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Introdução 

Atualmente, a conservação e recuperação dos recursos hídricos tornou-se 

uma prioridade mundial. Em vários países, estamos presenciando uma crescente 

degradação das águas superficiais e subterrâneas causada não só pelas mudanças 

climáticas, mas também por uma crescente pressão antrópica (Pinto-Coelho & 

Havens, 2014). Não podemos também deixar de mencionar que a “governança das 

águas”, embora seja um tema muito frequente na agenda política nas escalas 

regional, nacional e mesmo internacional, ainda se trata de uma meta a ser 

alcançada em muitos países (Pinto-Coelho & Havens, 2016;Saunier & Meganck, 

2007). 

Nos últimos anos, o Brasil entrou no grupo das nações que convivem com a 

crise hídrica. Os anos de 2014 e 2015, foram particularmente muito representantivos 

dessa nova realidade ambiental. Grande metrópoles brasileiras, estiveram na 

iminência de decretarem estado de calamidade devido a ameaça de colpaso no 

abastecimento de água. Há um grande debate na nação sobre os impactos 

ambientais de algumas grandes obras relacionadas aos recursos hídricos. Grandes 

hidroelétricas na Amazônia, transposição do rio São Francisco são algumas obras 

que podemos mencionar como sendo opções de governo que sucitaram e suscitam 

ainda uma grande polêmica nacional. 

Acreditamos que a crise nas águas no Brasil resulta não somente de 

mudanças climáticas (Pinto-Coelho & Havens, 2014). Ela é também o resultado de 

um conjunto de políticas públicas (ou de ausência delas) que induziram a um uso 

dos nossos recursos hídricos em patamares muito acima de sua real capacidade de 

suporte. 
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Quando parecia que o país estava saindo da fase aguda de sua crise nas 

águas, em novembro de 2015, os brasileiros foram surpreendidos com o desastre de 

Mariana (ANA, 2016, SOS Mata Atântica, 2016, IGAM, 2015). Essa que é a maior 

tragédia ambiental do país, foi causada pelo rompimento de uma grande barragem 

que recebia rejeitos de mineração. Embora,o desastre tenha ocupado de imediato as 

primeiras páginas dos jornais, tenha recebido grande cobertura em todos os 

noticiários de TV e as redes sociais tenham sido literalmente inundadas com as 

primeiras fotos da lama de Mariana, o fato é que muitos especialistas e mesmo uma 

boa parte do mundo acadêmico não tinha (e ainda não tem) uma dimensão exata 

dos impactos a curto, médio e longo prazos associados a essa tragédia. Poucos 

foram os especialistas que conseguiram prever que os efeitos da lama de Mariana 

seriam não somente visíveis, mas causariam impactos notáveis até mesmo no delta 

do rio Doce, em Regência (ES). 

É muito improtante destacar, todavia, que o rio Doce vem sofrendo uma série 

de graves impactos ambientais ao longo das últimas décadas. Grande parte de sua 

bacia hidrográfica era ocupada pela Mata Atlântica (SOS Mata Atlântica, 2016). Esse 

bioma está hoje quase que exclusivamente restrito a pequenos fragmentos ou 

sobrevive em unidades de conservação nos estados de MG e do ES. Além do 

desmatamento, o vale do rio Doce sofreu, ainda na metade do século XX, um 

acelerado processo de industrialização chefiado principalmente por grandes projetos 

de mineração, silvcultura. A esse quadro de rápida e acelerada ocupação humana, 

devemos adicionar a construção de um grande complexo siderúrgico na região do 

médio rio Doce, denomimada de “Vale do Aço”. Em poucas décadas, o intenso 

processo de crescente ocupação humana, acelerada industrialização causou uma 

rápida degradação de todo o ecossistemas fluvial do rio Doce. 
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Como todo rio tropical de grande porte, o rio Doce é um ecossistema muito 

complexo. Nesse rio, existem dois dos principais distritos lacustres do Brasil: (1) 

distrito lacustre do médio rio Doce e (2) distrito lacustre do baixo rio Doce. Somados, 

os dois sistemas compreendem mais de uma centena de lagos nas mais variadas 

fases do seu ciclo sucessional. Ambos sistemas têm não somente a sua criação e 

gênese associados ao rio Doce. Esses sistemas interagem com o rio de diversas 

formas criando um ecossistema cujo equilírbrio ecológico depende da integridade 

não só do rio, mas dos seus lagos, das matas, das nascentes e da vegetação do 

entorno.  

Considerando o acima exposto, é plenamente justificável que os habitantes 

do baixo rio Doce, principalmente aqueles que habitam as cidades de Colatina, 

Linhares e  região estejam muito apreensivos em relação aos possíveis impactos 

ecológicos que possam estar associados ao mau estado de conservação do rio Doce 

sobre os lagos da região, principalmente em virtude dos recentes acontecimentos 

acima relatados. 

 

Objetivos  

O presente relatório pretende, inicialmente, discutir os impactos ambientais 

associados ao desastre de Bento Rodrigues (Mariana, MG), em diferentes escalas 

geograficas, com foco nas principais alterações tanto na vegetação, na ictiofauna 

(peixes) quanto na qualiade de água. Essas informações são muito importantes para 

que se possa compreender a segunda parte do documento. 

Numa segunda etapa, o documento descreve com detalhes a provincia 

lacustre do baixo rio Doce bem como a estrutura e funcionamento das lagoas 

marginais dos rios tropicais. Finalmente, o documento traz algumas sugestões e 



5 
 

 

recomendações que possam embasar possíveis ações do Poder Público voltadas a 

prevenção ou mesmo mitigação dos possíveis danos causados pela tragédia de 

Mariana sobre os lagos em questão.  

  

O desastre em Bento Rodrigues (Mariana, MG)  

Na tarde do dia 05 de novembro de 2015, a barragem de Fundão, 

pertencente ao complexo minerário de Germano, de propriedade da Samarco 

Mineradora,* localizada no subdistrito de Bento Rodrigues, município de 

Mariana/MG, se rompeu de modo repentino. A barragem tinha um volume de 50 

milhões de m³ de rejeitos de mineração (SEDRU, 2016). Desse total, 34 milhões de 

m³, após galgarem uma segunda barragem a jusante, a barragem de Santarém, 

foram lançados na bacia hidrográfica do rio Doce (IBAMA, 2015). Cerca de 16 

milhões restantes ainda permanecem armazenados nessa segunda barragem, que 

foi parcialmente danificada, mas continua ainda de pé. Esse material continua sendo 

carreado, aos poucos, a jusante, em direção ao mar, por meio dos tributários e do rio 

Doce (Fig. 1). 

A onda de lama percorreu, inicialmente, 2 km até a localidade de Bento 

Rodrigues, que foi quase totalmente destruída (Fig. 2). Em seguida, a lama 

percorreu 55 km no rio Gualaxo do Norte, até desaguar no rio do Carmo. Neste, os 

rejeitos percorreram outros 22 km até a sua junção com o rio Doce.  

Na calha principal do rio Doce, esse material foi transportado atingindo, 

progressivamente, uma série de cidades (Fig. 3) até a chegar à localidade de 

Regência (ES), em uma área de extensos manguezais, que formam, em sua foz, um 
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delta, para então entrarem no Oceano Atlântico. No total, cerca de 663,2 km de 

corpos hídricos foram diretamente impactados pelo desastre. 

____________ 
* Para mais informações sobre a mineradora, acesse: http://www.samarco.com . 

 

 

FIGURA 1 - Localização do complexo de mineração “Germano”, da Samarco em Mariana 
(MG). No complexo, existiam três barragens planejadas para receber os rejeitos do 
processo de mineração: Germano, Fundão e Santarém. A maior parte dos rejeitos 
liberados em Fundão galgou a barragem de Santarém, localizada a jusante das duas 
primeiras barragens. Esta terceira barragem sofreu sérios danos, mas foi capaz de reter 
cerca de 16 milhões de m³ de lama, e ainda continua de pé (Fonte: orginal, RMPC). 
 

http://www.samarco.com/
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FIGURA 2- Foto aérea mostrando a devastação do distrito de Bento Rodrigues, 
pertencente ao município de Mariana (MG), causada pelo rompimento da barragem de 
Fundão, Mina de Germano/Samarco ocorrido no dia 05 de novembro de 2015. Fonte: 
Google. 

 

Segundo o Boletim Estadual de Proteção e Defesa Civil, de 06 de janeiro de 

2016, o desastre de Bento Rodrigues causou a morte de 17 pessoas, e duas outras 

estavam desaparecidas até aquela data (1 mês após a ruptura da barragem) 

(MINAS GERAIS, 2016a). Os prejuízos socioambientais associados ao desastre 

levaram o Governo de Minas a decretar a “situação de emergência” para 32 

municípios lindeiros ao rio Doce. Segundo o governo (MINAS GERAIS, 2016b), 

4.238 pessoas foram diretamente atingidas pelo rompimento da barragem de 

Fundão no Estado de MG (incluindo mortos, desaparecidos, feridos, desabrigados e 

desalojados).  

O restabelecimento da situação de normalidade depende da  mobilização e 

da ação coordenada dos três níveis de governo (municipal, estadual e federal) e, em 

alguns casos, até de ajuda internacional. O desastre causado pelo rompimento da 
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barragem de Fundão pode ser avaliado, inicialmente, em duas escalas espaciais 

(SEDRU, 2016). 
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FIGURA 3 - Bacia do rio Doce com a cronologia do avanço da “onda de lama” na calha do rio, até chegar a sua foz, em Regência, 
no Espírito Santo (ES). Fonte: Serviço Geológico do Brasil (2015). 
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Impactos na escala microrregional  

Essa primeira escala de análise corresponde ao trecho de a proximadamente 

77 km, compreendido entre o ponto de ruptura da barragem e a foz do rio do Carmo 

no rio Doce. Mariana, Barra Longa e Rio Doce foram os  municípios atingidos. Da 

foz do rio do Carmo, ainda são incluídos mais 12 km no rio Doce até a UHE de 

Candonga (Fig. 4). Nessa escala, a ênfase será dada ao efeito destrutivo do 

escorrimento na lama que ao extrapolar a calha dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e 

Doce. O desastre causou uma enorme destruição nas comunidades terrestres do 

entorno. Logo após enveredar no rio Doce, a lama foi parcialmente retida pela 

barragem do UHE de Candonga e, após essa represa, a lama continuou a descer o 

rio Doce, mas dentro da sua calha principal. 

 

FIGURA 4 - Os impactos do desastre da Samarco na escala microrregional afetaram os 
córregos de Santarém (2 km), o rio Gualaxo do Norte (69 km), o rio do Carmo (28 km). 
Esta escala ainda inclui 12 km do rio Doce desde a foz do rio Piranga até a UHE de 
Candonga.  
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Na escala microrregional, destacase o assoreamento dos rios Gualaxo do 

Norte e do Carmo, bem como um trecho de 12 km dentro do rio Doce, até a 

barragem de UHE Candonga. Apesar dos maiores impactos terem sido observados 

tendo decorridas apenas algumas poucas horas após o desastre, ainda hoje, 

constatase um processo contínuo de carreamento e deposição de sedimentos nos 

cursos d’água.  Esse processo decorre não só da erosão a partir da lama minerária 

depositada junto às margens, mas também da lenta liberação de lama pela 

barragem de Santarém. Segundo o Ministério Público de Minas Gerais (Fonte: Rádio 

CBN, 15 de abril de 2016), estima-se que da barragem de Santarém (parcialmente 

danificada) tenham sido liberados 5,0 milhões de metros cúbicos de lama após o 

acidente. Desse modo, os cursos d’água permanecem continuamente sendo 

assoreados e sua capacidade de transporte ainda está comprometida. O material 

sedimentado ao longo das margens dos rios nesse trecho impede a captação seja 

para abastecimento público seja para consumo animal ou seu aproveitamento para a 

irrigação em dezenas de localidades. A Tabela 1, abaixo,  resume os principais 

impactos ambientais esperados na escala microrregional em comparação com os 

impactos ocorridos na escala macrogerional.
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TABELA 1 - IMPACTOS AMBIENTAIS NAS DIFERENTES ESCALAS DECORRENTES DO DESASTRE DE MARIANA, MG 

 

N 
TIPO DE IMPACTO 

 
DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS IMPACTOS PREVISTOS 

Escala 

Micro Macro 

1 Água Turbidez 
Ecotoxicológicos (metais) 
Nascentes 

xx 
x 
x 

xx 
xx 
 

2 Vegetação/Solo Erosão 
Compactação 
Contaminação por xenobiontes (metais e aminas) 
Queda da fertilidade das várzeas e áreas alagáveis 
Fragmentação de hábitats 
Perda de conectividade nos ecótonos transicionais terra-água  
Perda generalizada de serviços ecológicos 

xx 
xx 
xx 
xx 
xx 
xx 
xx 

 
 
 
 
 
 
xx 

3 Biodiversidade  Ictiofauna (peixes) 
Herpetofouna (répteis e anfíbios) 
Avifauna (aves) 
Mastofauna (mamíferos) 

x 
x 
x 
x 

xx 
xx 
x 
x 

4 Unidades de 

conservação 

Áreas de Preservação Permanente – APPs  

Parques Estauais e Nacionais (PE Rio Doce - PERD e PN Sete Salões) 

xx  
x 
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Segundo o governo de Minas, os prejuízos econômicos causados pelo 

desastre na microrregião afetada chegaram a R$ 870 mil (esfera pública) e R$ 13 

milhões, no setor privado (SEDRU/GOV MINAS GERAIS, 2016). 

Impactos na escala macrorregional  

Nessa escala, os impactos ambientais da tragédia serão analisados em toda a 

extensão do dos rios afetados pelo desastre, ou seja, 663 km. Entretanto, como os 

primeiros 89 km (77 km nos tributários + 12 km no rio Doce), foram tratados no item 

anterior, aqui será dada maior ênfase ao trecho dos 574 km compreendidos entre a 

UHE de Candonga, de onde a lama passa a correr apenas na calha central do rio 

até a sua foz, na cidade de Regência (ES).  

Na escala macrorregional, os impactos foram bastante diferenciados em relação 

aos efeitos da tragédia na escala microrregional. Eles foram sentidos e se irradiaram 

por toda a bacia hidrográfica do rio Doce. As questões relacionadas à água são as 

de maior relevância, uma vez que, a jusante da barragem de Candonga, 

praticamente, a lama não extrapolou a calha do rio Doce. Os possíveis danos à 

biodiversidade são, ainda de difícil mensuração, e a quantificação desse tipo de 

prejuízo ainda dependem de estudos que estão sendo executados ou planejados 

para ser executados. Apesar das limitações nas informações disponíveis até o 

momento, podemos resumir os principais tipos de impactos ambientais observados 

na escala macrorregional (Tab. 1, acima). 

Segundo o levantamento realizado pelo governo mineiro (MINAS GERAIS, 

2016b), os prejuízos econômicos associados ao desastre, na escala macrorregional, 

foram de R$ 140 milhões na esfera pública e R$ 340 milhões na esfera privada. 
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Em termos ambientais, esperamse investimentos em estudos básicos e 

aplicados, bem como de ações mitigatórias, ao longo dos próximos meses e anos 

em toda a região afetada pelo desastre. Esses esforços visam, no primeiro 

momento, a obtenção de um quadro mais detalhado e completo dos impactos 

ambientais associados ao acidente. Em um segundo momento, os dados a serem 

gerados irão subsidiar toda uma série de ações de reparação, mitigação, 

conservação dos diversos ecossistemas impactados. A seguir, destacamos três 

prioridades ambientais que deverão ser consideradas nesses estudos (SEDRU, 

2016). 

Vegetação 

A bacia do rio Doce está predominantemente inserida no bioma da Mata 

Atlântica. Embora esse bioma apresente altos índices de biodiversidade e de 

endemismo, a Mata Atlântica encontrase em situação crítica. Em seus domínios 

vive 70% da população brasileira e nessa região estão localizadas as maiores 

cidades e os mais importantes polos industriais do Brasil. 

Segundo o IBAMA, em 2014, a Mata Atlântica estava reduzida a 15% de sua 

cobertura original (19.676.120 hectares). Dessa forma, o bioma figura entre os 25 

hotspots mundiais, uma das regiões mais ricas e, ao mesmo tempo, mais 

ameaçadas do planeta (INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS , 2015). 

Segundo o IBAMA, o rompimento da barragem de Fundão causou a 

destruição de 1.469 hectares (14,69 km²) ao longo de 77 quilômetros de cursos 

d´água, incluindo áreas de preservação permanente (APPs) (INSTITUTO 
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BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, 

2015).  

Essa devastação concentrouse principalmente em matas ciliares remanescentes 

e no solo. A passagem da lama não somente destruiu e arrancou as árvores e a 

vegetação herbácea, mas levou ou soterrou a serapilheira e seus bancos de 

sementes. Dessa forma, os ecossistemas atingidos pelo desastre, nesse primeiro 

trecho (escala microrregional), tiveram sua resiliência e processos de sucessão 

muito comprometidos.  

Uma das primeiras tarefas a serem feitas será o mapeamento e monitoramento 

dos quase 15 km² de vegetação diretamente atingida pela lama. A espessura da 

cobertura de lama bem como suas propriedades físicoquímicas (granulometria, pH, 

etc.), além da possível concentração de metais com potencial tóxico, deverão ser 

investigadas em detalhe. Os dados irão permitir a escolha de soluções locais que 

incluem desde a completa a remoção física do material até diferentes modelos de 

biorremediação disponíveis. 

Segundo um levantamento feito pela EMBRAPA, a lama depositada ao longo das 

margens dos rios dificilmente poderá transformarse em um solo estruturado que 

permita uma sucessão ecológica natural que restabeleça as comunidades vegetais, 

originalmente presentes nessas regiões (INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO 

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, 2015). O material apresenta 

uma grande homogeneidade granulométrica, com elevados teores de areia fina e 

silte que representam 90% da fração de terra fina (< 2mm).  

Os teores de argila encontrados são inferiores a 10%, característica que limita 

muito a capacidade de troca de cátions. A composição granulométrica dos rejeitos é 

extremamente homogênea e, dessa forma, sempre irá ocorrer um adensamento 
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intenso das partículas após a secagem. Essa característica permite que haja uma 

rápida compactação, sob clima seco, o que impede uma boa oxigenação das 

camadas inferiores do solo. Adicionalmente, o material tem elevados teores de 

minerais ferruginosos (hematita, magnesita e ilmenita) o que limita ainda mais a sua 

fertilidade. É evidente que esses trechos, com baixa ou nenhuma capacidade de 

resiliência, vão requerer Planos de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, no 

longo prazo.  

 

Peixes 

Segundo o IBAMA, o rio Doce possui 64 espécies de peixes nativos (dados da 

porção de MG), 12 (doze) delas consideradas endêmicas. Outras 11 espécies estão 

ameaçadas de extinção (Tabela 2) (INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE 

E RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, 2015).  

Em relação aos impactos ambientais dessa tragédia sobre os componentes da 

ictiofauna, três aspectos devem ser mencionados: (a) a extensão da rede 

hidrográfica afetada, de quase 600 km; (b) os níveis elevados e persistentes de 

turbidez; e (c) a possibilidade de essa comunidade sofrer os efeitos da 

biomagnificação de elementos tóxicos colocados em disponibilidade na água, em 

decorrência da passagem da lama. Portanto, podese esperar impactos importantes 

na estrutura ecológica dessa comunidade, no longo prazo.  
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TABELA 2 -LISTA DE ESPÉCIES DE PEIXES AMEAÇADAS E ENDÊMICAS 

NA  BACIA DO RIO DOCE 

 

 ESPÉCIES AMEAÇADAS STATUS 

1 Brycon devillei (Castelnau, 1855)  EM 

2 Henochilus wheatlandii (Garman, 1890)  CR 

3 Hypomasticus thayeri (Borodin, 1929)  EM 

4 Microlepidogaster perforatus (Eigenmann & Eigenmann, 1889) CR 

5 Pareiorhaphis mutuca (Oliveira & Oyakawa, 1999)  EM 

6 Pareiorhaphis nasuta (Pereira, Vieira & Reis, 2007)  CR 

7 Pareiorhaphis scutula (Pereira, Vieira & Reis, 2010)  EM 

8 Prochilodus vimboides (Kner, 1859)  VU 

9 Rachoviscus graciliceps (Weitzman & Cruz, 1981)  EM 

10 Steindachneridion doceanum (Eigenmann & Eigenmann, 1889) CR 

11 Xenurolebias izecksohni (Da Cruz, 1983) EM 

 ESPÉCIES ENDÊMICAS   

1 Deuterodon pedri END 

2 Henochilus wheatlandii END 

3 Oligosarcus solitarius END 

4 Phalloceros elachistos END 
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5 Simpsonichthys izecksohni END 

6 Australoheros ipatinguensis END 

7 Potamarius grandoculis END 

8 Delturus carinotus END 

9 Pareiorhaphis nasuta END 

10 Parotocinclus doceanus END 

11 Parotocinclus planicauda END 

12 Steindachneridion doceanum END 

EM – em perigo, CR – situação crítica, VU – vulnerável, END – Endêmica 
Fonte: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (2015). 

 

Os estudos voltados à ictiofauna deverão, portanto, concentrarse não somente 

no monitoramento regular das principais populações. Aspectos ecológicos 

importantes, como o comportamento reprodutivo, as estratégias de alimentação, 

bem como as modificações morfocomportamentais sofridas pelas diferentes 

populações em decorrência do acidente deverão ser priorizados.  

Outra vertente de estudos estará concentrada na questão da contaminação 

ambiental que os peixes do rio Doce podem sofrer.  

Finalmente, uma terceira linha de estudos, mais aplicados, será direcionada ao 

segmento da pesca tradicional, da piscicultura e da aquicultura, essas duas últimas 

atividades, vistas, agora, como alternativas importantes não só para a produção de 

pescado na região como também para a geração de emprego e renda. 
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Contaminação ambiental 

A síntese que fazemos, a seguir, baseiase em resultados oficiais de 

monitoramentos realizados pelo Instituto Mineiro de Águas –Serviço Geológico do 

Brasil (CPRM, 2015-2016) e pelo INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS, 

(IGAM, 2015-2016).  

O IGAM vem realizando um monitoramento diário em 12 estações de 

monitoramento localizadas ao longo da calha do rio Doce, incluindo ainda um ponto 

localizado no rio do Carmo, na localidade de Barra Longa que passou a ser 

monitorado a partir do dia 21 de novembro de 2015. Os demais pontos apresentam 

dados em uma série temporal mais longa.  

Os impactos causados pelo rompimento da barragem de Fundão na qualidade de 

água do rio Doce e seus tributários podem ser tipificados em duas grandes 

categorias: (a) aumento na quantidade de partículas em suspensão e dissolvidas; (b) 

aumento nos níveis de contaminação por metais e outros agentes, com potencial 

tóxico.  

O aumento na quantidade de partículas em suspensão na água pode ser refletido 

em diversas variáveis limnológicas (transparência, cor, turbidez, sólidos dissolvidos, 

sólidos totais, sólidos sedimentáveis, etc.). A Figura 5 demonstra o aumento 

observado nos sólidos na calha do rio Doce, após o desastre em Bento Rodrigues. 

Observar que os valores de sólidos chegaram a 112.000 mg/L na estação do rio 

Doce no dia 7 de novembro de 2015. 

A questão da contaminação ambiental pode ser exemplificada com a evolução 

temporal das concentrações de alguns metais nas diferentes estações amostradas 

(Figuras 6 e 7). 



 20

  

 

 

A principal modificação na qualidade de água decorrente do desastre em Bento 

Rodrigues foi um aumento extraordinário dos valores de partículas em suspensão na 

água do rio Doce. Ao contrário do que foi previsto, a recuperação dos valores 

médios para toda uma série de variáveis associadas ao aumento dessa carga de 

sólidos não está ocorrendo na velocidade prevista. Em muitas ocasiões, reversões 

na tendência de queda nos valores de sólidos têm sido observadas em vários pontos 

e em várias ocasiões, ao longo das semanas que se seguiram ao desastre.  

As implicações ambientais associadas ao aumento na carga de sólidos presente 

nas águas do rio Doce são imensas. Inicialmente, deve ser destacado que várias 

localidades nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo foram obrigadas a 

interromper a captação de água, a partir do rio Doce. Essa interrupção causou 

situações de crise em cidades de grande porte, como Governador Valadares (MG) e 

Colatina (ES), por exemplo.  

O excesso de turbidez causou a morte de milhares de peixes e de outros 

organismos aquáticos, em um primeiro momento. Em seguida, a queda na atividade 

fotossintética de algas e outras plantas aquáticas irá comprometer o funcionamento 

de toda a cadeia trófica. Muitos organismos podem não resistir à falta de alimentos 

gerada pela diminuição na produção primária em um grande rio como o rio Doce. O 

elevado teor de sólidos pode, ainda, favorecer o aumento e/ou a manutenção de 

concentrações de outros poluentes e elementos tóxicos na água e incrementar ainda 

mais a eutrofização já presente em alguns trechos do rio. 
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FIGURA 5 – Concentrações de sólidos totais (mg/L) entre 07 de novembro e 3 de dezembro de 2015, em dois pontos situados na calha do rio Doce, em 

Minas Gerais. O gráfico à esquerda ilustra essas concentrações logo após a entrada do rio Carmo no rio Doce enquanto que o gráfico a direita ilustra a 

evoluçao temporal da  variável em um ponto situado na porção central do rio Doce (estação de Periquito). Dados de IGAM (2015).  
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FIGURA 6 – Evolução temporal (Nov-Dez 2015) das concentrações de manganês, alumínio, 
arsênio e cádmio em alguns pontos situados na água da calha do rio Doce, em Minas Gerais. 
Fonte: IGAM (2015). 
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FIGURA 7 – Evolução temporal (Nov-Dez 2015) das concentrações de chumbo, cromo, níquel e 
mercúrio em alguns pontos situados na água da calha do rio Doce, em Minas Gerais. Fonte: 
IGAM (2015).  
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E quanto à questão ecotoxicológica, pelo menos três aspectos importantes 

devem ser destacados. Em primeiro lugar, embora o rio Doce já tenha um histórico de 

poluição causada pelas indústrias sediadas em suas margens, é evidente que as 

concentrações da maioria dos metais analisados ultrapassaram os valores considerados 

como médias históricas para a região no período considerado (novembrodezembro de 

2015). Essas médias históricas estão representadas pela linha horizontal azul nos 

gráficos (ver Figs. 6 e 7).  

Em segundo lugar, fica também claro que, em muitos casos, as concentrações 

observadas ultrapassaram valores considerados seguros para águas naturais. Nos 

gráficos das figuras prévias, esses valores estão representados pela linha vermelha. 

Tratamse de limites sugeridos pela norma alemã DIN, internacionalmente reconhecida 

como valor aceitável e seguro para águas interiores.  

Em terceiro lugar, deve ser ressaltado que tais concentrações de metais se 

referem a valores encontrados na água. Obviamente, existe a possibilidade de que 

possa haver um grande incremento desses valores na biomassa de peixes e outros 

organismos aquáticos graças ao processo da biomagnificação de xenobiontes que 

normalmente ocorre na cadeia trófica (ISLA, 2016).  

Uma grande polêmica foi aberta pela própria mineradora ao afirmar que os seus 

rejeitos não seriam tóxicos. A empresa se baseia na norma NBR 10.004 que certifica os 

rejeitos do complexo minerário de Germano como resíduos não perigosos 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004). Eles seriam não inertes 

apenas para Mn e Fe, segundo a norma da NBR. Apesar disso, temos que reconhecer 

que o derramamento de dezenas de milhões de toneladas de rejeito inerte no meio 

ambiente acabou por gerar uma lama com claro potencial tóxico.  

Milhões de toneladas de rejeitos liberadas no ambiente acabaram por revolver 

montantes não desprezíveis de sedimentos, diferentes camadas de solo, vegetação viva 

e todo tipo de material que encontraram pela frente. Muitas edificações (incluindo 

depósitos de suplementos agrícolas, industriais, lubrificantes e de combustíveis) vieram 

abaixo, assim como veículos e máquinas agrícolas que foram soterrados ou 
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transportados por dezenas de quilômetros rio abaixo. Todo esse processo certamente 

acabou por disponibilizar um elevado montante de metais e outros poluentes na coluna 

de água do rio Doce e de seus tributários diretamente afetados. Os gráficos das Figuras 

6 e 7 ilustram, de modo inequívoco, que a lama trouxe venenos para a água do rio Doce.  

A recuperação da qualidade de água no rio Doce também irá exigir grandes 

investimentos em monitoramento e, posteriormente, em medidas de recuperação e 

conservação da saúde ambiental desse grande rio. Projetos especialmente voltados ao 

estudo ecotoxicológico das comunidades aquáticas são mandatórios, por exemplo. Por 

outro lado, uma grande pressão será exercida pela sociedade em geral junto às 

prefeituras lindeiras para a melhoria dos serviços de captação e distribuição de água 

bem como o tratamento adequado dos efluentes domésticos e industriais que são 

lançados de volta ao rio Doce.  

É importante destacar que, tendo decorrido 1 ano após o rompimento da 

barragem de Fundão, existem ainda alguns indícios de que a qualidade da água ao 

longo da calha do rio Doce ainda encontra-se comprometida em função do desastre de 

Mariana (Fig. 08). Em relação aos possíveis impactos nas lagoas do distristo do baixo rio 

Doce, recomendamos uma atnção maior em relação aos pontos RD059 e RD067 que 

ficam próximos a cidade de Aimorés (MG). Nesses pontos, a turbidez da água e os 

teores de manganês, por exemplo, ainda não retornaram aos valores considerados 

normais, considerando a série histórica de medições a cargo do IGAM-MG. 
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FIGURA  08 – Evolução da qualidade da água na calha do rio Doce, entre outubro de 2015 e 

outubro de 2016 (tendo decorrido 1 ano) em uma série de pontos de coleta no estado de 

Minas Gerais. Fonte: IGAM (2016).  
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Área de Estudo 

No  centro-leste  do  Estado  do  Espírito Santo,  próximo  à  cidade  de  Linhares,  

ao longo do baixo vale do rio Doce, ocorre um notável  conjunto  lacustre  composto  por 

dezenas de lagos barrados, distribuídos em domínios  geomorfológicos  distintos (Aprile, 

2012; Bozelli, 1992; Cavati & Fernandes, 2008; de Souza & Fernandes, 2009; Hatushika 

et al., 2005; Hatushika et al., 2007; Huszar et al., 1990; Mello, 2003; Tavares,  2010 e 

Vieira, 2010, dentre outros) .   

As lagoas marginais do baixo rio Doce compreendem um conjunto de 

aproximadamente 35 lagoas situadas próximo à cidade de Linhares (ES). As lagoas mais 

importantes são, respectivamente, as lagoas de Juparanã, Noiva, Palminhas, Palmas e 

Aguiar. A maioria delas estão localizadas á margem esquerda do rio. Estes lagos podem 

ser  agrupados  em lagos  internos  e  lagos  externos  (Figs.9 e 11).   

 

FIGURA 09 – Cartograma ilustrando as diversas lagoas marginais do trecho do baixo rio 

Doce, próximo a cidade de Linhares (ES). 
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Os lagos externos são caracterizados por corpos lacustres  com  cerca  de  1  a  

10  km  de comprimento, situados entre o platô terciário e  a  planície  costeira  

quaternária.  Os  lagos internos,  de  maiores  dimensões,  estão presentes  entre  os  

tabuleiros  da  Formação Barreiras  e a planície aluvial  do rio Doce, preferencialmente na 

margem esquerda deste rio,  com destaque para  o lago Juparanã,  o  maior  da  região,  

com cerca  de  25  km de extensão (Tab. 3 e Fig. 10) . 

A Lagoa Juparanã (Fig. 10) localiza-se no município de Linhares, no Espírito 

Santo, Brasil. É a segunda maior lagoa do Brasil em volume de água  (Tab. 2). O lago 

possui mais de quarenta praias em suas margens, estando a maioria dentro de 

propriedades privadas. Das praias de acesso público, pode-se citar a Praia das Três 

Pontas, Praia do Caju, Praia do Minotauro (com horário restrito), Praia da Jesuína 

(em Rio Bananal) e Praia do Patrimônio da Lagoa (em Sooretama). Além de Linhares, os 

municípios de Bananal e Sooretama também possuem áreas da lagoa dentro de seus 

limites. O nome "juparanã", em tupi, significa "mar de água doce".  Nessa lagoa, existe a 

Ilha do Imperador que ainda mantém sua vegetação natural.  

Os eventuais impactos ambientais causados pelas más condições da água no rio 

Doce, caso afetem a Lagoa de Juparanã, assim como outras lagoas vão muito além da 

questão ambiental e ecológica, já que existe uma boa infraestrutura turística nos lagos 

dessa região, com praias públicas com restaurantes/bares onde ocorrem eventos 

culturais e intenso afluxo de turistas e visitantes. É evidente que, nesse caso, impactos 

ambientais também siginificam impactos sócio-econômicos. 
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FIGURA 10 – Lagoa de Juparanã e outras lagoas marginais do baixo rio Doce, mostrando a sua proximidade com a cidade de Linhares e o rio 

Doce. É possível observar diferentes usos do solo e uma extensa infraestrutura de transportes. 
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TABELA 03 – Características morfométricas (área e perímetro) das lagoas marginais do baixo 

rio Doce. 

ID Nome Área (m²) Perímetro 
(m) 

Localização 

1   243755 3543 Interno 

2   323334 5939 Interno 

3   2091328 21684 Interno 

4 Lagoa Terra Alta 4345854 24376 Interno 

5 Lagoa das Palmas 1568672 15070 Interno 

6   1406434 13848 Interno 

7 Lagoa das Palmas 11584901 53797 Interno 

8 Lagoa das 
Palminhas 

9716580 99285 Interno 

9 Lagoa Nova 17024873 70340 Interno 

10 Lagoa Juparanã 1212240 16344 Interno 

11 Lagoa Juparanã 69145864 116416 Interno 

12   731083 9864 Externo 

13   1616822 21111 Externo 

14   270426 4036 Externo 

15   281451 2534 Externo 

16   3128774 28006 Externo 

17   1422959 11408 Externo 

18   1702631 13217 Externo 

19   330432 3693 Externo 

20   421641 5488 Externo 

21   832082 10338 Externo 

22   78078 1118 Externo 

23   332867 3172 Externo 

24 Lagoa Durão 2262369 16149 Externo 

25 Lagoa de Dentro 2739311 20886 Externo 

26   41173 1213 Externo 

27   535693 3851 Externo 

28   1047862 11751 Externo 

29   591960 8363 Externo 

30   380349 4106 Interno 

31   549113 6484 Interno 

32 Lagoa do Limão 4682128 39756 Interno 

33   1172703 13189 Interno 

34   2906674 24105 Interno 

35 Lagoa Aguiar 9220090 64440 Externo 
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 Área (km²) Perímetro 
(km) 

Soma dos lagos internos 128,35 528,282 

Soma dos lagos 
externos 

27,59 240,638 

Soma geral 155,94 768,920 

 

O significado ecológico do sistema composto pelas lagoas marginais  e os seus 

rios anexos tem sido amplamente demonstrado e confirmado não somente pela literatura 

científica internacional (Lévêque, 2003; O´Sullivan & Reynolds, 2005; Towsend et al. 

201;) como também por diversos trabalhos e estudos realizados no Brasil (Alves et al. 

2006; Alvim et al. 2004; Pinto-Coelho, 2000; Baginski, 2007; Guimarães, 2014; Henry, 

2003; Lima, 2003; Luz et al. 2009; Vieira et al. 2005; Tundisi & Tundisi, 2008; Wetzel, 

2008). 

Dois grupos de lagos podem ser isolados considerando a existência de ligações 

diretas com o rio Doce. A maior parte dos lagos situados na porção ocidental em relação 

a cidade de Linhares possui esse tipo de ligação enquanto que os lagos da porção 

oriental e sul não apresentam ligações evidentes com as águas superficiais do rio Doce. 

Entretanto, o cartograma que representa a produtividade hidrológica dos aquíferos da 

região não exclui a possiblidade de contaminantes do rio Doce chegarem aos lagos da 

região via contaminação dos aquíferos subterrâneos o que afetaria mesmo aqueles que 

não apresentam ligações diretas por canais ao rio Doce (Fig. 11). 

Os usos do solo na região de estudo concentram-se sobretudo nas atividades 

agropécuárias (Fig. 11). O cartograma de uso do solo mostra o claro impacto do 

desmatamento na região, uma vez que existem apenas um mosaico descontínuo de 

vegetação natural. Essa condição do uso do solo permite que efeitos sinérgicos entre a 

contaminação do rio Doce e run off de nutrientes e poluentes advindos dessas atividades 

possam comprometer ainda mais a condição ecológica dos lagos que compõem esse 

distrito lacustre.  
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FIGURA 11 – Distrito lacustre do baixo rio Doce. RMPC/Aplysia/Nautilus. ORIGINAL. 
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Discussão e Recomendações 

Acima, demonstramos que existe uma considerável literatura sobre os efeitos 

benéficos e positivos da interação entre um rio e suas lagoas marginais. Uma das 

principais manifestações positivas refere-se à entrada periódica de nutrientes e 

sedimentos que chegam às lagoas na época das cheias. As lagoas marginais também 

atuam como berçários para inúmeras espécies de peixes migradores de piracema já que 

oferecem condições ideais de habitat e abrigo contra predadores. Essas lagoas têm o 

potencial de amortecer os feitos as cheias e depuram as águas dos rios. Atuam como 

grandes filtros ecológicos. Adicionalmente, já foi demosntrado que a biodiversidade de 

lagoas marginais que ficaram isoladas dos rios por muito tempo é afetada por esse 

isolamento, seja ele feito pelo homem ou por vias naturais (Fig. 12).  

 

 

FIGURA 12 – Interações positivas entre um rio e suas lagoas marginais (RMPC, original).  
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A interação entre um rio e suas lagoas marginais também pode oferecer alguns 

riscos ambientais (Fig. 13). As águas de um rio podem conter excesso de nutrientes, 

sedimentos e matéria orgânica e toda uma série de contaminantes ambientais (metais 

tóxicos, defensivos agrícolas, óleos e graxas, poluentes orgânicos persistentes, os 

POP´s, tais como hormônios, fármacos, caféina, etc.). Outra ameaça crescente é a 

presença de espécies exóticas sejam de peixes, anfíbios, répteis e diversos 

invertebrados, particularmente os moluscos (ex: mexilhão dourado). Outra ameaça 

refere-se à poluição genética advinda da presença de híbridos de peixes e outros animais 

originários de sítios, fazendas, projetos de aquicultura e de outras fontes diversas.  

Um lago pode também conter ameaças para a integridade ecológica de um rio, 

particularmente os lagos que recebem efluentes não tratados de cidades (efluentes 

domésticos e industriais), bem como material advindo do “run off” de atividades agrícolas, 

incluindo aí, nutrientes, defensivos agríciolas, etc. É muito comum a introdução de 

espécies exóticas em lagos muito frequentados por pescadores esportivos. A introdução 

do tucunaré e da piranha vermelha, ambos originários da bacia amazônica, vem 

causando uma série de importantes desequilíbrios ambientais nos lagos do médio rio 

Doce (Pinto-Coelho et al. 2008). 

 

FIGURA 13 – Interações negativas entre um rio e suas lagoas marginais (RMPC, original). 
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No caso das lagoas marginais do baixo rio Doce é muito provável que a tragédia 

da Samarco possa ainda exercer algum efeito negativo, principalmente considerando 

dois fatos: 

 (1)  os efeitos do desastre de Mariana afetaram toda a calha do rio Doce e muitos 

desses efeitos têm uma longa duração no tempo (Fig. 08). Existe a necessidade de toda 

uma série de estudos complementares que deverão ser ainda feitos para que se possa 

avaliar de modo quantitativo e seguro os efeitos a longo prazo dos contaminantes 

lançados na calha do rio em decorrência do desastre; 

(2) as lagoas marginais da região de Linhares estão localizadas muito próximas à 

calha do rio Doce e a uma boa parte delas apresenta ligações diretas com o rio e, 

considerando a estrutura de solos da região, é provável que os poluentes do rio Doce 

também possam atingir as lagoas, considerando a produtividade hídrica dos aquíferos da 

região (Fig. 11).   

Evitar esses impactos negativos, entretanto, não é uma tarefa trivial. 

Considerando o acima exposto, devemos levar em conta que o rio Doce e suas lagoas 

marginais constituem-se em um ÚNICO ecossistema. A separação física - de modo 

permanente - entre esses elementos (ex: através de aterros) não é aconselhável nem é 

justificável sob o ponto de vista ecológico.  

Cito aqui um exemplo muito didático. Na região metropolitana de Belo Horizonte, 

existe uma lago cárstico, uma lagoa tão especial que deu o nome ao município: Lagoa 

Santa. Ela foi considerada milagrosa pelos primeiros colonos da região. Suas águas 

chegaram, na época colonial, a serem exportadas para Lisboa! Até recentemente, suas 

águas eram muito transparentes (> 5 metros) e havia uma exuberante vegetação em sua 

orla.  

Na década de setenta, algumas obras de engenharia tais como pequenas 

alterações no nível de vazão da lagoa foram feitas. Essas obras, aliadas à introdução de 

espécies exóticas e a crescente poluição por esgotos domésticos contribuíram para 

causar uma verdadeira catástrofe ambiental.  A lagoa, outrora com suas águas límpidas e 

cristalinas, foi perdendo seu encanto. Com o passar dos anos, chegaram as 

cianobactérias que deram ao lago um aspecto de “sopa de ervilhas”. O mau cheiro é 
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constante, sendo frequentes eventos de mortandade de peixes, além de outros efeitos 

indesejáveis.  

Recomendamos que toda e qualquer obra de engenharia que cause alterações 

na hidrodinâmica no ecossistema “baixo rio Doce – lagoas marginais” seja feita 

SOMENTE APÓS a completa descrição batimétrica e hidrodinâmica de cada lago que 

vier a ser contemplado com tais obras. Recomendamos ainda que tais intervenções, caso 

venham a acontecer, sejam feitas de tal modo que permitam a volta ao estado original 

dessas ligações, tão logo o risco de contaminação ambiental provenitente do rio Doce 

seja devidamente estudado ou deixar de ser uma ameaça.  

É importante que se estabeleça um monitoramento regular e de longa duração 

em todas as lagoas do distrito lacustre do baixo rio Doce. Nesse monitoramento, devem 

ser contempladas, além das variáveis limnológicas convencionais (temperatura, 

condutividade, oxigênio dissolvido e transparência da água), aquelas outras variáveis 

voltadas a questão da eutrofização e contaminação por efluentes domésticos (coliformes, 

clorofila-a, DBO, fósforo e nitrogênio). Nesse monitoramento, devem ser incluídas ainda   

as variavéis ligadas a contaminação por metais (Mn, Fe, Al, As, Cd, Pb, Zn, Ni, Hg dentre 

outros), agrotóxicos e poluentes orgânico- persistentes (POP´s). Recomendamos ainda 

que se façam estudos ecotoxicológicos na ictiofauna a fim de se acompanhar a 

possibildiade de contaminação ambiental nos peixes das lagoas.  

Acreditamos ainda ser relevante que um amplo programa de educação ambiental 

seja implementado na região. Esse programa deve contemplar ações educativas voltadas 

a diferentes tipos de público-alvo. Nesse programda deve ser incluídos gestores públicos 

das águas, representantes das principais cadeias produtivas (agropecuária, p. ex.) e 

também estudantes do ensino fundamental e médio, no mínimo. 
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