e AID 

Táxon Nome Vulgar Fonte 

Ordem Artiodactyla     

Família Cervidae   

Mazama gouazoubira Veado catingueiro S 

Ordem Carnívora     

Família Canidae   

Cerdocyon thous Cachorro do Mato S, A 

Chrysocyon brachyurus * Lobo-guará S, A 

Pseudalopex vetulux Raposinha S 

Família Procyonidae     

Nasua nasua Quati S 

Procyon cancrivorus Mão-pelada S 

Família Felidae     

Leopardus tigrinus Gato-do-mato (maracajá) S 

Leopardus pardalis* Jaguatirica S 

Herpailurus yagouaroundi Gato-mourisco S 

Puma concolor Onça parda S 

Família Mustelídeos     

Lontra longicaudis Lontra S, A 

Galictis cuja Furão S 

Eira bárbara Irara S 

Pteronura brasiliensis Ariranha S 

Ordem Chiroptera     

Família Phyllostomidae     

Sturnira lilium Morcego-fruteiro S 

Ordem Didelphimorphia     

Família Didelphidae     

Didelphis albiventris Gambá-de-orelha-branca S, A 

Caluromysiops philander Cuíca lanosa S, A 

Micoureus cinereus Cuíca S 

Marmosops incanus Catita S 

Gracilianus agilis Guaiquica S 

Methachirus nudicaudatus Jupati S 

Philander opossum Cuíca-de-quatro-olhos S 
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(Cont.) 
 

Ordem Cingulata   

Família Dasypodidae   

Dasypus septemcinctus Tatu-galinha S 

Dasypus novencinctus Tatu-verdadeiro S 

Euphractus sexcinctus Tatu-peba S 

Tolypeutes tricinctus* Tatu-bola A 

Ordem Primates   

Família Cebidae   

Calicebus personatus Sauá S 

Cebus apella Macaco-prego S 

Alouatta guariba Humboldt,1812 Macaco barbado  

Família Callithrichidae   

Callithrix penicillata Mico estrela S, A 

Ordem Rodentia   

Família Hidrochaeridae   

Hydrochoerus hidrochaeris Capivara S, A 

-Família Agoutidae   

Agouti paca Paca S, A 

Família Caviidae   

Cavia aperea Preá S 

Família Erethizontidae   

Sphiggurus villosus Ouriço caixeiro S 

Ordem Lagomorpha   

Família Leporidae   

Sylvilagus brasiliensis Tapeti S 

Família Siuridae   

Sciururus aestuans Caxinguelê S 

Família Muridae   

Rhiphidomys mastacalis Rato da árvore S 

Oryzomys subflavus Rato do mato S 

Nectomys squamipes Rato d’água S 

Akodon acursor Rato do chão S 

Ordem Xenarthra   

Myrmecophaga tridactyla* Tamanduá bandeira S 

Legenda dos métodos de registro: A: relato da comunidade; V: visual; F: indivíduo da espécie foi fotografado; 
S: espécie registrada na região em estudos anteriores, de provável ocorrência no local.   

* Espécie vulnerável, de acordo com Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (2008). 

Fonte: COPASA, 2009. 
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Além destas, foram encontradas espécies domésticas habitando o local, tais como cachorro 
(Canis familiares) e porco (Sus scrofa), que competem por alimentos com as espécies 
silvestres, podendo ser mais competitivos e oferecendo risco de sobrevivência destas a 
longo prazo.   
 

� Avifauna 

Os ambientes diversos da área de influência da sub-bacia do rio Manso favorecem o 
aparecimento de uma fauna alada rica, de hábito alimentar variado, sendo elas aves 
migratórias ou residentes que colonizam áreas de mata ciliar e florestas, campos de 
pastagem, cerrado, florestas e ambientes antropizados. 

Algumas espécies como codornas e corujas podem buscar seu alimento nas pastagens, 
outras como as garças o encontram tanto nestas áreas quanto em áreas encharcadas, se 
alimentando de insetos, peixes, caramujos, anfíbios. Já aves de rapina carnívoras 
forrageiam em ambientes diversos, tanto nos campos, quanto em ambientes fechados de 
matas, bem como áreas antropizadas, se alimentando de cobras, pequenos mamíferos, 
anfíbios entre outros ofertados.  

Algumas aves são piscívoras, sendo assim buscam ambientes de açudes, brejos, lagos e 
lagoas. 

Entre as aves colonizadoras de dosséis estão as frugívoras, de grande importância 
ecológica, uma vez que são dispersoras de propágulos. De acordo com (Piratelli et.al.2005) 
os ambientes de florestas tropicais que apresentam grande proporção de insetívoros e 
granívoros, em detrimento das espécies frugívoras e onívoras, podem estar com a sua 
integridade comprometida.  

Pequenos fragmentos de vegetação nativa apresentaram predomínio de aves insetívoras e 
granívoras de borda (Piratelli et al., 2005). Aves insetívoras ocorreram em maior proporção 
em áreas degradadas do que em áreas preservadas, sendo observado o inverso para as 
espécies frugívoras (Piratelli & Pereira, 2002). 

Algumas aves migratórias como Tyrannus savana, Tersina viridis, Stelgidopteryx ruficollis, 
bem como Amazonetta brasiliensis, Dendrocygna viduata, Gallinula chloropus, Tachycineta 
albiventer entre outras, podem ser encontradas na região de estudo.  

Levantamentos da avifauna realizados em florestas estacionais semidecíduas, cujas áreas 
eram maior que 300 ha, apresentaram, em média, aproximadamente 153 espécies de aves 
(Donatelli et al., 2007). Sendo assim, para as áreas de floresta da APEE Rio Manso a 
expectativa é de serem identificadas um número maior de espécies representantes da 
avifauna. 

No Quadro 4.3.1.3 estão listadas algumas espécies da ornitofauna da região da AII, AID, 
ADA de acordo com dados obtidos a partir de bibliografia especializada sobre estudos 
realizados na região, além de informações obtidas junto à população e de registros feitos em 
campo. 
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Quadro 4.3.1.3 - Espécies de aves registradas e de possíveis ocorrências para a ADA, AID e 
AII. 

Espécies da Região - AII, AID 

Táxon Nome Vulgar Método Hábitat 

ORDEM ANSERIFORMES       

Família Anatidae       

Dendrocygna viduata Irerê S l 

Amazonetta brasiliensis Pé-vermelho a, v aç 

ORDEM APODIFORMES       

Família Apodidae       

Tachornis squamata Tesourinha     

Panyptila cayennensis Andorinhão-estofador     

Famíla Trochilidae       

Eupetomena macroura Tesourão v m 

Heliothryx auritus 
Beija-flor-de-
bochecha-azul     

Colibri serrirostris 
Beija-flor-de-orelha-
violeta     

ORDEM CAPRIMULGIFORMES       

Família Caprimulgidae       

Nyctidromus albicollis Curiango, Bacurau a, v m 

ORDEM CATHARTIFORMES       

Família Cathartidae       

Coragyps atratus Urubu-de-cabeça-preta v, f v 

ORDEM CHARADRIIFORMES       

Família Charadriidae       

Vanellus chilensis Quero-quero a,v p 

ORDEM CICONIIFORMES       

Família Ardeidae       

Tigrisoma lineatum Socó-boi S l 

Butorides striata Socozinho S l 

Ardea alba Garça-branca-grande V p 

Syrigma sibilatrix Maria faceira  s  P, l 

Egretta thula Garça-pequena-branca v mc 
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ORDEM COLUMBIFORMES       

Família Columbidae       

Columbina talpacoti Rolinha-roxa v p 

Columbina squammata    

Zenaida auriculata Pomba-de-bando v p 

Leptotila verreauxi Juriti a m 

ORDEM CORACIIFORMES       

Família Alcedinidae       

Megaceryle torquata Martim-pescador-grande S l 

Chloroceryle amazona Martim-pescador-verde S l 

Chloroceryle americana 
Martim-pescador-
pequeno S l 

ORDEM CUCULIFORMES       

Família Cuculidae       

Piaya cayana Alma-de-gato a, v, f m, p 

Crotophaga ani Anu-preto a, v p 

Guira guira Anu branco a, v p 

Subfamília Taperinae       

Tapera naevia Saci a p 

ORDEM FALCONIFORMES       

Família Accipitridae       

Heterospizias meridionalis Gavião-caboclo v, f p 

Rupornis magnirostris Gavião-carijó a, v m,p 

Família Falconidae       

Caracara plancus Caracará a, v, f p 

Milvago chimachima Carrapateiro a, v, f m, p 

Falco sparverius Quiriquiri v, f p 

ORDEM GALLIFORMES       

Família Cracidae       

Penelope ochrogaster Jacu de barriga castanha  s  m 

Aburia jacutinga Jacutinga  s  m 
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ORDEM GRUIFORMES        

Família Rallidae       

Aramides saracura Saracura-do-mato v b 

Gallinula chloropus Frango-d’água-comum v l 

Porphyrio martinica Frango-d’água-azul S l 

Família Cariamidae      

Cariama cristata Seriema a p 

ORDEM PASSERIFORMES       

Família Thamnophilidae       

Thamnophilus caerulescens Choca-da-mata a, v m 

Família Furnariidae       

Furnarius rufus João-de-barro a, v p 

Synallaxis spixi João-teneném S p 

Lochmias nematura joão porca     

Família Tyrannidae       

Xolmis velatus Noivinha-branca S p 

Knipolegus lophotes Maria preta de penacho     

Gubernetes yetapa Tesoura-do-brejo S b 

Fluvicola nengeta Lavadeira-mascarada a, v l, p 

Arundinicola leucocephala Freirinha S l 

Colonia colonus Viuvinha S m 

Pitangus sulphuratus Bentevi a, v m, p 

Myiodynastes maculatus Bentevi-rajado v m 

Tyrannus melancholicus Suiriri a, v m, p 

Família Hirundinidae       

Tachycineta albiventer Andorinha-do-rio v l 

Progne chalybea 
Andorinha-doméstica-
grande S v 

Tachycineta albiventer Andorinha-do-rio v l 
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Família Turdidae       

Turdus rufiventris Sabiá-laranjeira a, v m 

Turdus leucomelas Sabiá-barranco a m, p 

Família Mimidae       

Mimus saturninus Sabiá –do-campo v p 

Família Motacillidae       

Anthus lutescens Caminheiro-zumbidor S p 

Família Coerebidae       

Coereba flaveola Cambacica a, v m 

Família Thraupidae       

Thraupis sayaca Sanhaço-cinzento a, v m, p 

Hemithraupis sp. (cf. H. ruficapilla) Saíra-ferrugem S m 

Família Emberizidae       

Zonotrichia capensis Tico-tico a, v p 

Volatinia jacarina Tiziu a, v p 

Sporophila nigricollis Baiano  s  p 

ORDEM PICIFORMES       

Família Ramphastidae       

Ramphastos toco Tucanuçu a, v, f v, m, p 

Família Picidae       

Picumnus cirratus 
Pica-pau-anão-
barrado a, v m 

Melanerpes candidus Pica-pau-branco a, v p 

Colaptes melanochlorus 
Pica-pau-verde-
barrado S m 

Colaptes campestris Pica-pau-do-campo a, v p 

ORDEM PSITTACIFORMES       

Família Psittacidae       

Aratinga leucophthalma Periquitão-maracanã a, v v 

Forpus xanthopterygius Tuim a, v, f m, p 

Pionus maximiliani Maritaca S,a m,p,v 

Aratinga aurea Periquito rei  s  m,p 
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ORDEM PODICIPEDIFORMES       

Família Podicipedidae       

Tachybaptus dominicus    s   

ORDEM STRIGIFORMES       

Família Strigidae       

Athene cunicularia Coruja-buraqueira v p 

ORDEM TINAMIFORMES       

Família Tinamidae       

Rhynchotus rufescens Perdiz  s   

Legenda dos métodos de registro: A: auditivo; V: visual; F: indivíduo da espécie foi fotografado; S: espécie 
registrada na região em estudos anteriores, de provável ocorrência no local. Hábitat: Aç: açude; B: brejo; 
L:ambiente limícola; M: mata; Mc: mata ciliar; P: pasto, V: espécie detectada em vôo. 

Fonte:  COPASA, 2009 

Nas proximidades do reservatório do Sistema Rio Manso, segundo informações obtidas 
através de estudos anteriores realizados pelo empreendedor, é frequente a ocorrência das 
aves piscívoras (Ardea alba, Butorides striata (Linnaeus, 1758), Egretta thula, Tachybaptus 
dominicus, Tigrisoma lineatum, Chloroceryle amazona, Chloroceryle americana), filtradoras 
(Amazonetta brasiliensis, Dendrocygna viduata)  e onívoras (Aramides cajanea, Caracara 
plancus, Gallinula chloropus, Porphyrio martinica, Syrigma sibilatrix) ,  presentes nas áreas 
alagadas e nas formações florestais, próximas ao reservatório e a jusante da barragem. 

 

� Herpetofauna 

Quanto às espécies da herpetofauna, foram lembradas por moradores da região do distrito 
de Conceição do Itaguá, Souza e de Rio Manso, aquelas associadas às áreas degradadas 
e/ou ambientes urbanos/antropizados e ao curso d’água.  

Foram relatadas pouquíssimas ocorrências com representantes da Ordem Squamata, nas 
proximidades do rio Manso.  Dentre as lembradas pelos entrevistados foram as famílias 
Colubridae, tendo sido citada as cobras-cipó, que podem ser Chironius exoletus e Philodryas 
nattereri, a caninana Spilotes pullatus, as corais falsas podendo citar, de acordo com o 
Instituto Butantã, as espécies brasileiras comuns nestes habitats são Oxyrhopus guibei e 
ainda da família Aniliidae a Anilius scytale. A coral verdadeira, da família Elapidae, foi 
lembrada, sendo, possivelmente, do gênero Micrurus. Para a família Viperidae foi citada a 
espécie Bothrops jararaca. Esta espécie é comum em área urbana, podendo ser encontrada 
nos finais de tarde, de acordo com seu hábito, nas estradas que fazem acesso entre estas 
áreas e as rurais.  

Quanto aos lacertílios da Ordem Squamata foram citados em entrevista as espécies 
Hemidactylus mabouia (lagartixa comum) e Tropidurus sp. (calango), que foram visualizados 
em campo. A espécie Tupinambis merianae (Teiú) foi também lembrado, mas não pode ser 
identificado em campo. 

Ver Quadro 4.3.1.4 das espécies da herpetofauna indicadas para a região de Rio Manso. 
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Quadro 4.3.1.4 - Espécies da herpetofauna de possív el ocorrência para a ADA, AID e AII. 

Família Espécie Nome Comum Fonte 

Anguidae Ophiodes striatus Cobra de vidro A, S 

Gekkonidae Hemidactylus mabouia Lagartixa 
doméstica 

A 

Tropiduridae Tropidurus sp. Calango A 

Teeídae Tupinambis merianae Teiú A 

Philodrias patagoniensis Cobra-cipó A 

Spilotes pullatus Caninana A 

Chironius exoletus Cobra-cipó A 

 

 

Colubridae 

Oxyrhopus guibei Coral falsa A 

Aniliidae Anilius scytale Falsa coral A 

Elapidae Micrurus sp. Coral verdadeira A 

Viperidae Bothrops jararaca Jararaca A 

Legenda dos métodos de registro: A: relato da comunidade; V: visual; F: indivíduo da espécie foi fotografado; 
S: espécie registrada na região em estudos anteriores, de provável ocorrência no local.   

Fonte:  COPASA, 2009 

 

� Ictiofauna 

Segundo estudos anteriormente realizados, a ictiofauna da bacia do Paraopeba possui em 
torno de 170 espécies de peixes (Costa et. al.,1998) , representando 51% da riqueza da 
bacia do São Francisco. De acordo com Atlas da Biodiversidade de Minas Gerais (2005), a 
ictiofauna do rio Paraopeba é prioritária de conservação no Estado. 

Na ADA segundo informações obtidas através dos estudos realizados e de moradores de 
Conceição do Itaguá, a Ictiofauna é representanda por espécies que vivem em ambientes 
lênticos, uma vez que, após o barramento, as condições do ambiente limnícola foram 
alteradas, favorecendo peixes como traíra e trairão (Hoplias malabariscus, Hoplias lacerdae) 
e tilápias (Tilápia sp.).  

Já para o curso do rio Manso na AID, a jusante da barragem foram lembrados peixes nativos 
da bacia como o Lambari (Astyanax sp.), Mandi-amarelo (Pimelodus maculatus), Dourado 
(Salminus brasiliensis), Bagre (Rhamdia hilarii), Curimata-pioa (Prochilodus vimboides), 
Cascudo (Hypostomus affinis). Da ictiofauna exótica foram citados traíra e tilápia.  

Das espécies citadas, duas são migratórias, o Piau (Leporinus sp.) e a Curimata-pioa 
(Prochilodus vimboides). A Tilápia e o Piau competem por recursos alimentícios, porém esta 
última mesmo sendo espécie migratória consegue manter certos estoques em reservatórios.  

A Curimata-pioa (Prochilodus vimboides) distribui-se em rios costeiros do Brasil, entre o rio 
Jequitinhonha, no sul porções norte do rio Paraíba, porções do rio Paraná superior e bacia 
do rio São Francisco. Tem hábitos bentofágicos, são característicos de água doce.  

O Cascudo (Hypostomus affinis) é encontrado tanto em ambientes lênticos ou lóticos, em 
águas com afloramentos rochosos e os juvenis habitam a vegetação ciliar ao longo desses 
habitats. 
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A Traíra (Hoplias malabaricus) possui hábitos sedentários, estando bem adaptada a 
ambientes lênticos de água doce, com baixa profundidade e com vegetação, onde se refugia 
e constrói ninhos, embora possa ser encontrada em rios de pequeno e grande porte.  

O Mandi (Pimelodela fur) também foi lembrado e se caracteriza por ser um peixe 
bentopelágico de água doce da região neotropical, que é resistente a pouca água. 

A área do reservatório na ADA é bastante protegida pela vegetação, propiciando a 
colonização da ictiofauna, que é abundante, segundo informações obtidas no local.  

Os estudos realizados pelo Centro de Estudos em Mecanismos de Transposição de Peixes 
(UFMG/FUNDEP), para COPASA, no reservatório rio Manso no ano de 2002, para 
verificação da necessidade de implementação de mecanismos de transposição de peixes 
(MTP), diagnosticaram a presença de espécies migratórias de peixes e ainda outras listadas 
no Quadro 4.3.1.5 – Espécies da Ictiofauna de Ocorrência no Rio Manso. 
 

Quadro 4.3.1.5 - Espécies da Ictiofauna de Ocorrênc ia no Rio Manso. 

Ordem  Família Espécie Nome Comum Fonte 

Anostomidae 

Leporinus piau Fowlwr,1941 

Leporinus macrocephalus 
Garavello&Britski,1988 

Leporinus reinhardti  Lutken,1875 

Leporinus taeniatus Lutken,1875 

Leporellus vittatus (Valenciennes,1850) 

Piau gordura 

Piauçu 

Piau-três-pintas 

Piau-jejo 

Piau-rola 

A,S 

Characidae 

Astyanax bimaculatus (Linnaeus,1758) 

Astyanax fasciatus (Cuvier,1819) 

Astyanax  scabripinnis (Jenyns, 1842) 

Astyanax sp. 

Bryconamericus stramineus Eigenmann, 1908 

Colossoma macropomum (Cuvier,1816) 

Hemigrammus marginatus Ellis,1911 

Piabina argêntea Reinhardt, 1867 

Oligossaurus argenteus Guenter,1864 

Salminus hilarii Valenciennes,1850 

Serrapinus heterodon (Eigenmann,1915) 

Lambari-rabo-amarelo 

Lambari-rabo-vermelho 

Lambari 

Lambari 

Piaba 

Tambaqui 

Piaba 

Piaba 

Lambari-cachorro 

Tabarana 

Piaba 

A,S 

Curimatidae 
Cyphocharax gilbert (Quoy&Gaimard,1824) 

Steindachnerina elegans (Steindachner,1874) 
Sagüiru 

Saguiru 
 

Erythrinidae 
Hoplias malabariscus ( Bloch,1794) 

Hoplias lacerdae Ribeiro,1908 

Traíra 

Trairão 
A,S 

Prochilodontidae Prochilodus costatus Valenciennes,1850 Curimata-pioa A,S 

C
H

A
R

A
C

IF
O

R
M

E
S

 

Paradontidae Apareiodon piracicabae Eigenmann,1907 Canivete  

P
E

R
C

IF
O

R
M

E
S

 

Cichlidae 

Tilapia rendalii - (Boulenger, 1897) 

Oreochromis niloticus (Linnaeus,1758) 

Geophagus brasiliensis 

Tilapia 

Tilápia-bicuda 

Cará 

A,S 
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G
Y

M
N

O
T

IF
O

R
M

E
S

 Gymnotidae 

Gymnotus carapo Linnaeus, 1758 Sarapo 

A,S 

Clariidae 

Clarias gariepinus (Burchell,1822) Bagre -africano 

A, S 

Pimelodidae 
Rhamdia quelen ( Quoy&Gaimard,1824) 

Pimelodus fur 

Pimelodus maculatus 

Bagre 

Mandi 

Mandi-amarelo 

A 

S
IL

U
R

IF
O

R
M

E
S

 

Loricariidae Hypostomus francisci  (Lutken,1874) Cascudo A,S 

C
Y

P
R

IN
IF

O
R

M
E

S
 

Cyprinidae Cyprinus carpio Linnaeus,1758 Carpa  

Legenda dos métodos de registro: A: relato da comunidade ; V: visual; F: indivíduo da espécie foi fotografado; 
S: espécie registrada na bacia do rio Manso em estudos anteriores. 

Fonte:  COPASA, 2009 
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5. PROGRAMAS E AÇÕES REALIZADAS PELA COPASA 

De acordo com informações já levantadas no presente estudo, o Sistema Rio Manso foi 
implantado com o objetivo de equacionar o abastecimento de água da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte. A implantação do Sistema se deu entre 1985 e 1991 e o início de sua 
operação definitiva foi a partir de março de 1992. 

Diante do empreendimento, a COPASA buscou a elaboração e efetivação de diversas ações 
e programas ambientais, visando a mitigação dos impactos causados pela implantação do 
Sistema Rio Manso.  

Neste sentido, o presente capítulo tem por finalidade apresentar as ações já realizadas pela 
COPASA, em função da implantação e operação do Sistema Rio Manso. Cabe destacar que 
estas ações foram trabalhadas em fases anteriores e posteriormente à sua operação. 

No que diz respeito ao meio socioeconômico, foi realizado em 1991 pela COPASA um 
estudo sobre a área diretamente afetada pela implantação do empreendimento. Segundo 
este estudo a então área diretamente afetada desapropriada para a instalação do atual 
Sistema Rio Manso era habitado por famílias que faziam o uso do solo para a agricultura de 
subsistência, seguido por pecuária, quando o terreno havia tamanho o suficiente para a 
atividade. 

Cabe destacar que, à época, a região onde se situa o Sistema Rio Manso era caracterizada 
economicamente como parte do cinturão verde da região metropolitana de Belo Horizonte. 
Eram realizadas nas propriedades cultivos de hortaliças e lavouras temporárias, através dos 
chamados rodízios onde as áreas cediam lugar para o pasto (quando possível). 

 

5.1 PERFIL SOCIOECONÔMICO – COMUNIDADES AFETADAS PELO EMPREENDIMENTO  

Segundo estudos realizados pela COPASA (1991), foram divididas para o levantamento 
socioeconômico duas seções: a primeira compreendida pela área do reservatório, área da 
ETA e área de proteção do reservatório e a segunda com a área da adutora e das estradas 
relocadas. 

Considera-se ainda que, a primeira seção foi analisada com prioridade devido a sua locação 
imediata ao reservatório, além da mesma ter sido considerada como de maior proporção e 
de fato a mais impactada. Foram desapropriados nesta seção 615 imóveis, correspondendo 
a uma área aproximada de 9.253,87 ha (COPASA, RCA 1991). 

Grande parte dos imóveis desapropriados eram de áreas de até 5ha, sendo que, dentre 
estes haviam também minifúndios com menos de 1ha. Estes, por sua vez, situavam-se à 
margem direita do rio Manso sendo distribuídos de maneira equilibrada por toda área do 
atual Sistema Rio Manso. 

Já os imóveis com áreas maiores situavam-se à margem esquerda do rio Manso. Estes 
possuíam mais de 100ha de área contígua e representavam uma pequena parcela (2,2%) do 
total de imóveis. 

De acordo como relatório realizado em 1991 pela COPASA, cinco 5 povoados existentes na 
área seriam afetados pela implantação do Sistema Rio Manso. 

Cabe ressaltar que, segundo relatório elaborado, este levantamento foi realizado através da 
Coordenadoria de Desenvolvimento Comunitário, junto às famílias residentes (na época) na 
área que seria inundada. 
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Sendo assim os povoados afetados foram os seguintes: 

� Cachoeira dos Antunes; 

� Mato Dentro; 

� José Francisco; 

� Lamas; 

� Sousa. 

Em um universo de 615 imóveis cadastrados à época dos levantamentos (1991), foram 
pesquisados somente 281 imóveis. 

A maior parte dos imóveis pesquisados, cerca de 48,4%, possuíam áreas com menos de 
1ha. Logo, o relatório inferiu estes imóveis como de “tipo urbano” tendo o tamanho da área 
como critério. 

O Quadro 5.1.1 a seguir representa a relação de imóveis desapropriados por classe de área, 
segundo a margem que se localizam. 

Quadro 5.1.1 - Número total de Imóveis desapropriad os  

Margem Direita  Margem Esquerda  Total  
Classe de área (ha)  

N° % N° % N° % 

0 a 1  116  36,8  73  24,3  189  30,7  

1,1 a 5  64  20,3  81  27,0  145  23,6  

5,1 a 10  27  8,6  39  13,0  66  10,7  

10,1 a 20   37  11,7  42  14,0  79  12,8  

20,1 a 50  58  18,4  41  13,7  99  16,1  

50,1 a 100  10  3,2  14  4,7  24  3,9  

Mais de 100  3  1,0  10  3,3  13  2,1  

Total  315 100 300 100 615 100 

Fonte:  RCA/PCA adaptado, 1991. 

Quanto à situação de moradia destes imóveis foram localizadas 270 famílias, sendo que 
mais da metade (58,15%) encontravam-se na condição de moradores ou herdeiros 
proprietários. Outras 34 famílias ou 12,59% dos proprietários ou herdeiros não moravam no 
imóvel e cerca de 30 famílias ou 11,11% moravam nos imóveis, porém não eram os 
proprietários.  

Cabe ainda ressaltar que 49 famílias ou 18,15% se encontravam na situação de moradores 
não residentes. 
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Quadro 5.1.2 - Situação de moradia 

 Povoados   Total  

Categoria  Cachoeira 
dos 

Antunes 

Mato 
Dentro 

José 
Francisco  Lamas Sousa Famílias  % 

Proprietários residentes  47  23  31  9  44  154  57,0  

Proprietários não residentes  17  5  1  1  9  33  12,2  

Moradores não residentes  20  8  3  8  10  49  18,1  

Moradores não proprietários  10  10  3  3  4  30  11,1  

Herdeiros residentes  3  - - - - 3  1,1  

Herdeiros não residentes  - - - - 1  1  0,4  

Total  97  46  38  21  68  270  100 

Fonte: RCA/PCA adaptado, 1991. 

Em relação à situação de posse dos imóveis pesquisados, constatou-se que a maior parte 
dos imóveis eram próprios, 64%, seguidos pelos imóveis cedidos que representou cerca de 
13,5% do total. As demais categorias de regime e posse estão no Quadro a seguir: 

Quadro 5.1.3 - Situação de regime de posse 

 Povoados   Total  

Categoria  Cachoeira 
dos 

Antunes 

Mato 
Dentro 

José 
Francisco  Lamas Sousa Famílias  % 

Própria  55  35  35  9  46  180  64,1  

Doada  2  1  4  - 2  9  3,2  

Inventariada  12  - 2  3  7  24  8,5  

Cedida  13  9  4  7  5  38  13,5  

Alugada/Arrendada  - 1  - 1  1  3  1,1  

Apossada  4  1  - - 3  8  2,8  

Outras  - 1  1  - - 2  0,7  

Não especificado  6  - 2  1  3  12  4,3  

Sem morador  5  - - - - 5  1,8  

Total  97  48  48  21  67  281  100  

Fonte:  RCA/PCA adaptado, 1991. 

 

5.1.1 REASSENTAMENTO POPULACIONAL 

Frente à realidade social da área inundada pela implantação do empreendimento, a 
COPASA providenciou áreas de reassentamento disponíveis para as famílias que se 
interessassem.  

Desta forma, os moradores dos 5 povoados diretamente afetados pelo empreendimento, 
foram relocados para duas áreas de reassentamento construídas pela COPASA sendo elas: 
bairro Pequi (distrito de Sousa) e bairro Nova Cachoeira. Ambas pertencentes ao município 
de Rio Manso. Cabe reforçar que estas áreas de reassentamento foram totalmente 
disponibilizadas, pela COPASA, para os moradores atingidos interessados.  
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O bairro Pequi foi construído no distrito de Sousa, inclusive, parte deste mesmo distrito foi 
afetado pelo empreendimento, portanto, além de ter sido destinado aos moradores deste 
aglomerado, atingidos pelo Sistema Rio Manso, este reassentamento foi construído com 
vistas também às famílias desalojadas dos demais povoados. 

Ressalta-se que, ao contrário dos procedimentos comumente adotados, nos termos do que 
dispunha a legislação que regia as expropriações, a COPASA além do pagamento das 
indenizações, doou lotes aos expropriados interessados.  

Ainda segundo relatório, o bairro Pequi foi construído atendendo as especificações de 
assentamento urbano, com arruamento, meio fio, energia elétrica e rede de distribuição de 
água.  

A construção do bairro, bem como a distribuição dos lotes, ocorreu através de diversas 
etapas. Uma vez que as ações a serem feitas eram decididas, estas idéias eram divulgadas 
a população diretamente afetada de maneira que, aos poucos passou a demonstrar sua 
adesão através de uma lista.  

Ficou decidido que, como já mencionado, além da indenização aos proprietários atingidos, 
bem como dos moradores não proprietários, seriam doados aos expropriados os terrenos 
urbanos. 

Segundo relatório, muitos moradores não aderiram ao loteamento devido à desconfiança 
para com a empreendedora. Assim, após a fase de adesão, o loteamento foi planejado para 
um total de 137 famílias interessadas.  

Os loteamentos então foram entregues à prefeitura municipal de Rio Manso através de 
escrituras públicas, ficando a mesma a partir de então, responsável pela doação dos lotes 
de em média 1000 m² e pela administração e conservação do bairro. 

Vale ressaltar que a extinta povoação da rua do Fogo mantinha uma associação 
denominada, “Associação da Rua do Fogo , que não teve sua reconstrução no bairro Pequi. 

A segunda área destinada a desapropriação se refere ao bairro Nova Cachoeira localizado 
na sede urbana de Rio Manso. Este reassentamento foi destinado às extintas povoações de 
Cachoeira dos Antunes e José Francisco.  

O bairro foi construído também como loteamento urbano, com arruamento, meio fio, energia 
elétrica e rede de distribuição de água.  

Algumas estruturas dos extintos povoados também foram reconstruídas ou relocadas para o 
bairro Nova Cachoeira, como a igreja Cachoeira dos Antunes que foi reproduzida no 
reassentamento, com as mesmas características. Além da construção de áreas de lazer 
como campo de futebol e horta comunitária. 

Menciona-se ainda a relocação de linhas de transmissão de energia elétrica executada pela 
CEMIG e a relocação das estradas que foi em parte responsabilidade da COPASA, para o 
caso das estradas vicinais e de comunicação entre as povoações. 
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5.2 OUTRAS AÇÕES E PROGRAMAS  

5.2.1 MPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E NASCENTES 

Programa de recuperação de matas ciliares e nascentes, desenvolvido em parceria com o 
IEF, abrangendo fiscalização da cobertura vegetal da bacia e fomento aos produtores rurais. 
Desde sua implantação o programa atendeu cerca de 1.200 produtores rurais com o plantio 
de 212.291 mudas de espécies nativas; 
 

 

  
Foto 5.2.1.1:  Proprietário rural participando do programa 
de plantio de espécies nativas em APP. Santa Terezinha 
de Minas.  
Fonte:  Relatório Fotográfico - Sistema Rio Manso 
Recuperação de Vegetação Nativa 2000/2001. COPASA  

Foto 5.2.1.2:  Proprietário rural participando do 
programa de plantio de espécies nativas.Cascalho.  
Fonte:  Relatório Fotográfico - Sistema Rio Manso 
Recuperação de Vegetação Nativa 2000/2001. 
COPASA  

 

 

 
Foto 5.2.1.3:  Proprietário rural participando do 
programa de plantio de espécies nativas. Mudas de 
faveiro. Santa Terezinha de Minas.  
Fonte:  Relatório Fotográfico - Sistema Rio Manso 
Recuperação de Vegetação Nativa 2000/2001. 
COPASA 
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Foto 5.2.1.4:  Proprietário rural participando do 
programa de plantio de espécies nativas e 
recuperação de APP. Pedras de Santa Terezinha.  
Fonte:  Relatório Fotográfico - Sistema Rio Manso 
Recuperação de Vegetação Nativa 2000/2001. 
COPASA 

Foto 5.2.1.5: Proprietário rural participando do 
programa de plantio de espécies nativas. Bom Jardim.  
Fonte:  Relatório Fotográfico - Sistema Rio Manso 
Recuperação de Vegetação Nativa 2000/2001. 
COPASA 

5.2.2 RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DE EMPRÉSTIMO LOCALIZADA JUNTO À OMBREIRA DIREITA DO 

RESERVATÓRIO, ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE DRENAGEM E REVEGETAÇÃO DO TERRENO 

O Programa de recomposição teve como objetivo, a recuperação de forma permanente da 
área de empréstimo de material para as obras, relocando-as em boas condições, evitando, 
assim, as erosões e ao mesmo tempo mantendo a harmonia paisagística do local. 

A área de empréstimo de material para obra tinha sua localização junto à obreira direita da 
barragem, com uma superfície total de cerca de 50 ha. Cabe destacar que, na fase de 
implantação esta área foi caracterizada como desnuda, ausente de vegetação e com sinais 
de processos erosivos, já estabelecidos. 

Assim, a meta inicial do Programa foi de recuperar e estabilizar esta área degradada, 
através de ações relacionadas à engenharia geotécnica e adotar medidas de recuperação 
do terreno, através de soluções paisagísticas.  

Atualmente, toda a área do Sistema Rio Manso é dotada de solução paisagística, desde os 
jardins existentes junto às edificações, cortinas arbóreas, até mesmo as matas revegetadas 
ou naturais em toda a área do reservatório, bem como do limite da área da COPASA. 

 

5.2.3 RECUPERAÇÃO DA ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO  

O Programa de Recuperação da Área de Proteção do Reservatório foi elaborado com o 
objetivo da correção dos processos erosivos existentes, bem como a revegetação da área 
com espécies nativas da área de propriedade da COPASA e no entorno do reservatório. O 
Programa visou através destas ações, garantir boas condições sanitárias do lago do 
reservatório, em um ecossistema equilibrado e com boas características de refugio a fauna 
silvestre. 

Neste contexto a COPASA elaborou em 1990 o “Plano de Proteção da Barragem do Rio 
Manso”, constando de um diagnóstico ambiental, relacionado à área de responsabilidade da 
COPASA de 9.000 ha. 

A partir desse diagnóstico foi possível priorizar as necessidades ambientais daquele trecho, 
no sentido de recuperar as erosões já instaladas ou mesmo no sentido de revegetar. 
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Assim, o “Plano de Proteção da Barragem do Rio Manso” buscou contemplar critérios e 
ações para o tratamento geotécnico das erosões no terreno e nas estradas. Cabe mencionar 
que, além da correção dos processos erosivos, foi executado o enriquecimento da 
vegetação existente ou a revegetação através de espécies nativas. 

Segundo dados da COPASA, foi instalado um viveiro de mudas no local, em convênio com o 
IBAMA, com cerca de 400 mil mudas de espécies típicas do cerrado. Estas mudas foram 
plantadas, devidamente, em espaçamentos aleatórios, onde receberam adubação e 
correção do solo. Nos locais onde o solo apresentava-se desnudo foi realizado um preparo 
maior do terreno, com abertura de sulcos no terreno, adubação e correção do solo e 
semeadura a lanço de gramíneas e leguminosas. 
 

 
Foto 5.2.3.1:  Sistema Rio Manso, área de entorno do 
reservatório, protegida por vegetação ciliar. 
Fonte:  Relatório Fotográfico - Sistema Rio Manso 
Recuperação de Vegetação Nativa 2000/2001. 
COPASA 

 

5.2.4 RECUPERAÇÃO DOS PONTOS CRÍTICOS DO CAMINHAMENTO DA ADUTORA  

O Programa de Recuperação dos pontos críticos do caminhamento da adutora foi elaborado 
sob o ponto de vista geotécnico e de drenagem. Neste sentido, o objetivo do Programa foi 
de recuperar os locais que se encontravam degradados por processo erosivos ao longo do 
caminhamento da adutora. 

Vale ressaltar que, durante a fase de implantação do sistema, o Programa contou com 
soluções para situações problema, tais como processos erosivos originados por causas 
potenciais, como a supressão de vegetação ou revolvimento do solo, mediante aos serviços 
de terraplenagem e movimentação de terra. 

Assim, foram realizadas inspeções e avaliações das condições ambientais do caminhamento 
da adutora e nestas atividades foram observados alguns pontos com erosões. Estes pontos 
foram dados como prioritários e receberam as ações de controle, de acordo com as devidas 
soluções geotécnicas e de drenagens, a fim de evitar danos ao meio ambiente. 

Após a execução das ações corretivas dos pontos críticos observados, o Programa então 
buscou a recomposição do terreno e revegetação protetora do trecho atingido da adutora.  
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5.2.5 PROTEÇÃO DAS MARGENS DO RIO MANSO 

O Programa teve como objetivo inicial a proteção e a recuperação ambiental às margens do 
rio Manso, enquanto trecho imediato à jusante do barramento. 

A operacionalização desse Programa foi realizada através da inspeção e avaliação das 
condições ambientais das margens do rio Manso, sobre trechos específicos e relacionados 
ao sistema. Neste sentido, desde a fase implantação, foram considerados dois aspectos que 
mereceram a atuação especial: 

• A área de bota-fora das obras localizada próximo à calha do rio; 

• A área adjacente à descarga de fundo da barragem. 

Assim, na área de bota-fora foi executado um projeto de tratamento geotécnico dos seus 
taludes e, posteriormente, a revegetação do local visando a garantia de estabilidade e 
evitando futuras erosões. Além destas ações, ressalta-se ainda a reabilitação paisagística 
realizada em toda a área marginal a jusante da barragem. 

Quanto à área adjacente à descarga de fundo, o Programa tem como permanente 
preocupação a proteção contra erosão da área frontal à descarga de fundo da barragem e 
da calha do rio Manso, no trecho imediatamente a jusante da barragem. 

O sistema Rio Manso é composto por uma barragem de terra, descarga de fundo e um 
vertedouro extravasador do tipo não controlado (sem comportas), com o objetivo de 
controlar o nível de água no reservatório (Ver foto 5.1.6.1). Este é denominado como 
vertedouro natural, pois a vazão varia de acordo com nível do reservatório, que por sua vez 
varia de acordo com a estação. 
 

 

Foto 5.2.5.1 : Barragem já preparada com 
gramíneas. Em destaque Vertedouro e descarga 
de fundo Sistema Rio Manso. 
 
Fonte:  Relatório Fotográfico - Sistema Rio Manso 
Recuperação de Vegetação Nativa 2000/2001. 
COPASA 
 

 

Assim, em épocas de seca, pode não haver o extravasamento no vertedouro ocasionando a 
redução considerável da vazão à jusante da barragem. Neste caso o Sistema Rio Manso 
mantém o sistema de descarga de fundo, que promove a garantia de manutenção do fluxo 
residual mínimo (970 L/s) a jusante da barragem. Cabe destacar que este valor mínimo foi 
determinado através dos estudos hidrológicos já realizados no projeto do Sistema.  
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A descarga de fundo é composta por uma tubulação em aço com diâmetro de 1500 mm 
dotada de válvula dissipadora, cuja sua vazão máxima é de até 15 m³. Estas válvulas 
possuem a função de controle do volume da descarga. Tal fato influencia na melhoria da 
qualidade da água no reservatório bem como a volume a ser descarregado. 

As melhorias ocorrem devido à descarga de águas mais densas, mineralizadas e com baixo 
teor de oxigênio. As válvulas permitem a aeração do volume descarregado possibilitando, de 
maneira positiva, a aeração do volume descarregado. Assim, os teores ideais de oxigênio 
dissolvido são recuperados, além de amortecer a energia de escoamento da descarga. 

Além deste, o Sistema conta ainda como alternativa, para o caso da necessidade de 
descarga complementar para manutenção do valor residual mínimo a jusante da captação. 
Trata-se da captação de água nos níveis superiores do reservatório, a partir de comportas 
superiores da torre de tomada, que encaminham à descarga de fundo através de 
interligações entre a tubulação adutora de água bruta à tubulação do sistema de descarga. 

Assim, para a mitigação dos possíveis impactos a serem gerados a COPASA opera o 
“Programa de controle da conseqüência de descarga da barragem”, que visa a proteção 
contra erosão da área frontal à descarga de fundo da barragem e calha do rio Manso, no 
trecho imediatamente à jusante da barragem. Para todo este controle a COPASA mantém o 
registro das vazões efluentes do reservatório da barragem através do “Controle de 
Operações de Captação”. 

 

5.2.6 EXECUÇÃO DA ADEQUADA DISPOSIÇÃO DO MATERIAL PROVENIENTE DAS LAGOAS DE LODO DA 

UTR (UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS); 

A disposição dos resíduos gerados na operação do Sistema Rio Manso ocorre através da 
UTR – Unidade de Tratamento de Resíduos, existente na área de operação. Da mesma 
forma, o lodo gerado nesta UTR possui sua destinação final adequada através do aterro 
existente na área do Sistema Rio Manso. 

São realizados na unidade da UTR o adensamento e a desidratação do lodo proveniente 
das unidades específicas do sistema Rio Manso. Parte da água efluente gerada no processo 
de adensamento e desidratação é recuperada e retornada para a ETA. E parte da água não 
recuperada é retornada através de tubulações de drenagem pluvial da área para o curso 
d´água. 

De acordo com dados disponibilizados pela COPASA de estudos já realizados, os resultados 
obtidos nas analises estão dentro dos parâmetros para os testes de lixiviação ou, então, não 
foram detectados. Quanto aos resultados dos extratos solubilizados, estes já se 
apresentaram abaixo dos valores permitidos. No entanto, de acordo com a toxicidade, o lodo 
da ETA não está relacionado a nenhuma lista anexa da Norma da ABNT-1004 classificado 
como perigosos. 

Como já mencionado, a disposição final destes resíduos sólidos se dá em um aterro 
controlado localizado na área interna do Sistema Rio Manso. No entanto, o prazo estimado 
para este aterro receber estes resíduos é de até o ano de 2014. A partir de então, a 
COPASA deverá encontrar um novo destino adequado para os resíduos gerados, ou mesmo 
disponibilizar ainda na área do Sistema um novo projeto de aterro controlado.  



  

RCA – Sistema Rio Manso  213

  
Foto 5.2.6.1:  Decantadores secundários da UTR 
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 

Foto 5.2.6.2:  Lagoa de desidratação de lodo. 
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 

 

A COPASA monitora e controla o processo através de relatórios mensais a respeito do 
tratamento de resíduos da UTR onde são relatadas questões como, os volumes afluentes e 
efluentes do lodo gerado no processo, a qualidade da água recuperada através da análise 
físico-química, as dosagens de produtos químicos no processo, indicadores mensais com 
relação à taxa de sólidos adensados, consumo de produtos e outros. 

 

5.2.7 PROGRAMA DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SEGURANÇA E PROGRAMA DE 

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS NA ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO DO RIO 

MANSO. 

O Programa de Medidas de Prevenção de Acidentes e Segurança foi elaborado com o 
objetivo de determinar procedimento de emergência a serem praticados em caso de 
acidentes. 

Atualmente, a COPASA possui em todo o Sistema do Rio Manso a efetivação do Programa 
e considerou-se para o mesmo, uma série de medidas a serem efetivadas em dois 
ambientes, de âmbito interno e externo ao Sistema Rio Manso. 

No que diz respeito aos acidentes de trabalho, a COPASA possui como rotina o treinamento 
de seus funcionários, a exigência da utilização de equipamentos de proteção individual e 
coletivo, apropriados a cada tipo de tarefa a ser executada, o emprego da utilização das 
sinalizações de advertência e codificação de cores de tubulações, além do monitoramento e 
manutenção periódica dos equipamentos. 

Com relação aos produtos químicos utilizados nos processos do tratamento da água, estes 
são armazenados em tanques específicos, localizados em baias de contenção de modo a 
evitar o vazamento do mesmo em caso de acidente. No caso de vazamento, o produto retido 
é conduzido através das canaletas, para as fossas químicas da ETA e da ETR. Assim, evita-
se a contaminação da área ou mesmo o extravasamento do produto para outra área do 
Sistema. 
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Operações de armazenagem, preparo e dosagem dos produtos químicos são realizadas 
através de equipamentos automatizados, evitando-se ao máximo o contato do pessoal de 
operação com os mesmos. 
O cloro fornecido para o processo de tratamento da água fica em depósito localizado na 
área externa (aberto e arejado) da edificação da Casa de Química. Em casos de vazamento 
o sistema mantém uma biruta no local, para a indicação da direção do vento, além da 
existência de sinalizações de rotas de emergência. 
As medidas de prevenção a acidentes externos no Sistema Rio Manso, são: a restrição à 
entrada de pessoas e veículos não autorizados, através das guaritas que verificam esse 
controle, a manutenção de equipamentos de proteção individual o suficiente para atender os 
funcionários bem como os visitantes. Há também medidas gerais de inibição a invasão como 
a manutenção de cerca para isolamento e confinamento da área, manutenção de vigilância 
em terra e no reservatório da barragem. 
A COPASA implantou ainda placas educativas ao longo do rio Manso, em vários pontos, de 
forma a alertar a população sobre cuidados com o manancial. 

 
Foto 5.2.7.1:  Placa educativa na margem do rio 
Manso. COPASA. 
Fonte:  COPASA 

Da mesma maneira, a proteção do manancial com relação à contaminação da qualidade das 
águas está, intrinsecamente, ligada à questão da bacia do rio Manso estar em Área de 
Proteção Estadual pela legislação vigente. Além deste fato, a COPASA atua na prevenção 
de acidentes através da gestão, no sentido de promover a manutenção das restrições legais 
ao uso desta área.  

Cabe mencionar alguns convênios firmados pela COPASA, em especial, com o IEF. Através 
do Programa “Sistema Integrado de Proteção de Mananciais – SIPAM” promovendo a 
preservação e recuperação ambiental de bacias hidrográficas e prevenção a incêndios 
florestais promovidas pelo IEF.  

Além deste, também foram realizados convênios em conjunto aos Comitês de Bacia 
Hidrográfica e no Conselho Estadual de Recursos Hídricos. 
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Foto 5.2.7.2: Tanque de armazenamento de 
produtos químicos. Observar tanque de contenção. 
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 

Foto 5.2.7.3:  Placa indicativa (saída de 
emergência) em caso de acidentes. 
Fonte:  Levantamento de campo, 2009. 

  

5.2.8 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS. 

Quanto à qualidade da água do manancial do Sistema Rio Manso, esta é monitorada pela 
COPASA, periodicamente, desde o início da operação do empreendimento, conforme 
acordado com o órgão ambiental e de acordo com as exigências da legislação. Sendo 
assim, desde o ano de 1989 são realizados os monitoramentos para avaliação dos 
parâmetros físico-químicos e biológicos. 

Os parâmetros físicos monitorados são: cor, turbidez, condutividade. Durante a coleta são 
tomados dados da temperatura do ar e temperatura da água. 

Os parâmetros químicos monitorados são: pH, acidez total, cloretos, sulfetos, fenóis, AG. T-
Ativos, sólidos supensos total, sólidos dispersos totais, sólidos totais, OD, D.Q.O., Nitrogênio 
amoniacal, nitrogênio orgânico, nitratos, nitritos, fósforo total, óleos e graxas, metais 
(Cu,Cr,Hg,Zn), metais ( AI, Ar, Ba, Cd,Pb), Ferro total, Ferro solúvel, manganês total, 
manganês solúvel, potássio/sódio, carbono/fósforo/clorados. 

Quanto aos bacteriológicos e hidrobiológicos, o monitoramento contempla os seguintes 
parâmetros: E.coli, Streptococcus fecais, fitoplâncton qualitativo, fitoplâncton quantitativo, 
zôoplâncton qualitativo e zôoplâncton quantitativo, clorofilas. 

Os pontos de coleta para monitoramento da qualidade da água do manancial estão 
localizados no reservatório, a montante deste e a jusante da captação e totalizam 11(onze) 
pontos. Ver mapa contendo as estações e pontos de coletas, no desenho do Anexo 4.3 do 
volume do Relatório de Controle Ambiental (RCA). 

O monitoramento no reservatório, à montante da barragem é realizado em 04 (quatro) 
pontos de amostragem, localizados ao longo da seção do lago, junto à torre de tomada 
d’água. Já a jusante da barragem, o monitoramento é realizado em 01 (um) ponto de 
amostragem, localizado próximo à ponte existente na área interna do Sistema. A montante 
do reservatório são monitorados 05 (cinco) pontos.  
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No reservatório as estações de amostragem para monitoramento são denominadas E1, E2, 
E3, E4.  

Na estação E1 a freqüência é bimestral e as coletas são realizadas em 05 pontos. Todos os 
pontos se localizam a 200m da tomada, sendo coletada água em um ponto na superfície; um 
ponto com disco de Secchi; um ponto a 05 metros de profundidade, um ponto a 15 metros 
de profundidade e um ponto no fundo -1m. 

Na estação E2, a freqüência é quadrimestral, os 04 pontos de amostragem se localizam no 
encontro do córrego Veloso com rio Manso. A amostragem é feita na superfície, com disco 
de Secchi, a 05 metros de profundidade e no fundo -1m. 

Na estação de amostragem E3 são realizadas 4 (quatro) pontos de amostragem localizados 
no braço do córrego Veloso com freqüência das coletas quadrimestral. Os pontos de coleta 
estão na superfície, à altura do disco de Secchi e a 5 metros e fundo-1m. 

A estação de amostragem E4 possui 04 pontos de coleta, localizados no braço do rio 
Manso. A freqüência é quadrimestral e a amostragem é feita na superfície, com disco de 
Secchi, a 05 metros de profundidade e no fundo -1m. 

A montante do reservatório as estações de amostragem são 05(cinco): E6, E7, E9, E10, 
E11. As coletas nestes pontos são realizadas quadrimestralmente e na superfície da água. 

A estação E6 se localiza no Veloso estrada de Rio Manso a jusante da BR 381. E7 fica nas 
proximidades da estrada de Rio Manso, a montante do lago. E9 no córrego Quéias a jusante 
da BR 381. E10 localiza-se no córrego Lamas, a montante do lago. E11 fica próximo à 
estrada córrego Grande a montante do lago.   

A jusante da barragem e do reservatório, logo embaixo da ponte fica a estação E8, com 01 
ponto de coleta na superfície da água. Esta coleta é feita semestralmente. 

Ver anexo 4.3 no desenho contendo as estações de monitoramento. 

 

5.2.9 OUTRAS AÇÕES  

Além dos estudos socioeconômicos e ações realizadas pela COPASA durante a implantação 
do Sistema Rio Manso, houve uma grande preocupação quanto aos impactos gerados aos 
meio físico e biótico. 

Neste sentido foram efetuadas medidas de minimização para os impactos de forma a 
preservar ao máximo o ambiente local, lembrando que estes serão apresentados com maior 
detalhamento no Plano de Controle Ambiental elaborado junto ao presente estudo. Dentre 
as medidas citam-se: 

� Proteção contra erosão da área frontal à descarga de fundo da barragem e da calha do 
rio Manso no trecho imediatamente a jusante da barragem; 

� Construção da Escola no Distrito de Sousa no município de Rio Manso de forma a 
atender a população em idade escolar deslocada em função da formação do 
reservatório; 

� Implantação do asfalto e execução da drenagem pluvial da estrada de interligação da 
BR-381 à cidade do Rio Manso (MG-040); 

� Implementação de estrada de serviço em volta da área da propriedade da COPASA, 
designada como Área de Proteção do Reservatório do Rio Manso com cerca de 
9.000 hectares; 
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� Implantação de ações de Gestão junto às empresas mineradoras que atuam na bacia 
para melhoria do controle ambiental destas empresas e recuperação de áreas 
degradadas. A COPASA elaborou e encaminhou às empresas um projeto de 
reaproveitamento dos rejeitos finos do tratamento dos minérios. Atualmente este projeto 
vem sendo implantado pelas empresas; 

� Implantação do Programa de educação ambiental envolvendo as escolas de ensino 
básico, instaladas na área da bacia; 

� Atendimento à Legislação no tocante à definição dos limites da Reserva Legal e 
averbação, conforme anexo 5.1. 
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6. ANÁLISE DOS PASSIVOS AMBIENTAIS 

6.1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo apresenta a integração entre os dados secundários que balizaram o 
diagnóstico e as informações primárias que foram adquiridas nos trabalhos em campo tendo 
como objetivo avaliar as principais interferências ambientais advindas da operação do 
sistema, que ocorrem no cenário atual e aquelas que são passivos das etapas anteriores, ou 
seja, das fases de planejamento e implantação do empreendimento. 

A estruturação, a condução dos estudos e os resultados aqui registrados procuraram, de 
forma objetiva, apresentar as averiguações de campo e posteriormente de escritório através 
de fichas de avaliação ou matrizes. Estas voltaram-se para a identificação das principais 
interferências no meio causadas pelo empreendimento ou aqueles que o uso do entorno 
vem comprometendo a qualidade ambiental do mesmo. 

Cabe ressaltar que, segundo dados fornecidos pela COPASA, algumas medidas de 
mitigação e controle dos impactos ambientais gerados pela implantação do Sistema já foram 
implementadas, conforme exposto no capítulo 2 – caracterização do empreendimento. 
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Quadro 6.1 - Identificação dos Passivos Ambientais 

 

Aspectos 
considerados 

Principais variáveis 
ambientais Meio Afetado Situação atual Principais interferências 

identificadas Passivo ambiental Avaliação 
Programas / 

Recomendaçõe
s 

Ictiofauna Espécies de peixes de 
piracema Biótico 

Necessidade de dados 
recentes para uma 
avaliação atual das 
populações da ictiofauna  

Transformação do ambiente 
lótico em lêntico. 

Barragem impossibilitando 
a migração de peixes. 

Alteração das populações da 
ictiofauna na bacia do rio Manso  Expressivo 

Programa de 
Estudos e da 
Ictiofauna do 
Sistema Rio 
Manso 

Antrópico O município de Rio Manso 
não possui rede de esgotos 

Contaminação do solo e 
dos cursos d’água Inexistência de Esgotamento Sanitário Expressivo Implantação de 

ETEs 

Saneamento Básico 

Antrópico 
O povoado de Lamas não 
possui distribuição de água 
tratada. 

Utilização de água sem 
tratamento. 

Inexistência de abastecimento de 
água tratada Expressivo Implantação de 

ETAs 

Vias de acesso 
intermunicipal Antrópico 

O acesso existente é 
precário e longo para ser 
utilizado pelas 
comunidades (Rio Manso e 
Brumadinho) 

Redução das relações 
intermunicipais, dificultadas 
pelo aumento das 
distâncias a serem 
percorridas. 

Discussão para implantação de um 
novo acesso 

Pouco 
Expressivo 

Relocação de 
vias 

Vias de acesso 
municipal Antrópico 

Os bairros Pequi e Nova 
Cachoeira possuem vias 
sem pavimentação. 

Incômodo à população. 
Dificuldade de acesso às 
moradias. 

Falta de pavimentação das vias Expressivo Pavimentação 
de vias 

Infraestrutura 

Escolas/Postos de 
saúde Antrópico 

Os povoados e distritos 
possuem estas 
infraestruturas, ou o acesso 
direto. 

Não foram identificadas 
interferências --- --- --- 

Socioeconômico Ocupação rural Antrópico 
Modificação do uso e 
ocupação do solo na área 
do Sistema Rio Manso 

Potencial desmembramento 
ou agregação de 
propriedades rurais para 
formação de condomínios 
ou chacreamentos 

Ausência de mecanismos coercitivos 
de parcelamento e uso do solo. 

Inexistência de gestão compartilhada 
em programas de apoio ao pequeno 
produtor rural para manutenção da 
posse da terra, bem como de 
geração de renda. 

Expressivo 

Programa de 
apoio ao 
produtor rural, 
Programa de 
geração de 
renda. 
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(Cont.) 

Aspectos 
considerados 

Principais variáveis 
ambientais Meio Afetado Situação atual Principais interferências 

identificadas Passivo ambiental Avaliação Programas /  
Projetos 

Antrópico 

Os pequenos proprietários 
da região de entorno se 
ocupam da produção de 
hortaliças 

Modificação das técnicas 
culturais de uso do solo, 
nas áreas afetadas pelo 
Sistema Rio Manso. 

Inexistência de gestão 
compartilhada em programas de 
apoio ao pequeno produtor rural, 
bem como de geração de renda. 

Expressivo 

Programa de 
apoio ao 
produtor rural, e 
de geração de 
renda. 

Programas de 
Comunicação e 
Educação 
Ambiental 

Ocupação rural 

Antrópico 

Propriedades da área de 
entorno dos afluentes ao 
reservatório com usos 
indevidos do solo 

Contaminação do solo e da 
água afluente ao 
reservatório 

Ausência de gestão compartilhada 
para mecanismos coercitivos de 
uso indiscriminado de agrotóxicos 
e fertilizantes. Inexistência de 
Programas de Comunicação e 
Educação Ambiental 

Expressivo 

Programas de 
Comunicação e 
Educação 
Ambiental 

Socioeconômico 

Comunicação Antrópico 
A comunidade não possui 
um bom relacionamento 
com o empreendedor 

Insatisfação da comunidade 
Ações isoladas de comunicação do 
empreendedor com a população de 
Rio Manso e Conceição do Itaguá. 

Expressivo 

Programa de 
Comunicação e 
Educação 
Ambiental 
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6.2 AVALIAÇÃO DOS PASSIVOS AMBIENTAIS IDENTIFICADOS E PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS   

A implantação e operação do Sistema Rio Manso, repercutiu em alterações do meio físico e 
biótico, a partir das obras, abertura de acessos, implantação das estruturas das unidades do 
Sistema e da inundação da área para formação do reservatório.  

Porém, passados os anos após o início de operação do empreendimento, após a 
reconfiguração da área, novas dinâmicas de vida foram estabelecidas, de forma a restaurar, 
recuperar ou criar a biocenose dentro das condições instaladas. Assim, dos novos 
ecossistemas formados e daqueles alterados pelos distúrbios advindos do empreendimento, 
observou-se que, aparentemente, se encontram em estágio avançado de restabelecimento 
ou com sua dinâmica natural restaurada. Somados os esforços por parte do empreendedor 
para restaurar as áreas naturais à resiliência natural das comunidades pré-estabelecidas e 
populações pioneiras, a área da ADA, atualmente, se encontra bem conservada e coberta 
por vegetação florestal.  

Porém, não se aplica esta regra àqueles que sofrem distúrbios constantes, como áreas com 
focos de queimada e bordas das matas.  

Alguns problemas locais também foram identificados, porém não foram considerados 
passivos, sendo que para tal seriam necessários estudos mais aprofundados. A área da 
reserva da COPASA oferece abrigo e recursos alimentícios às espécies da fauna silvestre, 
inclusive algumas delas ameaçadas de extinção ou vulneráveis no Estado de Minas Gerais. 
Foram identificadas várias espécies de mamíferos de grande porte, predadores, que ali se 
refugiam do ambiente do entorno já bastante antropizado. 

Durante a reunião realizada no CBAPAR, foi relatado pelos membros do comitê da bacia do 
Paraopeba, interferências de animais silvestres em propriedades particulares, que 
ocasionam conflitos com população e podem resultar em danos com prejuízos para os 
proprietários. Em pesquisas realizadas junto à comunidade, relatou-se que ataques de fauna 
são pouco freqüentes, inclusive verificou-se que até mesmo acidentes ofídicos são pouco 
comuns. Porém, ocorrências com a fauna podem resultar em problemas, como agravamento 
de situações de conflito entre os moradores da região e a COPASA; risco para os moradores 
de entorno; risco para a fauna silvestre. 

Ao contrário desta situação, ocorre que espécies domésticas adentram a reserva e passam 
a habitar a mata da reserva. Em estudos anteriormente realizados, foram encontrados 
habitando áreas naturais, cachorros (Canis familiares) e porcos (Sus scrofa). Estas espécies 
competem por alimentos com as espécies silvestres, podendo oferecer risco de 
sobrevivência para fauna silvestre, em longo prazo.   

Legalmente, a fauna silvestre é propriedade/responsabilidade do Estado. Porém, uma vez 
que a fauna silvestre habita a mata da propriedade da COPASA e dado o interesse desta em 
colaborar para minimizar conflitos e danos relacionados à fauna, recomenda-se sua atuação 
através do incentivo aos estudos da fauna silvestre local. Portanto, recomenda-se que os 
estudos privilegiem mamíferos de médio e grande porte e espécies ameaçadas de extinção, 
subsidiando dados para o correto planejamento de ações de manejo, monitoramento e 
conservação destas espécies.   
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Foi sugerida no Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental, a abordagem da 
fauna e da flora. Deverá ser reforçada a importância da reserva da COPASA para 
conservação da biodiversidade e da proteção do manancial; os cuidados e manejos 
adequados em caso de ocorrências com fauna silvestre; cuidados para prevenir incêndios 
nas áreas próximas à mata; importância de ações de plantio de espécies nativas e formação 
de Corredores Ecológicos para proteção e ampliação da área de deslocamento da fauna 
silvestre. 

Com relação à ictiofauna, a criação de barreira física alterou o ambiente lótico, transformado 
em lêntico, que favorece a colonização por parte de espécies adaptadas a lagoas e lagos. 
Estas alterações podem gerar passivos ambientais, tais como alterações nas populações de 
peixes na bacia. Espécies migratórias tais como curimatá-pioa e tabarana  foram 
identificadas na bacia do rio Manso e no reservatório da COPASA, em realizados estudos no 
ano de 2001/2002, que objetivou a identificação da necessidade de mecanismo de 
transposição para peixes (MTP). Os estudos realizados não chegaram a uma conclusão 
definitiva sobre a necessidade de mecanismos de transposição. Sendo assim, já passados 
sete (07) anos dos últimos estudos realizados, recomenda-se o Programa de Estudos da 
Ictiofauna do Sistema Rio Manso, para obtenção de novos dados sobre as comunidades de 
peixes deste.  

Portanto, sugere-se o Programa de Estudos da Ictiofauna do Sistema Rio Manso, 
objetivando atualizar e complementar os estudos anteriormente realizados, possibilitando 
uma avaliação qualiquantitativa das espécies do reservatório e da bacia, de forma a definir a 
necessidade da implantação de mecanismos de transposição para peixes, em caráter 
definitivo. 

Conforme já caracterizado no capítulo 4, a população afetada dos dois municípios nos quais 
o Sistema Rio Manso se insere, possuem infraestrutura com deficiências no que diz respeito 
a diversos aspectos. 

Durante o processo de implantação do Sistema Rio Manso diversas famílias foram 
desapropriadas e reassentadas em diversos locais, dentre os quais, o bairro Pequi situado 
no distrito de Souza; o povoado de Lamas; o povoado de Mato Dentro e o bairro de Nova 
Cachoeira no Distrito Sede de Rio Manso. 

Segundo a COPASA, os locais de reassentamento foram construídos atendendo as 
especificações de assentamento urbano, com arruamento, meio fio, energia elétrica e rede 
de distribuição de água. No entanto os impactos gerados pela implantação do 
empreendimento vão além dos requisitos considerados atendidos à época. O Quadro 5.1 de 
Passivos Ambientais caracteriza a atual realidade encontrada nas áreas afetadas pelo 
empreendimento e propõem medidas (projetos e programas) às comunidades afetadas.  

Segundo as comunidades afetadas, uma questão de grande preocupação é a falta de 
saneamento básico (água e esgoto) nos aglomerados urbanos do município de Rio Manso, 
que estão localizados próximos aos cursos d´água que afluem para o reservatório. Desta 
maneira os esgotos gerados são lançados em fossas (sépticas e rudimentares) ou mesmo in 
natura nos cursos d´água.  

Quanto ao abastecimento de água, grande parte das áreas afetadas possuem este serviço, 
com exceção do povoado de Lamas, um dos 5 (cinco) povoados de Rio Manso afetados 
diretamente pela implantação do empreendimento. 
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Portanto, os fatos supracitados podem afetar não apenas os cursos d´água através da 
contaminação como também a saúde das comunidades envolvidas no processo. Neste 
sentido é de grande importância o investimento em saneamento básico nestas comunidades 
envolvidas no processo. Sendo assim, recomenda-se a implantação do esgotamento 
sanitário bem como rede de abastecimento de água nas comunidades com situações 
precárias, descritas no Quadro 6.1. 

Ainda com relação à infraestrutura, outra queixa das comunidades volta-se para as vias de 
acesso. Nos locais de reassentamento (bairros Pequi e Nova cachoeira) parte das ruas são 
de calçamento e outras ainda vicinais prejudicando os moradores das mesmas. 

Segundo informações, antecedente à implantação do Sistema Rio Manso, existia uma 
estrada de acesso direto de Rio Manso a Brumadinho. Com o enchimento do reservatório 
bem como a ocupação da área do sistema, esta via foi desativada. Assim, a comunidade foi 
afetada no que diz respeito às relações intermunicipais, tendo em vista que o acesso passou 
a ser muito distante e menos frequente. Em suma, muitos negócios foram perdidos entre 
ambos os municípios.  

Neste sentido, considera-se este outro passivo expressivo, sugerindo-se, portanto a 
recomposição do sistema viário entre Rio Manso e Brumadinho com o objetivo de reativar as 
relações intermunicipais. 

Há que ressaltar-se que não só as relações intermunicipais foram afetadas, mas também a 
economia das áreas afetadas. Um dos impactos gerados com a desapropriação foi o êxodo 
rural, bem como o próprio movimento migratório no município de Rio Manso. Apesar da 
situação de êxodo rural ser uma realidade nacional, Rio Manso sofre com a falta de 
oportunidade de emprego e renda nas áreas urbanas. Em função disto, parte da população 
deslocada buscou como alternativa a mudança para outros municípios com a intenção da 
melhora de vida.  

Cabe ainda ressaltar, que muitos proprietários foram obrigados (em função das condições 
que se encontravam) a vender suas propriedades para empresários (construção de 
condomínios) e sitiantes, passando da condição de proprietário para empregado (caseiros). 

Assim, é necessário que exista, através de gestão compartilhada, uma reativação da 
economia do local através da implantação de equipamentos sociais, projetos e programas 
que visem o investimento na geração de emprego e renda. 

Já os proprietários que permaneceram em suas terras e que tiveram as propriedades 
reduzidas devido à implantação do empreendimento, sofreram o impacto da modificação das 
técnicas de uso de solo, além da redução da produtividade afetando a renda familiar. 

As técnicas utilizadas para manejo de solo eram consideradas “naturais”, uma vez que, 
segundo os produtores rurais, estas eram realizadas na melhor área destinada para tal. No 
entanto, após a implantação do empreendimento e com a área remanescente considerada 
menos produtiva, os produtores rurais passaram a recorrer à Técnica Revolução Verde, 
onde são utilizados produtos químicos (agrotóxicos, pulverizantes e etc..) para o manejo do 
solo. Estes produtores por não internalizarem corretamente o uso destes agroquímicos 
passaram a utilizá-los indiscriminadamente na tentativa de produzir mais. Tal conduta vem 
repercutindo tanto em perda econômica para o produtor quanto a degradação do ambiente. 
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Diante desta realidade, orienta-se que haja um Programa, através de gestão compartilhada,  
de Apoio ao Pequeno Produtor Rural e Geração de Renda, no intuito de reativar 
economicamente as atividades rurais, além de criar novas formas de geração de renda à 
comunidade. Observa-se ainda, a importância de um trabalho de sensibilização do público 
alvo referente às questões socioambientais, uma vez que as comunidades afetadas 
encontram-se a montante do Sistema Rio Manso e o uso inadequado do solo pode afetar os 
afluentes do reservatório do sistema. 

Por fim, cabe ressaltar ainda diante do contexto, a falta de comunicação entre comunidade e 
empreendedor ocasionando insatisfações e ressentimentos. A população de Rio Manso 
possui inúmeras reivindicações quanto ao Sistema que carecem de esclarecimentos e 
tomadas de decisão. No entanto o ponto inicial advém da construção de um canal de 
comunicação entre as partes que deverá ser construído a partir de um Programa de 
Comunicação Social e Educação Ambiental que retroalimente as mesmas. Como pôde ser 
visto no capítulo que apresenta os resultados da reunião realizada, a população pede para 
ser ouvida e assim contribuir para a melhoria da qualidade de vida da comunidade. 

Nesta mesma reunião foram levantadas questões como a falta de lazer e turismo. As opções 
que existiam no município acabaram após a implantação do Sistema, pois o rio era fonte de 
lazer e turismo para os moradores da região e até mesmo para o público das cidades mais 
próximas em razão de sua beleza cênica e das cachoeiras existentes. A Cachoeira dos 
Antunes era grande ponto de encontro dos moradores da região, bem como de turistas. 

Assim, sugere-se que, através do Programa de Comunicação e Educação Ambiental sejam 
esclarecidos à comunidade, os motivos da restrição de uso das áreas de posse da COPASA 
e do reservatório. 

Através do mesmo será possível desenvolver novas alternativas, juntamente com a 
população, para lazer e turismo local, afinal a comunidade obtém o melhor conhecimento a 
respeito do espaço de Rio Manso. 

Observou-se também entre as comunidades afetadas pelo empreendimento, grande 
ressentimento com relação à cultura afetada. Segundo as mesmas eram realizadas diversas 
festas culturais, valorizava-se nas comunidades a questão da identidade local, bem como a 
conservação das raízes. Atualmente, são ainda realizadas algumas festividades no 
município como as festas religiosas, os rodeios ou mesmo a conhecida, Festa da Couve 
Flor. Porém muitos momentos culturais que eram realizados foram extintos, muita das vezes 
por desânimo dos antigos moradores afetados que perderam a vontade de dar 
continuidades a antigas festas, ou mesmo a mudança e separação das famílias. 

Ainda assim a nova geração das comunidades sente falta das festas culturais e acredita que 
o incentivo a permanência das mesmas seja importante tanto a nível de conservação de 
raízes quanto a nível econômico, uma vez que, as manifestações culturais também são fonte 
de turismo e consequentemente renda para o município. 

Portanto, sugere-se também no Programa de Comunicação Social e Educação Social a 
abordagem enfática ao resgate cultural e o incentivo à preservação da cultura local. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Sistema Rio Manso possui expressiva função de abastecimento público para a região 
metropolitana de Belo Horizonte, significando percentual de aproximadamente 30% de 
contribuição no fornecimento de água tratada para esta região.  

Como apresentado neste relatório, este empreendimento opera de forma sistematizada, 
através de avançadas tecnologias de tratamento de água, ferramentas de qualidade e 
gestão, entre outras, implantadas pela COPASA, com objetivo de garantir a qualidade da 
água fornecida e reduzir os riscos de operação do Sistema, inclusive no sentido de 
minimizar e mitigar os impactos advindos desta operação. Um dos benefícios ambientais 
advindas da implantação do Sistema para o rio Manso foi a regularização da vazão deste, na 
ocasião da seca, através da manutenção do valor residual mínimo a jusante da captação. 

O manancial de abastecimento é protegido por área verde (ver Foto 7.1 e 7.2), que contribui 
para reduzir riscos externos, representados pela proximidade com as minerações, a BR-381, 
focos de incêndio no cerrado e aporte direto de cargas orgânicas advindas e poluições 
difusas diretas de pontos a montante da captação. 
 

  
Foto 7.1 : Vista panorâmica do Reservatório do Sistema 
Rio Manso. Destaque para a área de preservação 
permanente. 
Fonte:  COPASA 

Foto 7.2:  Reservatório do Sistema Rio Manso 
protegido por área de preservação permanente, 
vegetação bem preservada. 
Fonte:  COPASA 

O risco de contaminação do reservatório do Sistema Rio Manso pode ocorrer a partir dos 
corpos d’água da bacia contribuinte ao rio Manso e nas regiões à montante do reservatório, 
onde atividades de cultivo são desenvolvidas e o uso de agrotóxicos nas horticulturas é 
freqüente. Este risco é ampliado, principalmente pelos lançamentos de esgotos domésticos 
e/ou provenientes de criatórios de animais. 

A COPASA adota procedimentos de monitoramento de qualidade da água, em pontos a 
montante e a jusante da tomada d’água, que subsidiam dados para o tratamento desta, de 
forma a garantir a sua boa qualidade para o abastecimento público.  

Considerando o corpo d’água à jusante do barramento observou-se que, com a implantação 
do reservatório do Sistema Rio Manso a vazão foi regularizada, mesmo em épocas de seca.  
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É importante que, objetivando manter a boa qualidade da água na bacia contribuinte e a 
jusante, sejam implantadas ações de educação ambiental, tecnologias de tratamento de 
esgotos para as áreas urbanas e a capacitação para manejo de cultivos, de forma a garantir 
o bem estar e a melhor qualidade de vida das populações. 

É esperado que, após os anos da implantação do empreendimento, a dinâmica dos 
ecossistemas afetados esteja restabelecida, considerando os novos aspectos físicos e 
bióticos configurados pós-implantação. Em breve análise, observa-se que, para aspectos 
bióticos como fauna e flora, a implantação do Sistema Rio Manso culminou em ganhos, uma 
vez que a área adquirida pela COPASA passou a reserva protegida (Ver fotos 7.3 e 7.4). 
Nesta área, a vegetação foi enriquecida por projetos de recuperação de áreas degradadas e 
atualmente, as formações secundárias se encontram na sua maioria, em estágio avançado 
de sucessão.  

  
Foto 7.3:  Reservatório do Sistema Rio Manso. 
Destaque para as capivaras. 
Fonte:  COPASA 

Foto 7.4:  Reservatório do Sistema Rio Manso. 
Destaque para avifauna no reservatório e mata ciliar. 
Fonte:  COPASA 

Apesar dos aceiros construídos pela COPSA, para evitar dispersão de fogo, em algumas 
áreas da reserva, nas bordas da mata e próximas das áreas urbanas, pode-se observar 
sinais de fogo e fumaça, além de outras interferências. Segundo informações obtidas em 
campo, a rotação de culturas e o uso do fogo para rebrota é comum na região e alguns 
moradores ainda arriscam corte de madeira para lenha, apesar da fiscalização diária. A 
COPASA possui, em parceria com IEF, o programa para capacitação e formação de 
brigadistas, para atuarem em ocorrências com fogo e como forma de mitigar tais problemas. 
De forma complementar, recomenda-se a abordagem do assunto em ações de educação 
ambiental, na tentativa de reforçar a necessidade de preservar a mata nativa e de se evitar 
as queimadas. 

Sobre a ictiofauna, os estudos realizados no período 2001/2002 não foram conclusivos, 
quanto a real necessidade da instalação de mecanismos de transposição para peixes (MTP) 
definitivos, tendo sido sugeridos apenas mecanismos experimentais. Porém, decorridos sete 
anos após a realização destes estudos, recomenda-se que novos estudos qualiquantitativos 
sejam realizados, para obtenção de dados atualizados sobre a ictiofauna do reservatório, 
que auxiliem em um planejamento de ações mitigadoras, até mesmo da verificação da 
necessidade de implantação de MTP definitivo. 
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Sobre o aspecto socioeconômico observou-se uma população que reivindica um contato 
maior com o empreendedor de modo a discutirem os problemas oriundos da implantação do 
barramento que ainda persistem. 

Através do levantamento de passivos, bem como a visita a campo e conversas com esta 
comunidade, observou-se que após 20 anos de operação do Sistema Rio Manso ainda 
existe questões a serem equacionadas, principalmente no que se refere ao meio 
socioeconômico.  

Em meio a este contexto, observou-se que o município de Rio Manso encontra-se em um 
nível muito lento de desenvolvimento, mesmo abrigando um empreendimento estratégico e 
de importância regional como o Sistema de Rio Manso.  

Entre os problemas vivenciados pela população destaca-se a infraestrutura precária onde a 
questão do saneamento básico é motivo de preocupação de todos.  

Aliado a estes, outra questão ainda muito presente entre a população afetada é o sentimento 
saudosista dos antigos moradores dos povoados afetados, que ainda sentem a perda de 
suas propriedades, seus espaços de lazer, suas culturas construídas ao longo do tempo, 
das separações ocorridas devido às desapropriações. Situações que carecem de um 
trabalho psicossocial mais intenso. 

Ao associar todos estes fatos, tem-se que a situação atual encontrada é de uma população 
receosa, que apesar da indignação manifestada, sugere e acredita que o caminho para a 
solução dos problemas é o diálogo, parceria e a efetivação de ações que busquem o 
desenvolvimento do município. 

Portanto, considera-se pertinente e de extrema valia a aproximação entre empreendedor e 
comunidade através de parcerias cabíveis a ambas as partes, no intuito de minimizar ou 
mesmo solucionar as situações geradas após a implantação do Sistema Rio Manso. 
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ANEXO 2.1 – Desenhos de Projeto 
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ANEXO 4.1 – Estudo Qualidade da Água 



 COPASA MG 
 RESULTADO DE ANALISES FÍSICO / QUIMICAS  

 CÓDIGO           : 060.000.14.01 PTO COLETA  :  ESTACAO 1 
 DIR. / DIST.      : DMT/DPMT/ MUNICIPIO      : BELO HORIZONTE 
 LOCALIDADE  :  SEDE 
 MANANCIAL    :  BARRAGEM RIO MANSO 
 GRUPO: 01 
 Data Col  Hora Col  Prof Col  Prof Sec  Temp  Temp   Cor Turb  Condut  pH Dur  Dur  Ac.  Ac.  Alc.  Alc.  Alc.  Sulfa-  Fe   Mn   Dur  Clore-t  Mg Alc.  
 Ar  Ag  total  Calcio  Total  livre  bic  carb  hidr  to total  total  mag o Tot  
 Hora / Min  
  Celsius   Celsius   uH  uT micros/cm  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  

 22/02/2007 12  00 0,5 30 25 200 40,00 32,0 7,30 13,1 8,8 3,0 18,90 ND ND 1,300 0,060 4,30 2,10 18,9 
 22/02/2007 12  10 Secchi 30 25 200 41,00 32,0 7,20 13,6 9,7 3,0 16,80 ND ND 8,1 2,890 0,040 3,90 2,40 16,8 
 22/02/2007 12  20 5,0 30 24 240 45,00 32,0 7,10 15,2 8,7 3,0 17,10 ND ND 1,770 0,060 6,50 2,30 17,1 
 22/02/2007 12  30 15,0 30 23 200 46,00 32,0 7,00 14,8 9,5 3,0 17,60 ND ND 1,270 0,040 5,30 2,20 17,6 
 22/02/2007 12  40 F-1 30 19 60 19,00 44,0 6,80 18,1 6,9 6,0 22,60 ND ND 5,710 0,650 11,20 2,40 22,6 
 17/04/2007 12  00 Secchi 40 7,600 32,0 7,80 20,4 11,6 2,0 19,10 ND ND 0,550 <0,020 8,80 2,40 19,1 
 17/04/2007 12  10 5,0 40 7,600 33,0 7,70 20,8 13,5 3,0 19,50 ND ND 0,430 <0,020 7,30 2,50 19,5 
 17/04/2007 12  20 15,0 200 41,00 31,0 6,80 22,1 16,7 4,0 19,30 ND ND 1,080 0,060 5,40 2,80 19,3 
 17/04/2007 12  30 F-1 80 8,000 48,0 6,80 30,6 18,7 6,0 30,20 ND ND 5,130 0,850 11,90 2,80 30,2 
 17/04/2007 15  00 0,5 30 7,400 33,0 7,80 24,1 13,3 2,0 18,60 ND ND 0,440 <0,020 10,80 2,40 18,6 
 25/06/2007 12  00 0,5 23 22 50 8,000 34,0 7,40 22,4 10,5 3,0 18,90 ND ND 1,130 0,440 11,90 2,30 18,9 
 25/06/2007 12  10 Secchi 22 50 8,000 33,0 7,40 26,6 13,1 3,0 19,60 ND ND 1,230 0,480 13,50 2,30 19,6 
 25/06/2007 12  20 5,0 21 60 8,700 34,0 7,40 21,4 15,3 3,0 19,90 ND ND 0,990 0,380 6,10 2,40 19,9 
 25/06/2007 12  30 15,0 60 7,500 33,0 7,40 29,6 16,1 4,0 19,60 ND ND 0,740 0,310 13,50 2,40 19,6 
 25/06/2007 12  40 F-1 19 400 37,00 41,0 7,20 28,0 15,4 7,0 21,60 ND ND 5,220 1,090 12,60 2,70 21,6 
 29/08/2007 10  40 0,5 27 22 5,0 2,000 35,0 7,51 18,6 10,1 4,0 19,80 ND ND 0,090 0,030 8,50 2,10 19,8 
 29/08/2007 10  50 Secchi 27 22 2,5 2,100 35,0 7,32 19,7 9,6 3,0 19,60 ND ND <2,0 0,360 0,060 10,10 2,20 19,6 
 29/08/2007 11  00 5,0 27 21 5,0 1,900 34,0 7,50 19,3 9,3 4,0 20,40 ND ND 0,110 0,030 10,00 2,70 20,4 
 29/08/2007 11  10 15,0 27 21 5,0 2,700 37,0 6,77 22,0 12,1 5,0 19,80 ND ND 0,250 0,100 9,90 2,80 19,8 
 29/08/2007 11  20 F-1 27 20 5,0 2,500 35,0 6,70 22,7 15,6 6,0 20,20 ND ND 0,210 0,090 7,10 2,80 20,2 
 13/12/2007 11  00 0,5 28 27 20 3,59 36,0 7,80 17,4 13,2 5,0 21,60 ND ND 0,200 0,030 4,20 2,60 21,6 
 13/12/2007 11  10 Secchi 28 27 20 4,05 37,0 7,60 16,9 11,7 5,0 22,20 ND ND 0,140 0,040 5,20 2,75 22,2 
 13/12/2007 11  20 5,0 28 27 20 3,89 36,0 7,70 18,3 15,4 5,0 21,80 ND ND 0,510 0,030 2,90 2,50 21,8 
 13/12/2007 11  30 15,0 28 22 10 2,83 35,0 6,90 17,1 14,5 5,0 21,80 ND ND 0,170 0,080 2,60 <2,0 21,8 
 13/12/2007 11  45 F-1 28 21 2,5 3,00 45,0 6,70 18,2 15,6 7,0 22,50 ND ND 0,580 0,360 2,60 2,00 22,5 
 24/04/2008 10  00 0,5 30 27 50 7,23 28,0 8,20 13,4 8,9 2,0 17,90 ND ND 0,600 <0,020 4,50 3,40 17,9 
 24/04/2008 10  10 Secchi 30 27 50 7,20 27,0 8,20 15,0 12,7 2,0 17,60 ND ND 0,400 <0,020 2,30 3,40 17,6 
 24/04/2008 10  20 5,0 30 26 60 12,50 27,0 7,20 17,3 14,2 3,0 16,80 ND ND 0,500 <0,020 3,10 3,30 16,8 
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 24/04/2008 10  30 15,0 30 23 80 22,40 30,0 6,80 19,2 14,1 5,0 18,90 ND ND 0,600 0,200 5,10 3,40 18,9 
 24/04/2008 10  40 F-1 30 21 40 6,98 33,0 6,80 18,8 12,6 7,0 22,70 ND ND 1,080 0,530 6,20 3,30 22,7 
 16/06/2008 10  50 0,5 27 22 25 2,73 34,0 7,10 15,2 10,7 4,0 18,40 ND ND 0,220 0,110 4,50 2,50 18,4 
 16/06/2008 11  00 Secchi 27 22 25 2,90 34,0 7,10 17,1 13,8 4,0 18,10 ND ND 0,230 0,140 3,30 2,60 18,1 
 16/06/2008 11  10 5,0 27 22 25 2,60 34,0 7,00 19,8 15,4 18,60 ND ND 0,200 0,110 4,40 2,80 18,6 
 16/06/2008 11  20 15,0 27 22 25 4,40 38,0 6,90 18,5 16,3 4,0 19,70 ND ND 0,580 0,730 2,20 2,60 19,7 
 16/06/2008 11  30 F-1 27 20 30 2,45 45,0 6,80 29,3 17,6 3,0 25,20 ND ND 3,200 0,710 11,70 3,00 25,2 
 21/08/2008 11  30 0,5 24 23 20 2,43 35,0 7,50 16,8 7,2 4,0 17,30 ND ND 0,210 0,070 9,60 <2,0 17,3 
 21/08/2008 11  40 Secchi 25 23 20 2,31 34,0 7,60 14,5 7,3 5,0 17,60 ND ND 2,2 0,150 0,040 7,20 <2,0 17,6 
 09/02/2009 10  30 0,5 27 27 50 10,70 31,0 7,40 3,0 0,590 0,020 
 09/02/2009 10  40 Secchi 27 27 50 13,20 31,0 7,50 15,1 12,4 3,0 13,60 ND ND 2,1 0,500 0,020 2,70 2,80 13,6 
 09/02/2009 10  50 5,0 27 26 60 20,20 31,0 7,40 5,0 
 09/02/2009 11  00 15,0 27 23 180 57,70 31,0 7,20 5,0 
 09/02/2009 11  15 F-1 27 21 50 21,00 31,0 7,60 4,0 0,480 0,370 
 23/04/2009 11  20 0,5 26 24 50 16,30 30,0 7,10 5,0 0,340 <0,020 
 23/04/2009 11  30 Secchi 26 24 60 16,00 29,0 7,00 5,0 
 23/04/2009 11  40 5,0 26 23 60 18,80 29,0 6,90 5,0 
 23/04/2009 11  50 15,0 26 22 100 38,40 29,0 6,70 6,0 
 23/04/2009 12  00 F-1 26 20 70 33,50 44,0 6,80 7,0 3,190 0,730 
 16/06/2009 11  50 0,5 1,20 19 20 40 8,97 28,00 6,87 5,0 0,610 0,290 
 16/06/2009 12  00 1,20 1,20 19 20 40 9,17 29,00 6,90 5,0 
 16/06/2009 12  10 5,0 1,20 19 20 40 9,47 29,00 6,88 4,0 
 16/06/2009 12  20 15,0 1,20 19 19 60 14,60 33,00 6,77 5,0 
 16/06/2009 12  30 F-1 1,20 19 19 160 30,70 45,00 6,83 8,0 5,880 0,990 
 GRUPO: 02 
 Data col  Hora Col  N. Amon  N. Orga. Nitrato  Nitrito  P total  Orto fos  Fe fer Fe sol  Mn sol  Ox dis  D.Q.D. D.B.O. Fluoreto  Sol  Sol Sus  Sol Dis  Nitrog  
 Hora / Min  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  totais  tot  tot  tot  
 N N N N P P Fe Fe Mn F mg/l  mg/l  mg/l  
 22/02/2007 12 00 0,189 <0,20 <0,20 <0,002 <0,020 <0,020 0,580 0,030 5,35 17,60 68,0 8,00 60,0 0,19 
 22/02/2007 12 10 0,154 <0,20 <0,20 <0,002 <0,020 <0,020 0,940 0,030 6,22 15,70 5,30 <0,100 64,0 8,00 56,0 0,15 
 22/02/2007 12 20 0,209 <0,20 <0,20 <0,002 <0,020 <0,020 1,590 0,030 4,87 <5,00 62,0 8,00 54,0 0,21 
 22/02/2007 12 30 0,219 <0,20 <0,20 <0,002 <0,020 <0,020 0,910 0,020 3,61 9,7 60,0 9,50 50,5 0,22 
 22/02/2007 12 40 0,414 <0,20 <0,20 <0,002 <0,020 <0,020 1,050 0,620 <0,50 13,9 76,0 20,00 56,0 0,41 
 17/04/2007 12 00 0,269 <0,20 <0,20 <0,002 <0,020 <0,020 0,420 <0,020 6,82 7,0 44,0 3,00 41,0 0,27 
 17/04/2007 12 10 <0,050 <0,20 <0,20 <0,002 <0,020 <0,020 0,420 <0,020 7,55 3,7 46,0 2,00 44,0 0,05 
 17/04/2007 12 20 0,118 <0,20 <0,20 <0,002 <0,020 <0,020 0,450 <0,020 1,77 1,9 65,0 7,00 58,0 0,12 
 17/04/2007 12 30 1,000 <0,20 <0,20 <0,002 <0,020 <0,020 4,530 0,760 <0,50 5,9 50,0 6,00 44,0 1,00 
 17/04/2007 15 00 0,229 <0,20 <0,20 <0,002 <0,020 <0,020 0,410 <0,020 7,53 0,7 51,0 3,00 48,0 0,23 
 25/06/2007 12 00 0,274 <0,20 0,33 <0,002 <0,020 <0,020 0,650 0,380 5,21 11,10 22,0 2,00 20,0 0,27 
 25/06/2007 12 10 0,391 <0,20 0,32 0,009 <0,020 <0,020 0,550 0,380 4,64 7,90 30,0 <2,00 30,0 0,39 
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 25/06/2007 12 20 0,263 <0,20 0,41 <0,002 <0,020 <0,020 0,390 0,320 3,86 10,80 20,0 2,40 17,6 0,26 
 25/06/2007 12 30 0,263 <0,20 0,34 <0,002 <0,020 <0,020 0,330 0,250 4,71 7,60 36,0 <2,00 36,0 0,26 
 25/06/2007 12 40 1,033 <0,20 0,28 <0,002 <0,020 <0,020 2,560 1,060 1,20 30,50 48,0 26,80 21,2 1,03 
 29/08/2007 10 40 0,210 <0,20 <0,20 <0,002 0,020 <0,020 <0,039 <0,020 7,89 26,21 30,0 <2,00 8,0 0,21 
 29/08/2007 10 50 0,210 <0,20 <0,20 <0,002 <0,020 <0,020 0,040 <0,020 7,81 37,19 0,68 <0,100 36,0 <2,00 20,0 0,21 
 29/08/2007 11 00 0,250 <0,20 <0,20 <0,002 <0,020 <0,020 <0,039 <0,020 8,45 21,60 22,0 <2,00 20,0 0,25 
 29/08/2007 11 10 0,230 <0,20 <0,20 <0,002 <0,020 <0,020 <0,039 <0,020 4,16 24,44 30,0 <2,00 28,0 0,23 
 29/08/2007 11 20 0,370 <0,20 <0,20 <0,002 <0,020 <0,020 <0,039 <0,020 2,98 40,14 34,0 <2,00 16,0 0,37 
 13/12/2007 11 00 0,253 <0,20 0,27 <0,017 <0,01 <0,020 0,070 <0,020 7,31 38,30 300 <2,00 300 0,25 
 13/12/2007 11 10 0,219 <0,20 <0,20 <0,017 <0,01 <0,020 0,070 <0,020 7,71 7,40 366,0 <2,00 366,0 0,22 
 13/12/2007 11 20 0,277 <0,20 <0,20 <0,017 <0,01 <0,020 0,070 <0,020 2,26 34,90 388,0 2,80 385,20 0,28 
 13/12/2007 11 30 0,206 <0,20 <0,20 <0,017 <0,01 <0,020 <0,039 0,040 2,94 27,80 454,0 <2,00 454,0 0,21 
 13/12/2007 11 45 0,260 <0,20 0,26 <0,017 <0,01 <0,020 <0,039 0,300 <0,50 26,60 486,0 <2,00 486,0 0,26 
 24/04/2008 10 00 0,267 <0,20 0,82 <0,017 <0,010 <0,020 0,150 <0,020 7,20 25,80 52,0 <2,00 51,0 0,27 
 24/04/2008 10 10 0,267 <0,20 0,59 <0,017 <0,010 <0,020 0,140 <0,020 7,03 9,00 42,0 <2,00 41,0 0,27 
 24/04/2008 10 20 0,976 <0,20 0,59 <0,017 <0,010 <0,020 0,250 <0,020 5,61 9,70 36,0 4,00 32,0 0,98 
 24/04/2008 10 30 0,040 <0,20 0,60 <0,017 <0,010 <0,020 0,270 0,170 1,44 10,70 16,0 6,00 10,0 0,30 
 24/04/2008 10 40 0,544 <0,20 0,61 <0,017 <0,010 <0,020 0,450 0,470 0,83 13,40 38,0 <2,00 38,0 0,54 
 16/06/2008 10 50 0,257 <0,20 0,73 <0,017 <0,010 <0,020 0,140 0,030 5,81 6,60 46,0 <2,000 46,0 0,26 
 16/06/2008 11 00 0,226 <0,20 0,66 <0,017 <0,010 <0,020 0,100 0,030 6,48 9,50 44,0 <2,00 44,0 0,23 
 16/06/2008 11 10 0,222 <0,20 0,59 <0,017 <0,010 <0,020 0,060 0,020 5,38 <5,00 40,0 <2,00 40,0 0,22 
 16/06/2008 11 20 0,249 <0,20 0,48 <0,017 <0,010 <0,020 0,100 0,630 3,01 <5,00 42,0 <2,00 42,0 0,25 
 16/06/2008 11 30 0,677 <0,20 0,50 <0,017 <0,010 <0,020 2,390 0,680 <0,50 201,70 48,0 <2,00 48,0 0,68 
 21/08/2008 11 30 0,234 <0,20 1,90 <0,017 <0,010 <0,020 <0,039 <0,020 7,70 <5,00 44,0 <2,00 44,0 0,23 
 21/08/2008 11 40 0,211 <0,20 1,77 <0,017 <0,010 <0,020 <0,039 <0,020 8,24 5,69 1,91 <0,100 112,0 <2,00 112,0 0,21 
 09/02/2009 10 30 0,181 <0,20 <0,20 <0,007 <0,010 0,460 <0,020 7,62 42,30 12,0 <2,00 11,2 
 09/02/2009 10 40 0,206 <0,20 <0,20 <0,007 <0,010 <0,010 0,440 <0,020 7,49 38,40 4,00 <0,100 44,0 2,00 42,0 0,21 
 09/02/2009 10 50 0,287 <0,20 0,39 <0,007 <0,010 6,04 37,00 48,0 2,00 46,0 
 09/02/2009 11 00 0,120 <0,20 0,54 <0,007 <0,010 2,41 40,90 28,0 6,80 21,2 
 09/02/2009 11 15 0,103 <0,20 0,20 <0,007 <0,010 0,140 0,350 0,75 56,00 96,0 2,00 64,0 
 23/04/2009 11 20 0,516 <0,20 <0,20 <0,007 <0,010 0,120 <0,020 6,23 30,40 50,0 7,00 43,0 
 23/04/2009 11 30 0,431 <0,20 <0,20 <0,007 <0,010 6,67 18,10 18,0 5,00 43,0 
 23/04/2009 11 40 0,217 <0,20 <0,20 <0,007 <0,010 6,00 24,60 50,0 5,00 45,0 
 23/04/2009 11 50 0,302 <0,20 <0,20 <0,007 <0,010 2,48 31,40 56,0 5,00 51,0 
 23/04/2009 12 00 0,920 <0,20 <0,20 <0,007 <0,010 2,080 0,670 <0,50 91,4 44,0 6,00 38,0 
 16/06/2009 11 50 0,296 <0,20 0,35 <0,007 <0,010 0,380 0,190 3,63 14,70 56,0 <2,00 56,0 
 16/06/2009 12 00 0,920 <0,20 0,22 <0,007 <0,010 4,34 14,60 50,0 <2,00 50,0 
 16/06/2009 12 10 0,194 <0,20 0,22 <0,007 <0,010 4,40 18,90 46,0 <2,00 46,0 
 16/06/2009 12 20 0,301 <0,20 <0,20 <0,007 <0,010 2,65 5,80 42,0 <2,00 42,0 
 16/06/2009 12 30 0,896 <0,20 <0,20 <0,007 <0,010 2,780 0,850 <0,50 84,0 60,0 <2,00 60,0 
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 GRUPO: 03 
 Data Col  Hora Col  Potassio  Prata Selenio  Sodio  Zinco  Cromo  Aluminio  Arsenio  Bario  Cadmio  Chumbo  Cobre  Mercurio  
 Hora / Min  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  
 K Ag Se Na Zn Cr Al As Ba Cd Pb Cu Hg 

 22/02/2007 12  00 1,770 1,970 
 22/02/2007 12  10 1,700 <0,024 <0,0003 2,870 0,030 <0,0500 0,690 <0,0030 <0,100 <0,0030 0,014 <0,02 <0,0002 
 22/02/2007 12  20 1,840 2,250 
 22/02/2007 12  30 2,140 1,840 
 22/02/2007 12  40 1,860 2,310 
 17/04/2007 12  00 1,720 2,550 
 17/04/2007 12  10 1,610 2,640 
 17/04/2007 12  20 1,790 3,140 
 17/04/2007 12  30 1,700 3,680 
 17/04/2007 15  00 1,580 2,770 
 25/06/2007 12  00 1,640 1,980 
 25/06/2007 12  10 1,720 1,950 
 25/06/2007 12  20 1,710 1,960 
 25/06/2007 12  30 1,680 1,950 
 25/06/2007 12  40 1,720 2,050 
 29/08/2007 10  40 1,740 2,300 
 29/08/2007 10  50 1,820 <0,0020 <0,0003 2,400 <0,008 <0,0006 <0,200 <0,0030 <0,0020 0,00020 0,0120 <0,02 <0,0002 
 29/08/2007 11  00 1,850 2,400 
 29/08/2007 11  10 1,810 2,500 
 GRUPO: Data col  GRUPO: Data col  29/08/2007 04 05 11 Hora Col  Hora / Min  Hora Col   20 Aldrinl  1,810 Clordano  mg/l  LAS A.T.A D.D.T.
 mg/l  CN Cianeto  Dieldrin  Endrin  mg/l  SN Estanho  2,400 Heptacloro  mg/l  Fenol  Lindano  Metoxicloro  mg/l  NI Niquel  Toxafeno  mg/l  Oleos e graxas  mg/l

 SiO2 Silica  Heptaepox  mg/l  S Sulfeto  HexaCloro  Mg mg/l  Teor Magnesio  Organof  Carbamatos  
 13/12/2007 11  00 1,830 3,600 
 13/12/2007 11  10 1,870 3,600 
 13/12/2007 11  20 1,760 3,200 
 13/12/2007 11  30 1,680 3,700 
 13/12/2007 11  45 1,710 3,400 
 24/04/2008 10  00 1,540 2,100 
 24/04/2008 10  10 1,700 2,000 
 24/04/2008 10  20 1,600 1,630 
 24/04/2008 10  30 1,600 2,100 
 24/04/2008 10  40 1,930 2,300 
 16/06/2008 10  50 <0,200 1,920 
 16/06/2008 11  00 1,650 1,560 
 16/06/2008 11  10 1,650 1,630 
 16/06/2008 11  20 1,600 1,630 
 16/06/2008 11  30 1,650 1,750 
 21/08/2008 11  30 1,560 1,990 
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 21/08/2008 11  40 1,440 <0,0030 <0,0003 2,120 0,017 <0,0006 0,0620 <0,0030 0,0200 <0,0000 <0,0070 <0,01 <0,0002 
 09/02/2009 10  30 1,110 1,960 
 09/02/2009 10  40 1,130 <0,0030 <0,0003 2,050 0,545 <0,0006 <0,0030 0,0190 <0,0000 <0,0070 <0,0002 
 09/02/2009 11  15 1,300 2,560 
 23/04/2009 11  20 1,530 1,900 
 23/04/2009 12  00 1,710 2,500 
 16/06/2009 11  50 1,230 2,390 
 16/06/2009 12  30 1,850 2,430 

 22/02/2007 12 : 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
 29/08/2007 10 : 5 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
 21/08/2008 11 : 4 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND Traços 
 09/02/2009 10 : 4 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 22/02/2007 12  00 <0,02 
 22/02/2007 12  10 <0,02 
 22/02/2007 12  20 <0,02 
 22/02/2007 12  30 <0,02 
 22/02/2007 12  40 <0,02 
 17/04/2007 12  00 <0,02 
 17/04/2007 12  10 <0,02 
 17/04/2007 12  20 <0,02 
 17/04/2007 12  30 <0,02 
 17/04/2007 15  00 <0,02 
 25/06/2007 12  00 <0,02 
 25/06/2007 12  10 <0,02 
 25/06/2007 12  20 <0,02 
 25/06/2007 12  30 <0,02 
 25/06/2007 12  40 <0,02 
 29/08/2007 10  40 <0,02 
 29/08/2007 10  50 <0,010 <0,005 <0,0070 <0,0050 <0,02 
 29/08/2007 11  00 <0,02 
 29/08/2007 11  10 <0,02 
 29/08/2007 11  20 <0,02 
 13/12/2007 11  00 <0,02 
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 Reativa  13/12/2007 11  10 <0,02 
 13/12/2007 11  20 <0,02 
 13/12/2007 11  30 <0,02 
 13/12/2007 11  45 <0,02 
 24/04/2008 10  00 <0,02 
 24/04/2008 10  10 <0,02 
 24/04/2008 10  20 <0,02 
 24/04/2008 10  30 <0,02 
 24/04/2008 10  40 <0,02 
 16/06/2008 10  50 <0,02 
 16/06/2008 11  00 <0,02 
 16/06/2008 11  10 <0,02 
 16/06/2008 11  20 <0,02 
 16/06/2008 11  30 <0,02 
 21/08/2008 11  30 <0,02 
 21/08/2008 11  40 <0,041 <0,0058 <0,018 <0,0050 <0,02 
 09/02/2009 10  40 <0,041 <0,0058 <0,018 0,0120 <0,02 
OBSERVAÇÕES  
29/08/2007 10 : 50 COVB - Etilbenzeno = Traços / Xilenos = Traços  // OGCB - Endossulfan = Traços 
21/08/2008 11 : 40 Carbaril // Etilbenzeno/Tetracloreteno/Xilenos = Traços 
09/02/2009 10 : 40 Carbaril ug/L = ND // Diclorometano ug/L = Traços // Tetracloreteno ug/L = Traços 
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 COPASA MG 
 RESULTADO DE ANALISES FÍSICO / QUIMICAS  

 CÓDIGO           : 060.000.14.02 PTO COLETA  :  ESTACAO 2 
 DIR. / DIST.      : DMT/DPMT/ MUNICIPIO      : BELO HORIZONTE 
 LOCALIDADE  :  SEDE 
 MANANCIAL    :  BARRAGEM RIO MANSO 
 GRUPO: 01 
 Data Col  Hora Col  Prof Col  Prof Sec  Temp  Temp   Cor Turb  Condut  pH Dur  Dur  Ac.  Ac.  Alc.  Alc.  Alc.  Sulfa-  Fe   Mn   Dur  Clore-t  Mg Alc.  
 Ar  Ag  total  Calcio  Total  livre  bic  carb  hidr  to total  total  mag o Tot  
 Hora / Min  
  Celsius   Celsius   uH  uT micros/cm  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  

 22/02/2007 11  00 0,5 27 26 160 35,00 32,0 7,30 16,6 8,0 3,0 16,90 ND ND 8,60 2,00 16,9 
 22/02/2007 11  10 Secchi 27 26 140 35,00 32,0 7,20 15,5 9,0 3,0 17,30 ND ND 6,50 2,30 17,3 
 22/02/2007 11  20 5,0 30 24 200 52,00 32,0 7,10 15,5 9,0 4,0 16,90 ND ND 6,50 2,30 16,9 
 22/02/2007 11  30 F-1 30 19 100 27,00 46,0 6,90 28,2 10,0 7,0 26,10 ND ND 3,400 0,620 18,20 2,40 26,1 
 25/06/2007 10  00 0,5 24 23 40 6,800 34,0 7,50 18,6 8,0 3,0 19,80 ND ND 10,60 2,20 19,8 
 25/06/2007 11  11 Secchi 22 40 6,500 33,0 7,50 19,9 12,1 3,0 19,4 ND ND 7,80 2,20 19,4 
 25/06/2007 11  20 5,0 21 50 6,700 33,0 7,40 18,7 13,6 4,0 17,90 ND ND 5,10 2,30 17,9 
 25/06/2007 11  30 F-1 19 600 34,00 46,0 7,30 27,4 12,0 7,0 25,80 ND ND 8,100 1,510 15,40 2,70 25,8 
 18/02/2008 12  50 0,5 1,0 31 29 40 10,20 35,0 7,70 16,7 8,9 2,0 19,60 ND ND 7,80 2,70 19,6 
 18/02/2008 13  00 1,0 1,0 31 29 40 11,50 34,0 7,60 19,8 12,6 3,0 19,40 ND ND 7,20 2,90 19,4 
 18/02/2008 13  10 5,0 1,0 31 28 60 15,70 34,0 7,50 20,7 11,7 3,0 20,10 ND ND 9,00 3,00 20,1 
 18/02/2008 13  20 F-1 1,0 31 22 60 17,30 38,0 6,90 25,1 14,6 5,0 22,60 ND ND 1,600 0,510 10,50 2,80 22,6 
 16/06/2008 12  00 0,5 26 22 25 2,42 33,0 7,00 13,4 11,6 3,0 17,60 ND ND 1,80 2,90 17,6 
 16/06/2008 12  10 Secchi 26 22 25 3,25 34,0 7,10 15,9 11,4 3,0 18,20 ND ND 4,50 2,80 18,2 
 16/06/2008 12  20 5,0 26 22 25 3,73 34,0 7,00 17,4 15,0 4,0 18,20 ND ND 2,40 2,80 18,2 
 16/06/2008 12  30 F-1 26 20 200 11,50 47,0 6,70 22,1 3,90 9,0 24,50 ND ND 6,220 0,940 18,2 3,50 24,5 
 10/02/2009 13  20 0,5 27 27 40 9,73 32,0 7,50 3,0 
 10/02/2009 13  30 Secchi 27 27 40 10,20 32,0 7,60 3,0 
 10/02/2009 13  40 5,0 27 26 80 27,00 33,0 7,50 3,0 
 10/02/2009 13  58 F-1 27 21 50 13,90 40,0 7,50 5,0 1,350 0,620 
 16/06/2009 11  00 1,20 1,20 17 20 40 7,71 33,00 6,91 5,0 
 16/06/2009 11  10 5,0 1,20 17 20 40 7,58 32,00 6,89 4,0 
 16/06/2009 11  20 F-1 1,20 17 19 300 29,90 43,00 6,76 7,0 8,500 1,050 
 GRUPO: 02 
 Data col  Hora Col  N. Amon  N. Orga. Nitrato  Nitrito  P total  Orto fos  Fe fer Fe sol  Mn sol  Ox dis  D.Q.D. D.B.O. Fluoreto  Sol  Sol Sus  Sol Dis  Nitrog  
 Hora / Min  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  totais  tot  tot  tot  
 N N N N P P Fe Fe Mn F mg/l  mg/l  mg/l  
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 22/02/2007 11 00 0,384 <0,20 <0,20 <0,002 <0,020 <0,020 6,25 12,40 54,0 7,00 47,0 0,38 
 22/02/2007 11 10 0,169 <0,20 <0,20 <0,002 <0,020 <0,020 6,12 14,30 60,0 7,00 53,0 0,17 
 22/02/2007 11 20 0,179 <0,20 <0,20 <0,002 <0,020 <0,020 4,70 7,10 76,0 12,50 63,5 0,18 
 22/02/2007 11 30 0,665 <0,20 <0,20 <0,002 <0,020 <0,020 1,880 0,570 <0,50 14,90 40,0 6,00 34,0 0,67 
 25/06/2007 10 00 0,322 <0,20 0,22 <0,002 <0,020 <0,020 5,42 7,50 28,0 <2,00 28,0 0,32 
 25/06/2007 11 11 0,258 <0,20 0,41 <0,002 <0,020 <0,020 5,24 11,80 32,0 2,00 30,0 0,26 
 25/06/2007 11 20 0,295 <0,20 0,37 <0,002 <0,020 <0,020 4,94 8,60 42,0 <2,00 42,0 0,30 
 25/06/2007 11 30 0,423 <0,20 0,29 0,014 <0,020 <0,020 6,150 1,430 <0,50 15,20 32,0 6,20 25,8 0,42 
 18/02/2008 12 50 0,113 <0,20 1,75 <0,017 <0,010 <0,020 7,20 15,80 30,0 <2,00 30,0 0,11 
 18/02/2008 13 00 0,058 <0,20 1,38 <0,017 <0,010 <0,020 7,39 14,40 60,0 <2,00 60,0 0,06 
 18/02/2008 13 10 0,089 <0,20 1,67 <0,017 <0,010 <0,020 7,08 19,40 56,0 <2,00 56,0 0,09 
 18/02/2008 13 20 0,124 <0,20 1,37 <0,017 <0,010 <0,020 0,300 0,460 0,76 27,90 48,0 <2,00 48,0 0,12 
 16/06/2008 12 00 0,239 <0,20 0,59 <0,017 <0,010 <0,020 5,65 74,10 24,0 <2,00 24,0 0,24 
 16/06/2008 12 10 0,174 <0,20 0,61 <0,017 <0,010 <0,020 6,11 8,80 34,0 <2,00 33,0 0,17 
 16/06/2008 12 20 0,223 <0,20 0,61 <0,017 <0,010 <0,020 5,45 70,40 48,0 <2,00 48,0 0,22 
 16/06/2008 12 30 0,984 <0,20 0,52 <0,017 <0,010 <0,020 5,510 0,900 <0,50 266,00 52,0 13,00 39,0 0,98 
 10/02/2009 13 20 0,038 <0,20 0,98 <0,007 <0,010 7,44 27,70 64,0 <2,00 64,0 
 10/02/2009 13 30 0,056 <0,20 0,85 <0,007 <0,010 7,17 16,00 64,0 <2,00 62,4 
 10/02/2009 13 40 0,051 <0,20 0,89 <0,007 <0,010 5,75 30,70 84,0 3,60 80,4 
 10/02/2009 13 58 0,066 <0,20 0,77 0,064 <0,010 0,590 0,600 <0,50 90,10 84,0 2,80 81,2 
 16/06/2009 11 00 0,192 <0,20 <0,20 <0,007 <0,010 4,41 33,10 48,0 <2,00 48,0 
 16/06/2009 11 10 0,762 <0,20 <0,20 <0,007 <0,010 4,43 28,80 44,0 <2,00 44,0 
 16/06/2009 11 20 0,119 <0,20 <0,20 <0,007 <0,010 6,790 0,890 <0,50 249,8 12,0 <2,00 12,0 
 GRUPO: 03 
 Data Col  Hora Col  Potassio  Prata Selenio  Sodio  Zinco  Cromo  Aluminio  Arsenio  Bario  Cadmio  Chumbo  Cobre  Mercurio  
 Hora / Min  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  
 K Ag Se Na Zn Cr Al As Ba Cd Pb Cu Hg 

 GRUPO: 04 
 Data col  Hora Col  Aldrinl  Clordano  D.D.T. Dieldrin  Endrin  Heptacloro  Lindano  Metoxicloro  Toxafeno  Heptaepox  HexaCloro  Organof  Carbamatos  

 GRUPO: 05 
 Data col  Hora Col  A.T.A Cianeto  Estanho  Fenol  Niquel  Oleos e graxas  Silica  Sulfeto  Teor Magnesio  
 Hora / Min  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  
 LAS CN SN NI SiO2 S Mg 

 22/02/2007 11  00 <0,02 
 22/02/2007 11  10 <0,02 
 22/02/2007 11  20 <0,02 
 22/02/2007 11  30 <0,02 
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 25/06/2007 10  00 <0,02 
 25/06/2007 11  11 <0,02 
 25/06/2007 11  20 <0,02 
 18/02/2008 12  50 <0,02 
 18/02/2008 13  00 <0,02 
 18/02/2008 13  10 <0,02 
 18/02/2008 13  20 <0,02 
 16/06/2008 12  00 <0,02 
 16/06/2008 12  10 <0,02 
 16/06/2008 12  20 <0,02 
 16/06/2008 12  30 <0,02 
OBSERVAÇÕES  
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 Reativa  



 COPASA MG 
 RESULTADO DE ANALISES FÍSICO / QUIMICAS  

 CÓDIGO           : 060.000.14.03 PTO COLETA  :  ESTACAO 3 
 DIR. / DIST.      : DMT/DPMT/ MUNICIPIO      : BELO HORIZONTE 
 LOCALIDADE  :  SEDE 
 MANANCIAL    :  BARRAGEM RIO MANSO 
 GRUPO: 01 
 Data Col  Hora Col  Prof Col  Prof Sec  Temp  Temp   Cor Turb  Condut  pH Dur  Dur  Ac.  Ac.  Alc.  Alc.  Alc.  Sulfa-  Fe   Mn   Dur  Clore-t  Mg Alc.  
 Ar  Ag  total  Calcio  Total  livre  bic  carb  hidr  to total  total  mag o Tot  
 Hora / Min  
  Celsius   Celsius   uH  uT micros/cm  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  

 26/02/2007 10  30 0,5 26 26 100 27,00 32,0 7,40 24,5 11,8 3,0 18,30 ND ND 12,70 2,50 18,3 
 26/02/2007 10  40 Secchi 26 150 30,00 32,0 7,40 19,9 11,5 3,0 18,50 ND ND 8,40 2,50 18,5 
 26/02/2007 10  50 5,0 25 200 30,00 32,0 7,20 18,9 10,9 3,0 18,70 ND ND 8,00 2,40 18,7 
 26/02/2007 11  00 F-1 21 400 72,00 38,0 6,90 19,9 10,6 6,0 22,30 ND ND 1,300 0,880 9,30 2,50 22,3 
 26/06/2007 11  00 0,5 21 20 30 6,000 32,0 7,20 20,5 13,3 3,0 17,80 ND ND 7,20 2,50 17,8 
 26/06/2007 11  10 Secchi 21 20 30 5,900 30,0 7,20 21,0 10,9 3,0 18,20 ND ND 10,10 2,40 18,2 
 26/06/2007 11  20 5,0 21 19 30 5,400 30,0 7,20 20,2 9,6 4,0 18,50 ND ND 10,60 2,50 18,5 
 26/06/2007 11  30 F-1 21 19 40 7,500 31,0 7,10 21,3 16,4 5,0 19,10 ND ND 0,570 <0,020 4,90 2,70 19,1 
 18/02/2008 11  00 0,5 31 28 40 10,60 35,0 7,80 18,3 7,3 2,0 19,80 ND ND 11,60 2,50 19,8 
 18/02/2008 11  10 1,0 1,0 31 28 40 10,50 35,0 7,90 18,2 12,8 3,0 19,60 ND ND 5,40 2,60 19,6 
 18/02/2008 11  20 5,0 1,0 31 28 60 17,30 35,0 7,50 18,2 10,4 3,0 18,80 ND ND 7,80 2,60 18,8 
 18/02/2008 11  30 F-1 1,0 31 23 160 17,30 35,0 7,00 27,3 11,7 5,0 22,10 ND ND 2,000 0,560 15,60 3,00 22,1 
 24/06/2008 11  10 0,5 20 22 10 3,27 31,0 7,30 13,8 11,6 3,0 16,80 ND ND 2,20 2,60 16,8 
 24/06/2008 11  20 Secchi 20 22 10 2,57 30,0 7,30 15,8 14,5 3,0 16,90 ND ND 1,30 2,80 16,9 
 24/06/2008 11  30 5,0 20 22 10 3,26 31,0 7,30 15,8 14,4 3,0 16,70 ND ND 1,40 3,00 16,7 
 24/06/2008 11  40 F-1 20 21 20 3,26 33,0 7,20 18,8 17,0 4,0 16,90 ND ND 0,280 0,040 1,80 3,50 16,9 
 10/02/2009 12  30 0,5 27 27 50 10,40 31,0 7,50 3,0 
 10/02/2009 12  40 Secchi 27 27 50 11,30 31,0 7,50 3,0 
 10/02/2009 12  50 5,0 27 26 90 29,90 32,0 7,40 3,0 
 10/02/2009 13  00 F-1 27 22 200 72,50 38,0 7,40 7,0 2,120 0,900 
 15/06/2009 11  30 0,5 20 21 30 6,27 30,00 6,93 3,0 
 15/06/2009 11  40 Secchi 20 21 30 7,00 30,00 6,90 3,0 
 15/06/2009 12  00 5,0 20 20 30 7,12 28,00 6,99 4,0 
 15/06/2009 12  10 F-1 20 20 40 16,10 29,00 6,97 4,0 0,590 0,060 
 GRUPO: 02 
 Data col  Hora Col  N. Amon  N. Orga. Nitrato  Nitrito  P total  Orto fos  Fe fer Fe sol  Mn sol  Ox dis  D.Q.D. D.B.O. Fluoreto  Sol  Sol Sus  Sol Dis  Nitrog  
 Hora / Min  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  totais  tot  tot  tot  
 N N N N P P Fe Fe Mn F mg/l  mg/l  mg/l  
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 26/02/2007 10 30 <0,050 <0,20 <0,20 <0,002 <0,020 <0,020 6,04 8,70 50,0 4,00 46,0 <0,05 
 26/02/2007 10 40 0,179 <0,20 <0,20 <0,002 <0,020 <0,020 6,46 19,90 62,0 6,00 56,0 0,18 
 26/02/2007 10 50 0,690 <0,20 <0,20 <0,002 <0,020 <0,020 6,48 17,00 48,0 6,00 42,0 0,69 
 26/02/2007 11 00 0,534 <0,20 0,34 <0,20 <0,020 <0,020 0,540 0,780 1,89 21,00 70,0 19,00 51,0 0,53 
 26/06/2007 11 00 0,327 <0,20 0,88 <0,002 <0,020 <0,020 7,13 10,20 38,0 2,20 35,8 0,33 
 26/06/2007 11 10 0,343 <0,20 0,73 <0,002 <0,020 <0,020 7,07 12,00 32,0 <2,00 32,0 0,34 
 26/06/2007 11 20 0,274 <0,20 0,69 <0,002 <0,020 <0,020 6,52 6,60 26,0 2,00 24,0, 0,27 
 26/06/2007 11 30 0,380 <0,20 0,65 <0,002 <0,020 <0,020 0,300 <0,020 7,25 8,00 42,0 3,00 39,0 0,38 
 18/02/2008 11 00 0,013 <0,20 1,49 <0,017 <0,01 <0,020 7,16 25,60 54,0 <2,00 54,0 <0,05 
 18/02/2008 11 10 0,023 <0,20 1,45 <0,017 <0,010 <0,020 7,76 26,60 46,0 <2,00 46,0 <0,05 
 18/02/2008 11 20 0,027 <0,20 1,63 <0,017 <0,010 <0,020 6,43 17,90 54,0 <2,00 54,0 <0,05 
 18/02/2008 11 30 0,280 <0,20 1,43 <0,017 <0,010 <0,020 0,570 0,530 1,32 47,30 60,0 2,00 58,0 0,28 
 24/06/2008 11 10 0,222 <0,20 0,65 <0,017 <0,010 <0,020 5,89 11,00 72,00 2,00 5,89 0,22 
 24/06/2008 11 20 0,371 <0,20 0,44 <0,017 <0,010 <0,020 7,55 <5,00 52,0 <2,00 52,0 0,37 
 24/06/2008 11 30 0,206 <0,20 0,49 <0,017 <0,010 <0,020 7,24 5,20 74,0 <2,00 74,0 0,21 
 24/06/2008 11 40 0,244 <0,20 0,49 <0,017 <0,010 <0,020 0,070 <0,020 5,83 <5,00 36,0 <2,00 36,0 0,24 
 10/02/2009 12 30 0,198 <0,20 0,84 0,031 <0,010 6,97 28,80 12,0 <2,00 12,0 
 10/02/2009 12 40 0,020 <0,20 0,91 <0,007 <0,010 6,90 16,80 80,0 <2,00 79,2 
 10/02/2009 12 50 0,047 <0,20 0,94 <0,007 <0,010 6,84 22,20 84,0 3,20 80,8 
 10/02/2009 13 00 0,058 <0,20 0,81 <0,007 <0,010 0,200 0,770 2,12 19,00 92,0 12,00 80,0 
 15/06/2009 11 30 0,523 <0,20 0,30 <0,007 <0,010 6,05 <5,00 46,0 <2,00 46,0 
 15/06/2009 11 40 0,527 <0,20 <0,20 <0,007 <0,010 6,22 16,50 36,0 <2,00 36,0 
 15/06/2009 12 00 0,561 <0,20 0,20 <0,007 <0,010 5,93 13,40 24,0 <2,00 24,0 
 15/06/2009 12 10 0,390 <0,20 0,21 <0,007 <0,010 0,170 <0,020 5,72 11,10 40,0 <2,00 40,0 
 GRUPO: 03 
 Data Col  Hora Col  Potassio  Prata Selenio  Sodio  Zinco  Cromo  Aluminio  Arsenio  Bario  Cadmio  Chumbo  Cobre  Mercurio  
 Hora / Min  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  
 K Ag Se Na Zn Cr Al As Ba Cd Pb Cu Hg 

 GRUPO: 04 
 Data col  Hora Col  Aldrinl  Clordano  D.D.T. Dieldrin  Endrin  Heptacloro  Lindano  Metoxicloro  Toxafeno  Heptaepox  HexaCloro  Organof  Carbamatos  

 GRUPO: 05 
 Data col  Hora Col  A.T.A Cianeto  Estanho  Fenol  Niquel  Oleos e graxas  Silica  Sulfeto  Teor Magnesio  
 Hora / Min  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  
 LAS CN SN NI SiO2 S Mg 

 26/02/2007 10  30 <0,02 
 26/02/2007 10  40 <0,02 
 26/02/2007 11  00 <0,02 
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 26/06/2007 11  00 <0,02 
 26/06/2007 11  10 <0,02 
 26/06/2007 11  20 <0,02 
 26/06/2007 11  30 <0,02 
 18/02/2008 11  00 <0,02 
 18/02/2008 11  10 <0,02 
 18/02/2008 11  20 <0,02 
 18/02/2008 11  30 <0,02 
 24/06/2008 11  10 <0,02 
 24/06/2008 11  20 <0,02 
 24/06/2008 11  30 <0,02 
 24/06/2008 11  40 <0,02 
OBSERVAÇÕES  
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 Reativa  



 COPASA MG 
 RESULTADO DE ANALISES FÍSICO / QUIMICAS  

 CÓDIGO           : 060.000.14.04 PTO COLETA  :  ESTACAO 4 
 DIR. / DIST.      : DMT/DPMT/ MUNICIPIO      : BELO HORIZONTE 
 LOCALIDADE  :  SEDE 
 MANANCIAL    :  BARRAGEM RIO MANSO 
 GRUPO: 01 
 Data Col  Hora Col  Prof Col  Prof Sec  Temp  Temp   Cor Turb  Condut  pH Dur  Dur  Ac.  Ac.  Alc.  Alc.  Alc.  Sulfa-  Fe   Mn   Dur  Clore-t  Mg Alc.  
 Ar  Ag  total  Calcio  Total  livre  bic  carb  hidr  to total  total  mag o Tot  
 Hora / Min  
  Celsius   Celsius   uH  uT micros/cm  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  

 26/02/2007 11  20 0,5 28 26 200 30,00 35,0 7,40 19,9 10,8 3,0 19,40 ND ND 9,10 2,50 19,4 
 26/02/2007 11  40 5,0 25 200 30,00 34,0 7,30 19,8 13,9 3,0 21,40 ND ND 5,90 2,40 21,4 
 26/02/2007 11  50 Secchi 28 26 200 30,00 34,0 7,60 18,6 8,4 3,0 19,80 ND ND 10,20 2,50 19,8 
 26/02/2007 11  51 F-1 21 200 40,00 45,0 6,90 31,6 14,4 5,0 28,10 ND ND 1,990 0,860 17,20 2,50 28,1 
 26/06/2007 12  00 0,5 23 21 30 4,700 31,0 7,10 19,3 14,7 3,0 19,30 ND ND 4,60 2,60 19,3 
 26/06/2007 12  10 Secchi 20 20 30 5,100 31,0 7,20 23,1 11,7 3,0 18,90 ND ND 11,40 2,60 18,9 
 26/06/2007 12  20 5,0 20 20 30 5,300 31,0 7,10 19,2 12,8 3,0 18,90 ND ND 6,40 2,50 18,9 
 26/06/2007 12  30 F-1 20 19 40 9,600 31,0 7,20 24,9 17,0 4,0 19,20 ND ND 0,470 0,020 7,90 2,60 19,2 
 18/02/2008 11  50 0,5 1,0 32 29 40 12,00 35,0 7,70 22,3 14,0 3,0 20,40 ND ND 8,30 2,60 20,4 
 18/02/2008 12  00 1,0 1,0 32 29 60 13,20 34,0 7,80 23,70 10,90 3,0 19,90 ND ND 12,80 2,60 19,9 
 18/02/2008 12  10 5,0 1,0 80 23,00 35,0 7,50 24,8 11,0 4,0 20,50 ND ND 13,80 2,80 20,5 
 18/02/2008 12  20 F-1 1,0 32 22 200 32,60 45,0 6,80 18,7 12,3 5,0 26,90 ND ND 4,400 0,890 6,40 2,70 26,9 
 24/06/2008 12  10 0,5 24 22 15 3,49 32,0 7,30 18,1 15,3 4,0 17,10 ND ND 2,80 2,60 17,1 
 24/06/2008 12  20 Secchi 24 22 15 2,88 31,0 7,30 16,3 14,6 3,0 16,90 ND ND 1,70 3,00 16,9 
 24/06/2008 12  30 5,0 24 22 20 3,13 33,0 7,20 19,2 16,1 4,0 16,80 ND ND 3,10 2,80 16,8 
 24/06/2008 12  40 F-1 24 21 30 11,30 33,0 7,10 23,0 17,8 4,0 17,60 ND ND 0,430 0,040 5,20 3,20 17,6 
 10/02/2009 11  30 0,5 27 27 80 20,00 34,0 7,50 3,0 
 10/02/2009 11  40 Secchi 27 27 90 19,80 33,0 7,50 3,0 
 10/02/2009 11  50 5,0 27 26 160 41,40 33,0 7,50 4,0 
 10/02/2009 12  00 F-1 27 22 200 53,70 42,0 7,40 8,0 2,550 0,680 
 15/06/2009 12  40 0,5 20 21 30 5,64 29,00 7,07 3,0 
 15/06/2009 12  50 Secchi 20 21 35 5,46 28,00 7,06 3,0 
 15/06/2009 13  00 5,0 20 20 40 5,82 28,00 7,09 3,0 
 15/06/2009 13  10 F-1 20 20 40 14,20 28,00 7,05 4,0 0,810 <0,020 
 GRUPO: 02 
 Data col  Hora Col  N. Amon  N. Orga. Nitrato  Nitrito  P total  Orto fos  Fe fer Fe sol  Mn sol  Ox dis  D.Q.D. D.B.O. Fluoreto  Sol  Sol Sus  Sol Dis  Nitrog  
 Hora / Min  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  totais  tot  tot  tot  
 N N N N P P Fe Fe Mn F mg/l  mg/l  mg/l  
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 26/02/2007 11 20 0,128 <0,20 0,34 <0,002 <0,020 <0,020 7,53 17,70 56,0 7,00 49,0 0,13 
 26/02/2007 11 40 0,098 <0,20 <0,20 <0,002 <0,020 <0,020 6,11 23,90 66,0 8,00 58,0 0,10 
 26/02/2007 11 50 0,063 <0,20 <0,20 <0,002 <0,020 <0,020 7,14 16,60 60,0 3,00 57,0 0,06 
 26/02/2007 11 51 0,484 <0,20 <0,20 <0,002 <0,020 <0,020 0,440 0,750 1,87 17,40 68,0 25,00 43,0 0,48 
 26/06/2007 12 00 0,370 <0,20 0,55 <0,002 <0,020 <0,020 6,45 <5,00 42,0 2,20 39,8 0,37 
 26/06/2007 12 10 0,290 <0,20 0,58 <0,002 <0,020 <0,020 6,13 13,50 34,0 2,40 31,6 0,29 
 26/06/2007 12 20 0,322 <0,20 0,55 <0,002 <0,020 <0,020 6,28 7,70 38,0 2,20 35,8 0,32 
 26/06/2007 12 30 0,269 <0,20 0,56 <0,002 <0,020 <0,020 0,250 <0,020 6,83 5,80 28,0 9,20 18,8 0,27 
 18/02/2008 11 50 0,840 <0,20 1,40 <0,017 <0,010 <0,020 6,92 25,90 56,0 <2,00 56,0 0,84 
 18/02/2008 12 00 0,081 <0,20 1,43 <0,017 <0,010 <0,020 7,30 24,90 66,0 <2,00 66,0 0,08 
 18/02/2008 12 10 0,117 <0,20 1,60 <0,017 <0,010 <0,020 6,06 37,50 68,0 6,00 62,0 0,12 
 18/02/2008 12 20 0,860 <0,20 1,41 <0,017 <0,010 <0,020 1,700 0,860 0,58 57,80 66,0 9,00 57,0 0,86 
 24/06/2008 12 10 0,191 <0,20 0,31 <0,017 <0,010 <0,020 6,01 6,60 50,0 <2,00 49,0 0,19 
 24/06/2008 12 20 0,287 <0,20 0,29 <0,017 <0,010 <0,020 6,66 <5 50,0 <2,00 50,0 0,29 
 24/06/2008 12 30 0,178 <0,20 0,28 <0,017 <0,010 <0,020 6,14 5,90 48,0 <2,00 48,0 0,18 
 24/06/2008 12 40 0,286 <0,20 0,36 <0,017 <0,010 <0,020 0,130 <0,020 5,17 8,10 48,0 3,00 45,0 0,29 
 10/02/2009 11 30 0,044 <0,20 0,95 <0,007 <0,010 7,10 14,20 60,0 2,00 58,0 
 10/02/2009 11 40 0,035 <0,20 0,81 <0,007 <0,010 6,93 40,20 96,0 2,40 93,6 
 10/02/2009 11 50 0,034 <0,20 1,06 <0,007 <0,010 6,00 57,70 88,0 13,60 74,4 
 10/02/2009 12 00 0,086 <0,20 1,10 <0,007 <0,010 0,360 0,600 1,05 130,50 92,0 15,20 76,8 
 15/06/2009 12 40 0,878 <0,20 <0,20 <0,007 <0,010 7,10 6,90 36,0 <2,00 36,0 
 15/06/2009 12 50 0,238 <0,20 <0,20 <0,007 <0,010 4,33 14,20 38,0 <2,00 38,0 
 15/06/2009 13 00 0,285 <0,20 0,22 0,012 <0,010 4,70 100,0 <2,00 100,0 
 15/06/2009 13 10 0,251 <0,20 <0,20 <0,007 <0,010 0,210 <0,020 6,33 18,00 112,0 <2,00 112,0 
 GRUPO: 03 
 Data Col  Hora Col  Potassio  Prata Selenio  Sodio  Zinco  Cromo  Aluminio  Arsenio  Bario  Cadmio  Chumbo  Cobre  Mercurio  
 Hora / Min  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  
 K Ag Se Na Zn Cr Al As Ba Cd Pb Cu Hg 

 GRUPO: 04 
 Data col  Hora Col  Aldrinl  Clordano  D.D.T. Dieldrin  Endrin  Heptacloro  Lindano  Metoxicloro  Toxafeno  Heptaepox  HexaCloro  Organof  Carbamatos  

 GRUPO: 05 
 Data col  Hora Col  A.T.A Cianeto  Estanho  Fenol  Niquel  Oleos e graxas  Silica  Sulfeto  Teor Magnesio  
 Hora / Min  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  
 LAS CN SN NI SiO2 S Mg 

 26/02/2007 11  20 <0,02 
 26/02/2007 11  40 <0,02 
 26/02/2007 11  50 <0,02 
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 26/02/2007 11  51 <0,02 
 26/06/2007 12  00 <0,02 
 26/06/2007 12  10 <0,02 
 26/06/2007 12  20 <0,02 
 26/06/2007 12  30 <0,02 
 18/02/2008 11  50 <0,02 
 18/02/2008 12  00 <0,02 
 18/02/2008 12  10 <0,02 
 18/02/2008 12  20 <0,02 
 24/06/2008 12  10 <0,02 
 24/06/2008 12  20 <0,02 
 24/06/2008 12  30 <0,02 
 24/06/2008 12  40 <0,02 
OBSERVAÇÕES  
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 COPASA MG 
 RESULTADO DE ANALISES FÍSICO / QUIMICAS  

 CÓDIGO           : 060.000.14.06 PTO COLETA  :  RIO VELOSO (JUSANTE) - BR381 
 DIR. / DIST.      : DMT/DPMT/ MUNICIPIO      : BELO HORIZONTE 
 LOCALIDADE  :  SEDE 
 MANANCIAL    :  BARRAGEM RIO MANSO 
 GRUPO: 01 
 Data Col  Hora Col  Prof Col  Prof Sec  Temp  Temp   Cor Turb  Condut  pH Dur  Dur  Ac.  Ac.  Alc.  Alc.  Alc.  Sulfa-  Fe   Mn   Dur  Clore-t  Mg Alc.  
 Ar  Ag  total  Calcio  Total  livre  bic  carb  hidr  to total  total  mag o Tot  
 Hora / Min  
  Celsius   Celsius   uH  uT micros/cm  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  

 29/03/2007 14  30 33 26 40 6,000 27,0 7,20 14,7 4,4 5,0 10,90 ND ND 0,440 0,080 10,30 2,50 10,9 
 04/07/2007 11  35 28 18 40 17,00 35,0 7,20 23,2 11,4 3,0 20,70 ND ND 0,500 0,100 11,80 2,30 20,7 
 23/11/2007 13  00 26 25 50 17,30 48,0 7,20 24,2 18,6 2,0 22,90 ND ND 1,230 0,070 6,60 2,80 22,9 
 27/03/2008 09  40 27 21 300 64,50 42,0 7,10 20,5 13,1 3,0 17,60 ND ND 1,370 0,290 7,40 3,60 17,6 
 17/07/2008 11  10 21 17 30 28,20 40,5 7,40 19,1 12,3 3,0 15,20 ND ND 0,810 0,100 6,80 3,10 15,2 
 18/03/2009 10  10 28 23 120 71,80 32,0 7,10 4,0 2,070 0,070 2,80 
 13/07/2009 09  30 18 14 40 8,50 39,80 7,14 0,4 0,940 0,050 8,20 
 GRUPO: 02 
 Data col  Hora Col  N. Amon  N. Orga. Nitrato  Nitrito  P total  Orto fos  Fe fer Fe sol  Mn sol  Ox dis  D.Q.D. D.B.O. Fluoreto  Sol  Sol Sus  Sol Dis  Nitrog  
 Hora / Min  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  totais  tot  tot  tot  
 N N N N P P Fe Fe Mn F mg/l  mg/l  mg/l  
 29/03/2007 14 30 <0,20 0,22 <0,020 0,160 0,060 7,21 21,00 0,97 38,0 2,00 36,0 <0,05 
 04/07/2007 11 35 <0,20 0,80 <0,020 0,180 <0,020 9,21 12,60 3,73 60,0 14,00 46,0 <0,05 
 23/11/2007 13 00 0,409 1,50 <0,01 0,340 <0,020 7,20 20,90 2,71 60,0 5,20 54,8 0,41 
 27/03/2008 09 40 0,430 1,54 <0,010 0,480 <0,020 6,10 8,60 0,60 122,0 93,00 29,0 0,43 
 17/07/2008 11 10 0,385 5,10 <0,010 0,190 0,070 5,69 <5,00 2,40 68,0 21,00 47,0 0,39 
 18/03/2009 10 10 0,490 1,14 <0,010 0,370 0,020 7,25 52,20 1,56 62,0 32,00 30,0 
 13/07/2009 09 30 0,310 0,34 <0,010 0,310 0,040 8,39 15,26 2,68 40,0 <2,00 40,0 
 GRUPO: 03 
 Data Col  Hora Col  Potassio  Prata Selenio  Sodio  Zinco  Cromo  Aluminio  Arsenio  Bario  Cadmio  Chumbo  Cobre  Mercurio  
 Hora / Min  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  
 K Ag Se Na Zn Cr Al As Ba Cd Pb Cu Hg 

 29/03/2007 14  30 0,790 <0,024 <0,0003 1,330 0,010 <0,0006 <0,200 <0,0030 <0,100 <0,0000 <0,010 0,010 <0,0002 
 04/07/2007 11  35 1,010 <0,024 <0,003 1,800 0,013 0,0130 <0,200 <0,0030 <0,100 <0,0000 <0,010 <0,01 <0,0002 
 23/11/2007 13  00 1,280 <0,0030 <0,0003 2,600 <0,008 <0,0006 0,2500 <0,0030 0,0068 <0,0000 <0,0070 <0,01 <0,0002 
 27/03/2008 09  40 0,870 <0,0030 <0,0003 2,000 <0,008 <0,0006 0,1900 <0,0030 <0,0020 <0,0000 <0,0070 <0,01 <0,0002 
 17/07/2008 11  10 1,000 <0,0030 <0,0003 2,920 0,050 <0,0006 1,100 <0,0030 0,0270 0,00170 <0,0070 <0,01 <0,0002 
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 18/03/2009 10  10 0,970 <0,0030 <0,0003 1,510 0,080 <0,0006 0,1850 <0,0030 <0,0020 <0,0000 <0,0070 <0,01 <0,0002 
 13/07/2009 09  30 0,980 0,0030 <0,0003 2,340 0,163 <0,0006 0,2100 <0,0030 0,0365 <0,0000 <0,0070 <0,01 <0,0002 
 GRUPO: 04 
 Data col  Hora Col  Aldrinl  Clordano  D.D.T. Dieldrin  Endrin  Heptacloro  Lindano  Metoxicloro  Toxafeno  Heptaepox  HexaCloro  Organof  Carbamatos  
 29/03/2007 14 : 3 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0,042 ND ND Traços 
 04/07/2007 11 : 3 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND Traços 
 23/11/2007 13 : 0 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND Traços Traços 
 27/03/2008 09 : 4 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
 17/07/2008 11 : 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
 18/03/2009 10 : 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
 13/07/2009 09 : 3 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND Traços 
 GRUPO: 05 
 Data col  Hora Col  A.T.A Cianeto  Estanho  Fenol  Niquel  Oleos e graxas  Silica  Sulfeto  Teor Magnesio  
 Hora / Min  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  
 LAS CN SN NI SiO2 S Mg 

 29/03/2007 14  30 <0,010 <0,0070 <2,00 
 04/07/2007 11  35 <0,010 <0,0070 <2,00 
 23/11/2007 13  00 <0,041 6,80 
 27/03/2008 09  40 <0,041 <0,018 3,20 
 17/07/2008 11  10 <0,041 <0,018 3,20 
 18/03/2009 10  10 <0,041 <0,018 4,40 
 13/07/2009 09  30 <0,041 <0,018 <2,00 
OBSERVAÇÕES  
29/03/2007 14 : 30 CARB_3-Hidroxucarbofuram/Aldicarb Sulfona/Metomil = Traços 
04/07/2007 11 : 35 CARB_Aldicarb/Aldicarb Sulfona/Metomil = Traços 
23/11/2007 13 : 00 CARB_Aldicarb = Traços // OGCL_Endossulfan = Traços // OGFO_Paration = Traços 
27/03/2008 09 : 40 OGCL_Endossulfan ug/L = Traços 
13/07/2009 09 : 30 CARB- Carbaril / ug/L = Traços 
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 COPASA MG 
 RESULTADO DE ANALISES FÍSICO / QUIMICAS  

 CÓDIGO           : 060.000.14.07 PTO COLETA  :  RIO MANSO 
 DIR. / DIST.      : DMT/DPMT/ MUNICIPIO      : BELO HORIZONTE 
 LOCALIDADE  :  SEDE 
 MANANCIAL    :  BARRAGEM RIO MANSO 
 GRUPO: 01 
 Data Col  Hora Col  Prof Col  Prof Sec  Temp  Temp   Cor Turb  Condut  pH Dur  Dur  Ac.  Ac.  Alc.  Alc.  Alc.  Sulfa-  Fe   Mn   Dur  Clore-t  Mg Alc.  
 Ar  Ag  total  Calcio  Total  livre  bic  carb  hidr  to total  total  mag o Tot  
 Hora / Min  
  Celsius   Celsius   uH  uT micros/cm  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  

 29/03/2007 13  10 32 25 100 29,00 38,0 7,20 15,3 5,6 4,0 15,00 ND ND 1,980 0,070 9,70 3,00 15,0 
 04/07/2007 10  00 25 15 60 21,00 30,0 7,10 19,1 12,3 3,0 19,50 ND ND 0,760 0,020 6,80 2,80 19,5 
 23/11/2007 10  20 26 26 160 41,80 43,0 7,10 19,7 18,0 3,0 22,30 ND ND 2,210 0,070 1,70 3,00 22,3 
 27/03/2008 10  20 27 21 120 59,60 54,0 7,00 19,3 14,2 5,0 18,90 ND ND 1,900 0,720 5,10 3,50 18,9 
 17/07/2008 10  10 20 16 40 15,60 39,0 7,20 13,7 10,0 3,0 14,70 ND ND 0,870 0,030 3,70 3,00 14,7 
 18/03/2009 10  40 27 22 200 120,0 32,0 6,90 4,0 5,190 0,200 2,30 
 13/07/2009 11  00 19 15 45 24,10 35,80 7,02 1,840 0,070 4,80 
 GRUPO: 02 
 Data col  Hora Col  N. Amon  N. Orga. Nitrato  Nitrito  P total  Orto fos  Fe fer Fe sol  Mn sol  Ox dis  D.Q.D. D.B.O. Fluoreto  Sol  Sol Sus  Sol Dis  Nitrog  
 Hora / Min  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  totais  tot  tot  tot  
 N N N N P P Fe Fe Mn F mg/l  mg/l  mg/l  
 29/03/2007 13 10 0,179 0,44 <0,020 0,800 0,020 5,86 23,80 <0,50 86,0 33,00 53,0 0,18 
 04/07/2007 10 00 <0,20 0,62 <0,020 0,270 <0,020 8,00 <5,00 0,96 68,0 18,00 50,0 <0,05 
 23/11/2007 10 20 0,397 0,54 <0,01 0,510 0,020 6,58 21,60 0,96 98,0 30,80 67,2 0,40 
 27/03/2008 10 20 0,257 1,40 <0,010 0,440 <0,020 6,30 20,50 1,30 234,0 <2,00 234,0 0,26 
 17/07/2008 10 10 0,230 0,62 <0,010 0,250 0,020 7,64 7,10 3,00 72,0 11,00 61,0 0,23 
 18/03/2009 10 40 0,353 0,76 <0,010 0,290 <0,020 6,75 36,00 3,30 140,0 86,00 54,0 
 13/07/2009 11 00 0,269 0,20 <0,010 0,290 0,030 7,98 <5,00 3,17 60,0 19,00 41,0 
 GRUPO: 03 
 Data Col  Hora Col  Potassio  Prata Selenio  Sodio  Zinco  Cromo  Aluminio  Arsenio  Bario  Cadmio  Chumbo  Cobre  Mercurio  
 Hora / Min  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  
 K Ag Se Na Zn Cr Al As Ba Cd Pb Cu Hg 

 29/03/2007 13  10 1,760 <0,024 <0,0003 3,410 0,010 <0,0006 <0,200 <0,0030 <0,100 <0,0000 <0,010 <0,01 <0,0002 
 04/07/2007 10  00 1,280 <0,024 <0,0003 2,670 0,013 0,0046 <0,200 <0,0030 <0,100 0,00070 <0,010 <0,01 <0,0002 
 23/11/2007 10  20 2,610 <0,0030 <0,0003 3,800 <0,008 <0,0006 0,1300 <0,0030 0,0100 <0,0000 <0,0070 0,020 <0,0002 
 27/03/2008 10  20 2,400 <0,0030 <0,0003 4,100 <0,008 <0,0006 0,2200 <0,0030 <0,0020 <0,0000 <0,0070 <0,01 <0,0002 
 17/07/2008 10  10 1,840 <0,0030 <0,0003 4,870 0,020 <0,0006 0,3000 <0,0030 0,0410 <0,0000 0,0212 0,010 <0,0002 
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 18/03/2009 10  40 1,550 <0,0030 <0,0003 2,630 0,010 <0,0006 0,3210 <0,0030 <0,0020 <0,0000 <0,0070 <0,01 <0,0002 
 13/07/2009 11  00 1,520 0,0052 <0,0003 3,170 4,550 <0,0006 <0,0020 <0,0030 0,0379 <0,0000 <0,0070 <0,01 <0,0002 
 GRUPO: 04 
 Data col  Hora Col  Aldrinl  Clordano  D.D.T. Dieldrin  Endrin  Heptacloro  Lindano  Metoxicloro  Toxafeno  Heptaepox  HexaCloro  Organof  Carbamatos  
 29/03/2007 13 : 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0,014 Traços ND Traços 
 04/07/2007 10 : 0 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND Traços 
 23/11/2007 10 : 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND Traços Traços 
 27/03/2008 10 : 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
 17/07/2008 10 : 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
 18/03/2009 10 : 4 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
 13/07/2009 11 : 0 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
 GRUPO: 05 
 Data col  Hora Col  A.T.A Cianeto  Estanho  Fenol  Niquel  Oleos e graxas  Silica  Sulfeto  Teor Magnesio  
 Hora / Min  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  
 LAS CN SN NI SiO2 S Mg 

 29/03/2007 13  10 <0,0070 6,40 
 04/07/2007 10  00 <0,0070 2,00 
 23/11/2007 10  20 <0,018 9,60 
 27/03/2008 10  20 <0,018 4,40 
 17/07/2008 10  10 <0,041 <0,018 2,80 
 18/03/2009 10  40 <0,041 <0,018 6,40 
 13/07/2009 11  00 <0,041 <0,018 <2,00 
OBSERVAÇÕES  
29/03/2007 13 : 10 CARB_Aldicarb Sulfona/Metiocarbe/Metomil = Traços 
04/07/2007 10 : 00 CARB_ Aldicarb/Aldicarb Sulfona/Metomil = Traços 
23/11/2007 10 : 20 CARB_Aldicarb = Traços // OGCL_Endossulfan = Traços // OGFO_Paration = Traços 
27/03/2008 10 : 20 OGCL _ Endossulfan ug/L = Traços 
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 COPASA MG 
 RESULTADO DE ANALISES FÍSICO / QUIMICAS  

 CÓDIGO           : 060.000.14.08 PTO COLETA  :  FLUXO DE JUS EMBAIXO PONTE(RIO MANSO JUS BAR) 
 DIR. / DIST.      : DMT/DPMT/ MUNICIPIO      : BELO HORIZONTE 
 LOCALIDADE  :  SEDE 
 MANANCIAL    :  BARRAGEM RIO MANSO 
 GRUPO: 01 
 Data Col  Hora Col  Prof Col  Prof Sec  Temp  Temp   Cor Turb  Condut  pH Dur  Dur  Ac.  Ac.  Alc.  Alc.  Alc.  Sulfa-  Fe   Mn   Dur  Clore-t  Mg Alc.  
 Ar  Ag  total  Calcio  Total  livre  bic  carb  hidr  to total  total  mag o Tot  
 Hora / Min  
  Celsius   Celsius   uH  uT micros/cm  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  

 28/03/2008 10  40 27 21 100 17,60 39,0 7,00 21,2 19,3 6,0 18,50 ND ND 0,530 0,630 1,90 4,10 18,5 
 19/03/2009 13  30 29 26 50 13,60 32,0 7,60 3,0 0,760 0,060 2,70 
 GRUPO: 02 
 Data col  Hora Col  N. Amon  N. Orga. Nitrato  Nitrito  P total  Orto fos  Fe fer Fe sol  Mn sol  Ox dis  D.Q.D. D.B.O. Fluoreto  Sol  Sol Sus  Sol Dis  Nitrog  
 Hora / Min  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  totais  tot  tot  tot  
 N N N N P P Fe Fe Mn F mg/l  mg/l  mg/l  
 28/03/2008 10 40 1,09 <0,010 0,430 0,580 6,00 9,60 0,60 74,0 9,00 6,5,0 <0,05 
 19/03/2009 13 30 0,62 <0,010 0,170 0,030 7,20 51,40 1,65 32,0 4,80 27,2 
 GRUPO: 03 
 Data Col  Hora Col  Potassio  Prata Selenio  Sodio  Zinco  Cromo  Aluminio  Arsenio  Bario  Cadmio  Chumbo  Cobre  Mercurio  
 Hora / Min  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  
 K Ag Se Na Zn Cr Al As Ba Cd Pb Cu Hg 

 28/03/2008 10  40 1,580 3,000 
 19/03/2009 13  30 1,420 1,900 
 GRUPO: 04 
 Data col  Hora Col  Aldrinl  Clordano  D.D.T. Dieldrin  Endrin  Heptacloro  Lindano  Metoxicloro  Toxafeno  Heptaepox  HexaCloro  Organof  Carbamatos  

 GRUPO: 05 
 Data col  Hora Col  A.T.A Cianeto  Estanho  Fenol  Niquel  Oleos e graxas  Silica  Sulfeto  Teor Magnesio  
 Hora / Min  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  
 LAS CN SN NI SiO2 S Mg 

 19/03/2009 13  30 <0,02 
OBSERVAÇÕES  
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 COPASA MG 
 RESULTADO DE ANALISES FÍSICO / QUIMICAS  

 CÓDIGO           : 060.000.14.09 PTO COLETA  :  CORREGO QUEIAS (JUSANTE)- BR -381 
 DIR. / DIST.      : DMT/DPMT/ MUNICIPIO      : BELO HORIZONTE 
 LOCALIDADE  :  SEDE 
 MANANCIAL    :  BARRAGEM RIO MANSO 
 GRUPO: 01 
 Data Col  Hora Col  Prof Col  Prof Sec  Temp  Temp   Cor Turb  Condut  pH Dur  Dur  Ac.  Ac.  Alc.  Alc.  Alc.  Sulfa-  Fe   Mn   Dur  Clore-t  Mg Alc.  
 Ar  Ag  total  Calcio  Total  livre  bic  carb  hidr  to total  total  mag o Tot  
 Hora / Min  
  Celsius   Celsius   uH  uT micros/cm  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  

 29/03/2007 15  00 26 33 80 17,00 37,0 7,30 17,1 5,8 4,0 13,40 ND ND 1,500 0,070 11,30 2,50 13,4 
 04/07/2007 12  15 28 18 10 6,000 32,0 7,00 20,6 10,8 3,0 13,10 ND ND 0,210 0,050 9,80 2,80 13,1 
 23/11/2007 14  00 26 26 25 7,14 29,0 7,10 18,1 13,0 2,0 15,80 ND ND 0,410 0,110 5,10 2,80 15,8 
 27/03/2008 11  28 27 21 50 35,80 43,0 7,00 22,2 12,2 4,0 21,10 ND ND 1,070 0,280 10,00 3,20 21,1 
 17/07/2008 10  15 20 16 20 2,90 44,0 7,40 20,2 12,5 4,0 18,10 ND ND 0,740 0,210 7,70 3,20 18,1 
 18/03/2009 12  20 31 24 50 25,90 22,5 7,00 3,0 0,660 0,100 2,60 
 13/07/2009 11  35 21 15 20 5,20 25,51 7,04 0,3 0,400 0,110 2,40 
 GRUPO: 02 
 Data col  Hora Col  N. Amon  N. Orga. Nitrato  Nitrito  P total  Orto fos  Fe fer Fe sol  Mn sol  Ox dis  D.Q.D. D.B.O. Fluoreto  Sol  Sol Sus  Sol Dis  Nitrog  
 Hora / Min  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  totais  tot  tot  tot  
 N N N N P P Fe Fe Mn F mg/l  mg/l  mg/l  
 29/03/2007 15 00 0,083 0,28 <0,020 0,410 0,040 6,69 20,50 1,21 72,0 17,00 55,0 0,08 
 04/07/2007 12 15 <0,20 0,58 <0,020 0,070 <0,020 8,68 6,90 2,31 28,0 2,00 26,0 <0,05 
 23/11/2007 14 00 0,414 1,13 <0,01 0,100 0,080 <0,50 22,90 1,30 30,0 <2,00 28,8 0,41 
 27/03/2008 11 28 0,455 1,47 <0,010 0,230 0,120 6,00 16,00 2,30 52,0 14,00 38,0 0,46 
 17/07/2008 10 15 0,51 1,33 <0,010 0,130 0,160 7,50 6,00 3,00 36,0 2,00 34,0 0,506 
 18/03/2009 12 20 0,077 0,91 <0,010 0,140 0,070 7,67 44,50 1,26 24,0 3,00 21,0 
 13/07/2009 11 35 0,245 <0,20 <0,010 0,140 0,100 7,09 <5,00 <0,50 20,0 <2,00 20,0 
 GRUPO: 03 
 Data Col  Hora Col  Potassio  Prata Selenio  Sodio  Zinco  Cromo  Aluminio  Arsenio  Bario  Cadmio  Chumbo  Cobre  Mercurio  
 Hora / Min  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  
 K Ag Se Na Zn Cr Al As Ba Cd Pb Cu Hg 

 29/03/2007 15  00 1,340 <0,024 <0,0003 1,980 0,020 0,0100 <0,200 <0,0030 <0,100 <0,0000 <0,010 <0,01 <0,0002 
 04/07/2007 12  15 0,540 <0,024 <0,0003 <1,000 <0,008 0,0035 <0,200 <0,0030 <0,100 <0,0000 <0,010 <0,01 <0,0002 
 23/11/2007 14  00 0,620 <0,0030 <0,0003 1,200 <0,008 <0,0006 0,29003 <0,0030 0,0078 <0,0006 <0,0070 0,010 <0,0002 
 27/03/2008 11  28 0,540 <0,0030 <0,0003 1,300 0,130 <0,0006 0,2800 <0,0030 <0,0020 <0,0000 <0,0070 <0,01 <0,0002 
 17/07/2008 10  15 1,590 <0,0030 <0,0003 2,920 0,044 <0,0006 1,100 <0,0030 0,0640 <0,0000 0,0095 <0,01 <0,0002 
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 18/03/2009 12  20 0,640 <0,0030 <0,0003 <1,000 0,040 <0,0006 0,0090 <0,0030 <0,0020 <0,0000 <0,0070 <0,01 <0,0002 
 13/07/2009 11  35 0,660 <0,0030 <0,0003 1,100 0,191 <0,0006 0,0960 <0,0030 0,0311 <0,0000 <0,0070 <0,01 <0,0002 
 GRUPO: 04 
 Data col  Hora Col  Aldrinl  Clordano  D.D.T. Dieldrin  Endrin  Heptacloro  Lindano  Metoxicloro  Toxafeno  Heptaepox  HexaCloro  Organof  Carbamatos  
 29/03/2007 15 : 0 ND ND ND ND 0,068 ND ND ND ND 0,035 ND ND Traços 
 04/07/2007 12 : 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND Traços 
 23/11/2007 14 : 0 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND Traços 
 27/03/2008 11 : 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
 17/07/2008 10 : 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
 18/03/2009 12 : 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
 13/07/2009 11 : 3 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
 GRUPO: 05 
 Data col  Hora Col  A.T.A Cianeto  Estanho  Fenol  Niquel  Oleos e graxas  Silica  Sulfeto  Teor Magnesio  
 Hora / Min  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  
 LAS CN SN NI SiO2 S Mg 

 29/03/2007 15  00 <0,010 <0,0070 3,20 
 04/07/2007 12  15 <0,010 <0,0070 <2,00 
 23/11/2007 14  00 <0,041 <0,018 6,00 
 27/03/2008 11  28 <0,041 <0,018 2,40 
 17/07/2008 10  15 <0,041 <0,018 2,40 
 18/03/2009 12  20 <0,041 <0,018 4,40 
 13/07/2009 11  35 <0,041 <0,018 <2,00 
OBSERVAÇÕES  
29/03/2007 15 : 00 CAR-Metiocarbe/Metomil = Traços 
04/07/2007 12 : 15 CARB_Aldicarb Sulfona/Metomil = Traços 
23/11/2007 14 : 00 CARB_Aldicarb Sulfona / Metomil = Traços 
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 COPASA MG 
 RESULTADO DE ANALISES FÍSICO / QUIMICAS  

 CÓDIGO           : 060.000.14.10 PTO COLETA  :  CORR LAMAS- MONTANTE LAGO 
 DIR. / DIST.      : DMT/DPMT/ MUNICIPIO      : BELO HORIZONTE 
 LOCALIDADE  :  SEDE 
 MANANCIAL    :  BARRAGEM RIO MANSO 
 GRUPO: 01 
 Data Col  Hora Col  Prof Col  Prof Sec  Temp  Temp   Cor Turb  Condut  pH Dur  Dur  Ac.  Ac.  Alc.  Alc.  Alc.  Sulfa-  Fe   Mn   Dur  Clore-t  Mg Alc.  
 Ar  Ag  total  Calcio  Total  livre  bic  carb  hidr  to total  total  mag o Tot  
 Hora / Min  
  Celsius   Celsius   uH  uT micros/cm  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  

 18/01/2007 10  10 27 23 2,5 0,630 22,0 5,70 12,3 8,2 4,0 5,30 ND ND 2,5 0,150 0,060 4,10 2,00 5,30 
 30/03/2007 09  30 24 21 2,5 0,520 14,8 6,00 7,6 4,2 10,0 5,50 ND ND <2,0 0,090 0,070 3,40 2,00 5,50 
 07/05/2007 10  40 2,5 0,370 10,0 6,10 6,8 4,3 4,0 6,60 ND ND <2,0 0,190 0,110 2,50 2,00 6,60 
 13/07/2007 11  10 17 19 20 2,000 13,0 6,20 9,6 6,1 3,0 7,40 ND ND <2,0 <0,03 <0,020 3,50 <2,0 7,40 
 13/09/2007 10  00 18 20 2,5 1,460 13,0 6,10 7,8 5,2 5,0 7,30 ND ND 4,5 0,080 0,030 2,60 <2,0 7,30 
 06/11/2007 08  10 24 20 2,5 0,20 21,0 6,10 8,5 4,6 5,0 9,80 ND ND <0,1 0,230 0,030 3,90 <2,0 9,80 
 10/01/2008 11  28 24 21 <2,5 0,82 15,0 6,90 6,0 3,4 2,0 7,50 ND ND 8,4 0,600 0,030 2,60 <2,0 7,50 
 18/03/2008 12  10 30 21 10 1,52 16,0 6,20 11,6 5,4 4,0 7,40 ND ND 0,8 0,110 <0,020 6,20 2,60 7,40 
 13/05/2008 11  00 17 20 20 1,30 13,0 6,20 8,0 4,9 5,0 7,60 ND ND 3,6 0,200 <0,020 3,10 <2,0 7,60 
 09/07/2008 10  40 26 20 <2,5 1,00 16,0 6,40 8,4 6,9 3,0 7,90 ND ND <0,1 0,090 0,020 1,50 2,10 7,90 
 03/09/2008 10  30 26 20 <2,5 0,50 14,0 6,30 12,5 7,1 5,0 7,60 ND ND 11,6 <0,03 <0,020 5,40 2,10 7,60 
 20/11/2008 12  30 20 21 2,5 0,70 13,0 6,30 6,9 4,8 8,0 6,40 ND ND 0,8 0,120 0,030 2,10 2,10 6,40 
 02/02/2009 10  30 23 21 2,5 0,50 14,0 7,00 6,5 5,0 5,0 6,90 ND ND <0,1 0,070 0,030 1,50 2,00 6,90 
 14/05/2009 11  20 17 20 2,5 1,54 13,8 7,10 7,1 5,8 3,0 8,60 ND ND 2,2 <0,03 <0,020 1,30 2,00 8,60 
 17/08/2009 11  50 21 21 2,5 1,59 13,5 6,02 12,4 5,5 7,0 7,60 ND ND 10,2 0,110 0,040 6,90 <2,0 7,60 
 GRUPO: 02 
 Data col  Hora Col  N. Amon  N. Orga. Nitrato  Nitrito  P total  Orto fos  Fe fer Fe sol  Mn sol  Ox dis  D.Q.D. D.B.O. Fluoreto  Sol  Sol Sus  Sol Dis  Nitrog  
 Hora / Min  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  totais  tot  tot  tot  
 N N N N P P Fe Fe Mn F mg/l  mg/l  mg/l  
 18/01/2007 10 10 <0,020 <0,039 <0,020 4,74 21,40 4,60 30,0 2,00 28,0 0,34 
 30/03/2007 09 30 <0,020 <0,039 0,040 6,31 12,90 0,67 <2,0 <2,0 <2,0 0,14 
 07/05/2007 10 40 <0,020 0,080 0,040 7,20 14,50 0,67 <2,0 <2,00 <2,0 0,13 
 13/07/2007 11 10 <0,020 <0,039 <0,020 7,26 11,10 4,80 66,0 9,80 56,2 <0,05 
 13/09/2007 10 00 <0,020 <0,039 0,020 6,82 15,75 2,21 18,0 5,00 15,0 0,45 
 06/11/2007 08 10 <0,01 0,120 0,020 6,50 6,90 38,0 <2,00 38,0 0,27 
 10/01/2008 11 28 <0,01 <0,039 0,020 7,93 7,40 3,20 18,0 <2,00 18,0 0,14 
 18/03/2008 12 10 <0,010 6,40 7,20 1,20 42,0 <2,00 42,0 0,20 
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 13/05/2008 11 00 <0,010 0,040 0,020 6,80 20,61 1,26 36,0 4,00 32,0 0,11 
 09/07/2008 10 40 <0,010 <0,039 <0,020 7,46 8,10 3,10 32,0 <2,00 32,0 <0,05 
 03/09/2008 10 30 <0,010 <0,039 <0,020 6,30 <5,00 0,70 6,0 <2,00 6,0 <0,05 
 20/11/2008 12 30 <0,010 0,060 0,020 7,84 5,30 3,20 20,0 <2,00 20,0 0,11 
 02/02/2009 10 30 <0,010 0,040 <0,020 6,45 29,90 18,0 <2,00 18,0 <0,05 
 14/05/2009 11 20 <0,010 <0,039 <0,020 7,40 8,8 10,0 <2,00 10,0 0,236 
 17/08/2009 11 50 <0,010 <0,039 <0,020 5,31 18,24 22,0 <2,00 21,5 0,120 
 GRUPO: 03 
 Data Col  Hora Col  Potassio  Prata Selenio  Sodio  Zinco  Cromo  Aluminio  Arsenio  Bario  Cadmio  Chumbo  Cobre  Mercurio  
 Hora / Min  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  
 K Ag Se Na Zn Cr Al As Ba Cd Pb Cu Hg 

 18/01/2007 10  10 0,570 <0,024 <0,0003 1,240 0,038 <0,050 <0,200 <0,0030 <0,100 <0,0030 <0,010 <0,01 <0,0002 
 30/03/2007 09  30 0,420 <0,024 <0,0003 1,560 0,010 <0,0006 <0,200 <0,0030 <0,100 0,00087 <0,010 <0,01 <0,0002 
 07/05/2007 10  40 <0,200 <0,024 <0,0003 <1,000 0,023 <0,0006 <0,200 <0,0030 <0,100 0,00080 <0,010 <0,01 <0,0002 
 13/07/2007 11  10 0,260 <0,024 <0,0003 <1,000 0,013 0,0021 <0,200 <0,0030 <0,100 <0,0000 0,010 <0,01 <0,0002 
 13/09/2007 10  00 0,240 <0,0030 <0,0003 <1,000 0,029 <0,0006 0,2330 <0,0030 <0,0020 <0,0000 <0,0070 <0,00 <0,0002 
 06/11/2007 08  10 1,370 <0,0030 <0,0003 1,220 0,014 0,0010 0,0100 <0,0030 <0,0020 0,00400 0,1200 0,010 <0,0002 
 10/01/2008 11  28 <0,200 <0,0030 <0,0003 <1,000 0,011 0,0130 0,0970 <0,0030 <0,0020 <0,0000 <0,0070 <0,01 <0,0002 
 18/03/2008 12  10 0,200 <0,0030 <0,0003 <1,000 <0,008 <0,0006 0,1000 <0,0030 0,12000 <0,0000 <0,0070 <0,01 <0,0002 
 13/05/2008 11  00 <0,200 <0,0030 <0,003 <1,000 <0,008 <0,0006 0,2300 <0,0030 <0,0020 <0,0000 <0,0070 <0,01 <0,0002 
 09/07/2008 10  40 0,770 <0,0030 <0,0003 <1,000 0,040 <0,0006 0,0500 <0,0030 <0,0020 <0,0000 <0,0070 0,010 <0,0002 
 03/09/2008 10  30 0,340 <0,0030 <0,0003 <1,000 0,570 <0,0006 <0,0020 <0,0030 0,0300 <0,0000 0,0150 <0,01 <0,0002 
 20/11/2008 12  30 <0,200 <0,0030 <0,0003 <1,000 <0,008 <0,0006 <0,0020 <0,0030 <0,0020 <0,0000 <0,0070 <0,01 <0,0002 
 02/02/2009 10  30 <0,200 <0,0030 <0,0003 <1,000 0,022 <0,0006 0,0700 <0,0030 <0,0020 <0,0000 <0,0070 <0,01 <0,0002 
 14/05/2009 11  20 0,380 <0,0030 <0,0003 <1,000 0,010 <0,0006 <0,0020 <0,0030 <0,0020 <0,0000 <0,0070 <0,01 <0,0002 
 17/08/2009 11  50 1,060 <0,0030 <0,0003 <1,000 0,013 <0,0006 0,0700 <0,0030 <0,0020 0,00120 <0,0070 <0,01 <0,0002 
 GRUPO: 04 
 Data col  Hora Col  Aldrinl  Clordano  D.D.T. Dieldrin  Endrin  Heptacloro  Lindano  Metoxicloro  Toxafeno  Heptaepox  HexaCloro  Organof  Carbamatos  

 GRUPO: 05 
 Data col  Hora Col  A.T.A Cianeto  Estanho  Fenol  Niquel  Oleos e graxas  Silica  Sulfeto  Teor Magnesio  
 Hora / Min  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  
 LAS CN SN NI SiO2 S Mg 

 18/01/2007 10  10 2,80 4,70 
 30/03/2007 09  30 <2,00 5,11 
 07/05/2007 10  40 <2,00 <0,01 
 13/07/2007 11  10 12,40 9,21 
 13/09/2007 10  00 <2,00 8,80 
 06/11/2007 08  10 <2,00 8,000 
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 10/01/2008 11  28 4,00 8,100 
 18/03/2008 12  10 15,20 8,900 
 13/05/2008 11  00 6,80 6,900 
 09/07/2008 10  40 <2,00 4,270 
 03/09/2008 10  30 5,60 6,134 
 20/11/2008 12  30 5,20 6,110 
 02/02/2009 10  30 <0,041 <2,00 4,970 
 14/05/2009 11  20 <0,041 <2,00 5,570 
 17/08/2009 11  50 0,041 3,60 6,200 
OBSERVAÇÕES  
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 COPASA MG 
 RESULTADO DE ANALISES FÍSICO / QUIMICAS  

 CÓDIGO           : 060.000.14.11 PTO COLETA  :  COR GRANDE - MONTANTE LAGO 
 DIR. / DIST.      : DMT/DPMT/ MUNICIPIO      : BELO HORIZONTE 
 LOCALIDADE  :  SEDE 
 MANANCIAL    :  BARRAGEM RIO MANSO 
 GRUPO: 01 
 Data Col  Hora Col  Prof Col  Prof Sec  Temp  Temp   Cor Turb  Condut  pH Dur  Dur  Ac.  Ac.  Alc.  Alc.  Alc.  Sulfa-  Fe   Mn   Dur  Clore-t  Mg Alc.  
 Ar  Ag  total  Calcio  Total  livre  bic  carb  hidr  to total  total  mag o Tot  
 Hora / Min  
  Celsius   Celsius   uH  uT micros/cm  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  

 29/03/2007 14  00 32 26 100 12,00 42,0 7,10 21,3 12,0 4,0 21,70 ND ND 1,750 0,440 9,30 3,40 21,7 
 04/07/2007 11  00 27 18 60 12,00 35,0 7,00 26,1 10,2 5,0 23,60 ND ND 0,100 0,500 15,20 2,40 23,6 
 23/11/2007 11  40 26 26 25 6,71 45,0 6,80 33,1 25,6 5,0 26,90 ND ND 2,050 0,460 7,50 2,00 26,9 
 27/03/2008 12  28 27 21 40 14,10 31,0 7,20 19,1 17,2 4,0 14,50 ND ND 0,450 0,190 1,90 3,00 14,5 
 17/07/2008 11  40 21 17 15 18,80 36,0 6,80 17,4 8,6 4,0 12,90 ND ND 0,280 0,180 8,80 3,30 12,9 
 18/03/2009 11  20 28 23 100 23,00 38,0 6,80 4,0 1,430 0,430 3,10 
 13/07/2009 10  00 18 17 25 5,40 44,80 6,81 0,5 1,750 0,540 2,30 
 GRUPO: 02 
 Data col  Hora Col  N. Amon  N. Orga. Nitrato  Nitrito  P total  Orto fos  Fe fer Fe sol  Mn sol  Ox dis  D.Q.D. D.B.O. Fluoreto  Sol  Sol Sus  Sol Dis  Nitrog  
 Hora / Min  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  totais  tot  tot  tot  
 N N N N P P Fe Fe Mn F mg/l  mg/l  mg/l  
 29/03/2007 14 00 <0,20 <0,20 <0,020 0,090 0,380 6,69 39,10 1,14 48,0 5,00 43,0 <0,05 
 04/07/2007 11 00 <0,20 0,42 <0,020 <0,039 <0,020 7,00 19,10 1,89 56,0 11,00 45,0 <0,05 
 23/11/2007 11 40 0,541 1,12 <0,01 <0,039 0,400 6,25 9,90 2,41 56,0 5,60 50,4 0,54 
 27/03/2008 12 28 0,265 1,04 <0,010 0,120 <0,020 6,10 25,70 1,00 26,0 5,00 21,0 0,27 
 17/07/2008 11 40 0,413 0,49 <0,010 0,080 0,160 8,10 6,70 2,60 32,0 20,00 12,0 0,41 
 18/03/2009 11 20 0,096 0,80 <0,010 0,390 0,400 6,14 68,10 2,42 30,00 <2,00 30,0 
 13/07/2009 10 00 0,268 <0,20 <0,010 0,210 0,490 4,83 36,25 0,65 32,0 <2,00 32,0 
 GRUPO: 03 
 Data Col  Hora Col  Potassio  Prata Selenio  Sodio  Zinco  Cromo  Aluminio  Arsenio  Bario  Cadmio  Chumbo  Cobre  Mercurio  
 Hora / Min  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  
 K Ag Se Na Zn Cr Al As Ba Cd Pb Cu Hg 

 29/03/2007 14  00 0,900 <0,024 <0,0003 1,150 0,100 <0,0006 <0,200 <0,0030 <0,100 <0,0000 <0,010 <0,01 <0,0002 
 04/07/2007 11  00 1,290 <0,024 <0,0003 1,350 0,010 0,0053 <0,200 <0,0030 <0,100 <0,0000 <0,010 <0,01 <0,0002 
 23/11/2007 11  40 0,720 <0,0030 <0,0003 2,000 <0,008 <0,0006 0,0550 <0,0030 0,0220 <0,0000 <0,0070 <0,01 <0,0002 
 27/03/2008 12  28 0,380 <0,0030 <0,0003 <1,000 0,080 <0,0006 0,2700 <0,0030 <0,0020 <0,0000 <0,0070 <0,01 <0,0002 
 17/07/2008 11  40 2,250 <0,0030 <0,0003 <1,000 0,085 <0,0006 0,8300 <0,0030 0,0390 0,00260 0,0237 <0,01 <0,0002 
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 18/03/2009 11  20 0,810 <0,0030 <0,0003 1,060 <0,008 <0,0006 0,0450 <0,0003 <0,0020 <0,0000 <0,0070 <0,01 <0,0002 
 13/07/2009 10  00 0,890 <0,0030 <0,0003 1,140 <0,008 <0,0006 0,1360 <0,0030 0,0520 <0,0000 <0,0070 <0,01 <0,0002 
 GRUPO: 04 
 Data col  Hora Col  Aldrinl  Clordano  D.D.T. Dieldrin  Endrin  Heptacloro  Lindano  Metoxicloro  Toxafeno  Heptaepox  HexaCloro  Organof  Carbamatos  
 29/03/2007 14 : 0 ND ND ND ND 0,019 ND ND ND ND 0,022 ND ND Traços 
 04/07/2007 11 : 0 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND Traços 
 23/11/2007 11 : 4 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND Traços 
 27/03/2008 12 : 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
 17/07/2008 11 : 4 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND Traços 
 13/07/2009 10 : 0 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
 GRUPO: 05 
 Data col  Hora Col  A.T.A Cianeto  Estanho  Fenol  Niquel  Oleos e graxas  Silica  Sulfeto  Teor Magnesio  
 Hora / Min  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  
 LAS CN SN NI SiO2 S Mg 

 29/03/2007 14  00 <0,010 <0,0070 8,40 
 04/07/2007 11  00 <0,010 <0,0070 <2,00 
 23/11/2007 11  40 <0,041 <0,018 6,40 
 27/03/2008 12  28 <0,041 <0,018 3,20 
 17/07/2008 11  40 <0,041 <0,018 2,80 
 18/03/2009 11  20 <0,041 <0,018 2,00 
 13/07/2009 10  00 <0,041 <0,018 <2,00 
OBSERVAÇÕES  
29/03/2007 14 : 00 CARB_ Aldicarb Sulfona/Metomil = Traços 
04/07/2007 11 : 00 CARB_Aldicarb Sulfona/Metomil = Traços 
23/11/2007 11 : 40 CARB_Metomil = Traços // OGCL_Endossulfan = Traços 
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 COPASA MG 
 RESULTADO DE ANALISES FÍSICO / QUIMICAS  

 CÓDIGO           : 060.000.14.07 PTO COLETA  :  RIO MANSO 
 DIR. / DIST.      : DMT/DPMT/ MUNICIPIO      : BELO HORIZONTE 
 LOCALIDADE  :  SEDE 
 MANANCIAL    :  BARRAGEM RIO MANSO 
 GRUPO: 01 
 Data Col  Hora Col  Prof Col  Prof Sec  Temp  Temp   Cor Turb  Condut  pH Dur  Dur  Ac.  Ac.  Alc.  Alc.  Alc.  Sulfa-  Fe   Mn   Dur  Clore-t  Mg Alc.  
 Ar  Ag  total  Calcio  Total  livre  bic  carb  hidr  to total  total  mag o Tot  
 Hora / Min  
  Celsius   Celsius   uH  uT micros/cm  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  

 29/03/2007 13  10 32 25 100 29,00 38,0 7,20 15,3 5,6 4,0 15,00 ND ND 1,980 0,070 9,70 3,00 15,0 
 04/07/2007 10  00 25 15 60 21,00 30,0 7,10 19,1 12,3 3,0 19,50 ND ND 0,760 0,020 6,80 2,80 19,5 
 23/11/2007 10  20 26 26 160 41,80 43,0 7,10 19,7 18,0 3,0 22,30 ND ND 2,210 0,070 1,70 3,00 22,3 
 27/03/2008 10  20 27 21 120 59,60 54,0 7,00 19,3 14,2 5,0 18,90 ND ND 1,900 0,720 5,10 3,50 18,9 
 17/07/2008 10  10 20 16 40 15,60 39,0 7,20 13,7 10,0 3,0 14,70 ND ND 0,870 0,030 3,70 3,00 14,7 
 18/03/2009 10  40 27 22 200 120,0 32,0 6,90 4,0 5,190 0,200 2,30 
 13/07/2009 11  00 19 15 45 24,10 35,80 7,02 1,840 0,070 4,80 
 GRUPO: 02 
 Data col  Hora Col  N. Amon  N. Orga. Nitrato  Nitrito  P total  Orto fos  Fe fer Fe sol  Mn sol  Ox dis  D.Q.D. D.B.O. Fluoreto  Sol  Sol Sus  Sol Dis  Nitrog  
 Hora / Min  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  totais  tot  tot  tot  
 N N N N P P Fe Fe Mn F mg/l  mg/l  mg/l  
 29/03/2007 13 10 0,179 0,44 <0,020 0,800 0,020 5,86 23,80 <0,50 86,0 33,00 53,0 0,18 
 04/07/2007 10 00 <0,20 0,62 <0,020 0,270 <0,020 8,00 <5,00 0,96 68,0 18,00 50,0 <0,05 
 23/11/2007 10 20 0,397 0,54 <0,01 0,510 0,020 6,58 21,60 0,96 98,0 30,80 67,2 0,40 
 27/03/2008 10 20 0,257 1,40 <0,010 0,440 <0,020 6,30 20,50 1,30 234,0 <2,00 234,0 0,26 
 17/07/2008 10 10 0,230 0,62 <0,010 0,250 0,020 7,64 7,10 3,00 72,0 11,00 61,0 0,23 
 18/03/2009 10 40 0,353 0,76 <0,010 0,290 <0,020 6,75 36,00 3,30 140,0 86,00 54,0 
 13/07/2009 11 00 0,269 0,20 <0,010 0,290 0,030 7,98 <5,00 3,17 60,0 19,00 41,0 
 GRUPO: 03 
 Data Col  Hora Col  Potassio  Prata Selenio  Sodio  Zinco  Cromo  Aluminio  Arsenio  Bario  Cadmio  Chumbo  Cobre  Mercurio  
 Hora / Min  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  
 K Ag Se Na Zn Cr Al As Ba Cd Pb Cu Hg 

 29/03/2007 13  10 1,760 <0,024 <0,0003 3,410 0,010 <0,0006 <0,200 <0,0030 <0,100 <0,0000 <0,010 <0,01 <0,0002 
 04/07/2007 10  00 1,280 <0,024 <0,0003 2,670 0,013 0,0046 <0,200 <0,0030 <0,100 0,00070 <0,010 <0,01 <0,0002 
 23/11/2007 10  20 2,610 <0,0030 <0,0003 3,800 <0,008 <0,0006 0,1300 <0,0030 0,0100 <0,0000 <0,0070 0,020 <0,0002 
 27/03/2008 10  20 2,400 <0,0030 <0,0003 4,100 <0,008 <0,0006 0,2200 <0,0030 <0,0020 <0,0000 <0,0070 <0,01 <0,0002 
 17/07/2008 10  10 1,840 <0,0030 <0,0003 4,870 0,020 <0,0006 0,3000 <0,0030 0,0410 <0,0000 0,0212 0,010 <0,0002 
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 18/03/2009 10  40 1,550 <0,0030 <0,0003 2,630 0,010 <0,0006 0,3210 <0,0030 <0,0020 <0,0000 <0,0070 <0,01 <0,0002 
 13/07/2009 11  00 1,520 0,0052 <0,0003 3,170 4,550 <0,0006 <0,0020 <0,0030 0,0379 <0,0000 <0,0070 <0,01 <0,0002 
 GRUPO: 04 
 Data col  Hora Col  Aldrinl  Clordano  D.D.T. Dieldrin  Endrin  Heptacloro  Lindano  Metoxicloro  Toxafeno  Heptaepox  HexaCloro  Organof  Carbamatos  
 29/03/2007 13 : 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0,014 Traços ND Traços 
 04/07/2007 10 : 0 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND Traços 
 23/11/2007 10 : 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND Traços Traços 
 27/03/2008 10 : 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
 17/07/2008 10 : 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
 18/03/2009 10 : 4 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
 13/07/2009 11 : 0 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
 GRUPO: 05 
 Data col  Hora Col  A.T.A Cianeto  Estanho  Fenol  Niquel  Oleos e graxas  Silica  Sulfeto  Teor Magnesio  
 Hora / Min  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  
 LAS CN SN NI SiO2 S Mg 

 29/03/2007 13  10 <0,0070 6,40 
 04/07/2007 10  00 <0,0070 2,00 
 23/11/2007 10  20 <0,018 9,60 
 27/03/2008 10  20 <0,018 4,40 
 17/07/2008 10  10 <0,041 <0,018 2,80 
 18/03/2009 10  40 <0,041 <0,018 6,40 
 13/07/2009 11  00 <0,041 <0,018 <2,00 
OBSERVAÇÕES  
29/03/2007 13 : 10 CARB_Aldicarb Sulfona/Metiocarbe/Metomil = Traços 
04/07/2007 10 : 00 CARB_ Aldicarb/Aldicarb Sulfona/Metomil = Traços 
23/11/2007 10 : 20 CARB_Aldicarb = Traços // OGCL_Endossulfan = Traços // OGFO_Paration = Traços 
27/03/2008 10 : 20 OGCL _ Endossulfan ug/L = Traços 
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ANEXO 4.2 – Lista de Presença da 
Reunião de Percepção 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4.3 – Rede de Monitoramento 
do Reservatório 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5.1 – Reserva Legal 
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