
Resumo:

Neste trabalho foi realizada uma revisão bibliográfica sobre dois dos maiores desastres ambientais já registrados no estado de Minas

Gerais, causados pelo desabamento das barragens de rejeitos em Bento Gonçalves, distrito de Mariana no ano de 2015 e em

Brumadinho no ano de 2019. Pretende-se apresentar os impactos ambientais causados, focando especificamente nas águas superficiais

e na composição dos rejeitos de mineração despejados sobre os biomas locais. Para melhor entendimento do processo de mineração do

Brasil, fez-se uma revisão sobre o modo de extração, sua relevância socioeconômica, e beneficiamento do minério de ferro, ressaltando

os processos de construção de barragens de rejeitos. Com relação aos rios Doce e Paraopeba, os efluentes mais afetados pelos

acidentes em Mariana e Brumadinho, respectivamente, buscou-se suas classificações de acordo com a Resolução nº 357/2005 do

CONAMA, avaliando sua classificação, o propósito ao qual estes efluentes são destinados e os parâmetros orgânicos e inorgânicos

máximos aceitos. Analisando os relatórios de monitoramento das águas contaminadas pelos rejeitos de barragem disponibilizados pelo

Instituto Mineiro de Gestão de Águas (IGAM) e tendo ciência dos parâmetros de concentração aceitos pelo CONAMA, pôde-se

comparar os resultados antes e depois dos acidentes ambientais, e quais componentes se encontram em uma concentração acima da

aceita para águas doces de classe II. Com o intuito de reintegrar estes efluentes contaminados aos seus padrões originais, foram

sugeridos métodos analíticos de quantificação de metais e metaloides em águas superficiais, especificamente o ICP-MS e o ICP OES

para quantificação multielementar das matrizes. Estes métodos foram embasados nas metodologias descritas pelo CONAMA e pelo

IGAM para análises, e para complementar o trabalho, fez-se também uma revisão bibliográfica de artigos que utilizaram estes métodos

para quantificação de amostras de água.
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