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1 LINHAS DE BASE  

1.1 Linhas de base - Indicadores 
Dos indicadores de qualidade das águas superficiais, o Índice de Qualidade da Água (IQA) é amplamente 

utilizado por agência reguladoras, pela literatura e por técnicos do meio ambiente. Entretanto, considerando 

o perigo de contaminação por elementos tóxicos, deve ser utilizado também o índice de contaminação por 

tóxicos (CT), concomitantemente a ensaios ecotoxicológicos, sendo que ambas metodologias devem ser 

complementares. 

A avaliação do Índice do Estado Trófico (IET) de um corpo d’água pode ser considerada como um exame 

clínico do ambiente, fornecendo informações importantes sobre os processos de macro escala em evolução 

no meio aquático. 

Para asserção quanto à adequação dos corpos d’água monitorados à legislação vigente, a utilização do Índice 

de Conformidade ao Enquadramento (ICE) é proeminente, de modo a auxiliar na tomada de decisão para 

direcionamento das ações às áreas mais críticas. 

Uma explicação mais detalhada destes indicadores e metodologia pode ser encontrada no Portal Info Hidro 

do IGAM e no livro Estudos de Modelagem da Qualidade da Água de Rios (Sperling, 2007). 

Estes indicadores, apesar de sumarizarem e categorizarem os parâmetros ambientais, possuem algumas 

limitações, tais como o negligenciamento da análise dos parâmetros de monitoramento individualmente, 

bem como valores ótimos de uma variável podem obscurecer valores piores de outra variável e assim 

acarretar em perda de sensibilidade da análise. Portanto, não se recomenda que os índices sejam os únicos 

alicerces para tomada de decisão de ações ambientais ou para conclusões acerca do ambiente de estudo. 

Cada variável deve ser levada em consideração e analisada individualmente. Ramos (1997) sintetiza as 

vantagens e desvantagens da aplicação de indicadores e índices ambientais, sendo listadas: 

Vantagens 

• Capacidade de sintetizar a informação de caráter técnico/científico; 

• Identificação das variáveis-chave do sistema; 

• Facilidade de transmitir a informação; 

• Bom instrumento de apoio à decisão e aos processos de gestão ambiental; 

• Sublinhar a existência de tendências; 

• Possibilidade de comparação com padrões e/ou metas pré-definidas; 

• Avaliação dos níveis de desenvolvimento sustentável 

Limitações 

• Inexistência de informação base; 

• Definição de equações matemáticas que melhor traduzam os parâmetros selecionados; 

• Perda de informação nos processos de agregação de dados; 

• Definição dos limites de variação do índice em relação às imposições ambientais; 

• Critérios robustos para seleção dos indicadores. 

 

1.2 Linhas de Base – PELD 
O PELD, Programa de Pesquisa Ecológica de Longa Duração, é uma iniciativa que propõe a geração de 

conhecimento qualificado junto às universidades acerca de ecossistemas brasileiros e a sua biodiversidade, 

com o compromisso de transmissão deste conhecimento ao grande público, sendo regulamentado pela 

Resolução Normativa nº 23/2011. Contando com o apoio financeiro de diversas instituições, os programas 
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são de longa duração e distribuídos por diferentes ecossistemas do Brasil. Dentre eles, destaca-se o PELD Rio 

Doce. 

Os trabalhos executados se concentram nas áreas de diversidade genética, botânica, faunística e aquática, 

havendo também programas socioeconômicos e de educação ambiental (PELD - Relatórios Técnico-

Científicos das Atividades – 2002, 2004 e 2005). Este programa pode fornecer subsídio teórico-científico para 

asserção dos impactos causados pelo evento de rompimento da barragem, bem como auxiliar na definição 

de metas e objetivos.  

1.3 Linhas de Base – Qualidade da água e sedimentos 
Os segmentos considerados para a região da Bacia do Rio Doce (de 1 a 4) após evento englobam 

praticamente todos os pontos de monitoramento, que já eram utilizados anteriormente ao evento por órgão 

reguladores, que sofreram impacto direto do evento. Entretanto o ponto RD083, localizado no Rio Doce, e o 

ponto RD071, localizado no Rio do Carmo, não foram mencionados em seus respectivos segmentos, 2 e 1. 

A distribuição espacial dos pontos de monitoramento é representada na Figura 01. 

 

Figura 01 - Pontos de monitoramento e seus respectivos segmentos do trecho impactado pelo rompimento 
da barragem do Fundão. 

De acordo com dados consolidados de Qualidade da Água da Agência Nacional das Águas (ANA) (Portal 

Metadados – Indicadores de Qualidade de Água), referentes ao período de 01/01/2001 a 31/12/2014, foram 

elaboradas cartas temáticas com a distribuição espacial das médias de cada um dos cinco parâmetros 

contemplados. Os parâmetros de oxigênio dissolvido (OD), demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e IQA, na 

grande maioria dos pontos, apresentaram valores adequados no tocante da qualidade das águas de acordo 

com a classificação classe 2 – águas doce da resolução CONAMA 357/2005 (Figuras 2 a 4). 
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Os parâmetros de fósforo total e turbidez apresentaram valores médios acima do desejável, sendo estes 

espacialmente distribuídos por todo o trecho amostrado (Figuras 5 e 6). Para o entendimento do tipo de 

dado que as médias estão refletindo, observou-se os valores máximos e mínimos de cada um destes 

parâmetros, bem como seus desvios padrão (Tabela 01). Valores de desvio padrão altos indicam que os 

dados são heterogêneos e que há uma instabilidade das áreas amostradas, e a oscilação entre os valores 

máximos e mínimos demonstra o alcance destas flutuações. De acordo com estes dados, pode-se inferir que 

havia um impacto anterior ao rompimento da barragem que seria negligenciado se fosse analisado apenas o 

indicador ambiental IQA. Este impacto pode implicar na existência de uma assembleia de organismos que 

colonizavam ou colonizam estes locais e possuem uma melhor adaptação a situações de stress, o que pode 

conferir uma certa resiliência aos organismos residentes. Um problema teorizado que pode ser associado a 

esta conjectura é que organismos resilientes e generalistas, normalmente exóticos, tendem a ocupar os 

nichos de organismos especialistas e endêmicos, o que pode dificultar ações conservacionistas com o intuito 

de recuperar a biodiversidade do Rio Doce (Vitule, 2009). 

 

 

 

 

Figura 02 - Valores médios de oxigênio dissolvido nos pontos de monitoramento (ANA, 2016) da Bacia do Rio 
Doce (Pré-evento). Os pontos que possuem um halo negro são os pontos referentes às áreas afetadas pelo 
rompimento da barragem da SAMARCO – Pontos mostrados na Figura 01. 
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Figura 03 - Valores médios de Demanda Bioquímica de Oxigênio nos pontos de monitoramento (ANA) da 
Bacia do Rio Doce (Pré-evento). Os pontos que possuem um halo negro são os pontos referentes às áreas 
afetadas pelo rompimento da barragem da SAMARCO – Pontos mostrados na Figura 01. 
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Figura 04 - Valores médios de Índice de Qualidade de Água nos pontos de monitoramento (ANA) da Bacia do 
Rio Doce (Pré-evento). Os pontos que possuem um halo negro são os pontos referentes às áreas afetadas 
pelo rompimento da barragem da SAMARCO – Pontos mostrados na Figura 01. 
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Figura 05 - Valores médios de Fósforo Total nos pontos de monitoramento (ANA) da Bacia do Rio Doce (Pré-
evento). Os pontos que possuem um halo negro são os pontos referentes às áreas afetadas pelo rompimento 
da barragem da SAMARCO – Pontos mostrados na Figura 01. 
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Figura 06 - Valores médios de Turbidez nos pontos de monitoramento (ANA) da Bacia do Rio Doce (Pré-
evento). Os pontos que possuem um halo negro são os pontos referentes às áreas afetadas pelo rompimento 
da barragem da SAMARCO – Pontos mostrados na Figura 01. 
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Tabela 01 - Dados consolidados de monitoramento da Bacia do Rio Doce nos anos de 2001 a 2014 (ANA) Estados de Minas Gerais e Espírito Santo. 

2001 a 2014 DBO Fósforo IQA OD Turbidez 

Código UF Corpo d'água N Méd Mín Máx SV N Méd Mín Máx SV N Méd Mín Máx SV N Méd Mín Máx SV N Méd Mín Máx SV 

RD009 MG Rio do Carmo 55 2,6 2,0 5,0 0,9 40 0,107 0,050 0,220 0,044 55 60,0 40,0 79,0 9,0 55 7,3 5,7 9,0 0,6 55 45,7 2,4 418,0 77,2 

RD071 MG Rio do Carmo 25 2,1 2,0 3,5 0,3 25 0,051 0,020 0,190 0,046 25 64,0 45,0 83,0 10,0 25 8,2 7,5 9,5 0,5 25 73,0 2,7 744,0 149,9 

RD019 MG Rio Doce 69 2,1 2,0 4,0 0,3 53 0,049 0,010 0,350 0,057 69 71,0 48,0 88,0 11,0 69 7,6 6,5 8,9 0,5 69 53,4 2,7 318,0 74,0 

RD023 MG Rio Doce 69 2,0 2,0 3,0 0,2 53 0,058 0,010 0,210 0,044 68 70,0 45,0 93,0 11,0 69 8,0 6,5 9,7 0,6 69 54,0 2,5 310,0 69,1 

RD035 MG Rio Doce 69 2,1 2,0 4,0 0,3 53 0,067 0,010 0,250 0,050 69 60,0 44,0 81,0 8,0 69 7,7 6,4 9,1 0,6 69 68,4 2,6 382,0 85,5 

RD033 MG Rio Doce 68 2,2 2,0 6,0 0,7 53 0,078 0,020 0,290 0,054 68 57,0 42,0 75,0 7,0 68 8,3 3,8 10,3 0,9 68 75,4 3,1 955,0 133,2 

RD083 MG Rio Doce 39 2,0 2,0 2,1 0,0 39 0,043 0,020 0,180 0,031 39 68,0 43,0 82,0 8,0 39 7,7 6,5 10,2 0,7 39 49,5 3,5 537,0 89,2 

RD044 MG Rio Doce 69 2,1 2,0 3,0 0,2 53 0,054 0,020 0,170 0,040 69 63,0 45,0 79,0 8,0 69 7,7 5,4 9,8 0,8 69 64,7 3,0 794,0 112,1 

RD045 MG Rio Doce 69 2,1 2,0 3,0 0,2 53 0,055 0,010 0,180 0,042 68 62,0 43,0 79,0 7,0 69 7,6 6,2 9,8 0,6 69 68,9 0,5 797,0 127,0 

RD053 MG Rio Doce 68 2,1 2,0 4,1 0,4 53 0,049 0,010 0,190 0,039 67 64,0 44,0 88,0 10,0 69 7,5 6,0 9,5 0,6 69 65,0 2,4 560,0 105,6 

RD058 MG Rio Doce 69 2,1 2,0 4,0 0,3 53 0,050 0,010 0,180 0,040 68 63,0 44,0 83,0 9,0 69 7,7 5,8 10,0 0,7 69 67,9 2,8 417,0 100,1 

RD059 MG Rio Doce 69 2,1 2,0 5,6 0,5 53 0,051 0,010 0,200 0,040 68 64,0 46,0 84,0 8,0 69 7,7 4,2 10,7 0,9 69 72,4 3,4 764,0 133,8 

RDC1C005 ES Rio Doce 36 2,7 0,0 6,0 1,4 38 0,444 0,000 11,833 1,947 36 67,0 48,0 82,0 9,0 38 7,6 5,6 9,4 0,8 36 50,3 4,7 200,0 60,3 

RD067 MG Rio Doce 69 2,1 2,0 6,0 0,6 53 0,043 0,010 0,250 0,041 68 69,0 44,0 87,0 9,0 69 7,5 5,8 9,4 0,6 69 64,2 3,2 540,0 104,9 

RDC1E010 ES Rio Doce 37 2,7 0,0 7,2 1,6 39 0,087 0,000 0,620 0,122 38 68,0 45,0 84,0 9,0 39 7,8 5,0 9,8 1,0 37 54,1 4,0 240,0 67,4 

RDC1E015 ES Rio Doce 16 2,0 0,0 3,5 0,8 17 0,049 0,000 0,150 0,049 16 68,0 47,0 82,0 10,0 17 7,5 5,3 9,0 1,0 16 59,8 5,0 186,0 71,9 

RDC1D020 ES Rio Doce 34 2,8 0,0 6,5 1,3 35 1,839 0,000 61,100 10,312 35 57,0 41,0 73,0 8,0 35 7,5 5,7 9,6 0,9 33 59,6 5,0 243,0 71,7 

RDC1D025 ES Rio Doce 21 4,7 0,0 47,0 9,8 24 0,083 0,005 0,400 0,089 23 66,0 43,0 79,0 10,0 25 7,5 4,8 8,7 1,0 25 57,2 4,0 480,0 98,7 

RDC1E030 ES Rio Doce 35 2,8 1,1 6,0 1,1 36 0,073 0,000 0,301 0,078 36 66,0 41,0 84,0 8,0 37 7,6 4,5 9,7 1,0 37 41,6 5,6 332,0 58,6 

N=Número de amostras analisadas / Méd.=Média dos valores das análises / Mín e Max= Valores mínimos e máximos / SV= Desvio Padrão 
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Dentre os parâmetros analisados, não foi observada uma tendência espacial nos valores de monitoramento, 

ficando todos distribuídos de forma homogênea por todo o trecho de estudo (Figura 07) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na próxima seção foram realizados tratamentos estatísticos superficiais dos dados para sua melhor 

averiguação. As análises de coordenadas principais e de similaridade Euclidiana foram realizadas 

conjuntamente a um teste de correlação de Spearman/Pearson e, para uma análise mais aprofundada dos 

dados, sugere-se a realização de testes estatísticos do tipo PERMANOVA e outras metodologias descritas em 

Anderson & Walsh (2013) e Clarke & Gorley (2006). 

Um padrão similar ao observado na análise dos dados consolidados pela ANA pode ser encontrado em dados 

de monitoramento do IGAM durante o período que compreende o ano de 1997 até o ano de 2014. Análises 

de coordenadas canônicas principais foram realizadas agrupando os dados em anos (variação temporal) e 

em pontos de monitoramento (variação espacial) para os parâmetros turbidez, fósforo e coliformes totais. A 

escolha destes parâmetros foi baseada em sua regularidade e importância ecológica – 921 coletas, sendo 

aproximadamente 71 coletas por ponto durante os 18 anos de monitoramento, resultando em 

aproximadamente 4 coletas por ponto por ano (em média, há pontos que não foram amostrados em alguns 

anos e há outras inconsistências). Nesta análise não pode ser observada nenhuma tendência clara de 

organização dos pontos por sua proximidade temporal (Figura 08) nem pela sua proximidade espacial 

(Figura 09). 

 

 

 

 

 

Figura 07 - Valores normalizados (raiz quadrada) de 5 parâmetros de monitoramento da bacia do Rio Doce 
(ANA). O eixo X ilustra, de forma ordenada de montante para jusante (direita para a esquerda), a distribuição 
espacial dos pontos de monitoramento. 
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Figura 08 - Análise de principais coordenadas dos parâmetros de qualidade de água fósforo total, turbidez e 
coliformes totais para a média dos anos de monitoramento, para todos os pontos de interesse (antes do 
rompimento da barragem de Fundão). A ordem dos pontos na legenda, à direita, reflete a ordem dos pontos 
no curso d’água, no sentido montante para jusante do Rio Doce, na área inserida no estado de Minas Gerais. 
A bolha com vetores representa o quanto cada variável contribuiu para a localização espacial dos pontos no 
gráfico. Dados brutos obtidos no Portal Info Hidro – Qualidade das Águas – último acesso em 10/05/2017. 

 

Figura 09 - Análise de principais coordenadas dos parâmetros de qualidade de água fósforo total, turbidez e 
coliformes totais para a média dos pontos durante os anos de 1997 até 2014. A ordem dos pontos na 
legenda, à direita, reflete a ordem dos pontos no curso d’água, no sentido montante para jusante do Rio 
Doce, na área inserida no estado de Minas Gerais. A bolha com vetores representa o quanto cada variável 
contribuiu para a localização espacial dos pontos no gráfico. Dados brutos obtidos no Portal Info Hidro – 
Qualidade das Águas – último acesso em 10/05/2017. 

Os valores de fósforo e de turbidez podem ser explicados em parte pelo tipo de uso e ocupação do solo na 

região, que está sujeita a intensa erosão e à escassez de água (Relatório de gestão do Exercício de 2015 – 

Contrato de Gestão 001/IGAM/2011) (Figuras 10 e 11). 
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Figura 10 – Localização de áreas onde há intensa erosão do solo na Bacia do Rio Doce. Fonte: Consórcio 
Ecoplan-Lume. 

 

Figura 11 – Localização de áreas sujeitas a déficit hídrico, na Bacia do Rio Doce. Mapas elaborados no 
período pré-evento. Fonte: Relatório de gestão do Exercício de 2015. 
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A Agência de Água delegatária da Bacia do Rio Doce, IBIO - AGB Doce, auxilia no direcionamento de ações de 

acordo com critérios geológicos, ecológicos e sociais para hierarquização das áreas (Relatório de gestão do 

Exercício de 2015 – Contrato de Gestão 001/IGAM/2011). Esta organização publicou um mapa de 

vulnerabilidade da bacia, no período pré-evento, conforme a Figura 12. 

 

Figura 12 - Mapa de vulnerabilidade da Bacia do Rio Doce elaborado no período pré-evento. Fonte: Relatório 
de gestão do Exercício de 2015. 

Dentre as ações deliberadas pelos comitês de bacia em conjunto à agência das águas para o Rio Doce - IBIO, 

foram priorizadas ações em saneamento no Plano de Aplicação Plurianual (PAP 2012/2015). No PAP 

2016/2020 foi decidido que as ações de recomposição ambiental seriam priorizadas. Dos programas com 

enfoque hidroambiental, o P52 trata de recomposição de APP e nascentes, o P42 trata do Programa de 

Expansão do Saneamento Rural e o P12 trata do controle das atividades geradoras de sedimentos. No último 

documento já existe menção à preocupação quanto ao carreamento de sedimentos nos corpos hídricos da 

bacia e suas possíveis consequências, sendo estas listadas: 

- Redução da penetração da luz e subsequente desbalanço das cadeias tróficas; 

- Entrada de agrotóxicos e nutrientes junto aos sedimentos que pode levar à eutrofização. 

Nota-se, então, que o problema dos sedimentos na bacia do Rio Doce é anterior ao evento e este agravou a 

situação. O diálogo entre estas agências e a recuperação por parte da Renova deve ser sempre presente, 

para que os esforços tragam benesses mútuas e sejam assertivos na resolução de problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

Vulnerabilidade 
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1.4 Linhas de Base – Contaminação por metais pesados 
Quanto à contaminação por metais pesados, a Tabela 2 mostra os compostos que apresentaram valores 

acima do previsto em legislação (DN 01/08). Estes metais devem ser monitorados com atenção ao fato de já 

haver a possibilidade da ocorrência crônica de bioacumulação e toxicidade em organismos aquáticos, o que 

pode influenciar no modelo a ser adotada para asserção destes impactos. 
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Tabela 02 - Tabela de Monitoramento emergencial pós-evento, editada, constando apenas os dados pré-evento. Fonte: Info Hidro – Monitoramento 
Emergencial Rio Doce (27/11/2015). 

 

  
Rio Doce -

RD072 

Rio 
Casca -
RD019 

Marliéria -
RD023 

Ipatinga -
RD035 

Belo 
Oriente -

RD033 

Periquito -
RD083 

Gov. 
Valadares 
(mont.) -

RD044 

Gov. 
Valadares 

(jus.) -RD045 

Tumiritinga -
RD053 

C. Pena -
RD058 

Resplendor -
RD059 

Aimorés -
RD067 

Alumínio 
dissolvido 

(mg/L) 

Limite DN 01/08 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Máximo Histórico 0,171 0,304 0,243 0,183 0,24 0,127 0,19 0,219 0,181 0,3 3,118 0,28 

Arsênio total 
(mg/L) 

Limite DN 01/08 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Máximo Histórico 0,02439 0,015 0,028 0,00666 0,01 0,001 0,0037 0,01 0,0029 0,0073 0,01 0,0029 

Chumbo total 
(mg/L) 

Limite DN 01/08 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Máximo Histórico 0,01385 0,029 0,048 0,023 0,031 0,0186 0,056 0,026 0,067 0,027 0,034 0,037 

Cobre 
dissolvido 

(mg/L) 

Limite DN 01/08 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

Máximo Histórico 0,00546 0,411 0,012 0,011 0,021 0,004 0,009 0,009 0,012 0,01 0,011 0,009 

Ferro 
dissolvido 

(mg/L) 

Limite DN 01/08 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Máximo Histórico 0,538 0,488 0,49 0,51 0,39 0,381 0,573 0,61 0,476 1,04 2,07 2,02 

Manganês 
total (mg/L) 

Limite DN 01/08 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Máximo Histórico 1,52 1,205 0,84 0,499 0,602 0,266 0,46 0,609 0,674 0,469 0,588 0,537 

Turbidez 
(NTU) 

Limite DN 01/08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Média Histórica 57,1 51,6 52,1 61,2 68 42,7 58,5 63,5 62,2 62,9 70,3 60,8 
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Figura 13 - Unidades de Conservação – base de fevereiro de 2016 – e Sistema Lacustre do Rio Doce. Fonte: 
IGME, Base Ramboll, ANA, IGAM, ESRI, IBIO. 

1.5 Linha de Base – Reservas ambientais e sistema lacustre 
 

Na área adjacente ao impacto, há a presença de 2 milhões de hectares de unidades de conservação 

(IBGE 2016) e mais de 50 mil hectares de lagos dos sistemas lacustres do alto, médio e baixo rio doce 

(IBIO 2017) (Figuras 13 a 16). Estas regiões podem servir como “buffers” naturais e facilitadores da 

recuperação dos ambientes impactados. As áreas menos afetadas podem, além de servir como refúgio de 

fauna, como fontes de organismos para povoamento das áreas mais afetadas (Espindola et. al., 2016). 
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Figura 14 - Sistema Lacustre do Baixo Rio Doce, próximo à foz no oceano Atlântico. 
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Figura 15 - Sistema lacustre do Médio Rio Doce na região do Parque Estadual do Rio Doce. 
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Figura 16 - Lagoas do Alto Rio Doce e barramentos de interesse situados na Bacia do Rio Doce. 

2 MARCO LEGAL 
Trabalho realizado: 

Considerando o programa de monitoramento da bacia (PG038) o documento abaixo foi elaborado para 

atender os seguintes tópicos: 

a) Monitoramento de bacias hidrográficas; 

b) Monitoramento da qualidade da água, sedimento (inclusive as atividades de dragagem), com 

ensaios ecotoxicológicos e bioacumulação; 

c) Normas para enquadramento das águas para viabilizar a comparação entre os momentos 

anteriores e posteriores ao EVENTO; 

d) Padrões de potabilidade e balneabilidade dos cursos d’água, considerando que haverá um 

monitoramento da qualidade para uso pelas comunidades ribeirinhas; 

e) Proteção/Recuperação da vegetação no entorno dos cursos d’água; 

f) Verificação da capacidade técnica do laboratório que irá realizar os ensaios e emitir os laudos 

ambientais sobre a qualidade da água e sedimento. 

Segue a sugestão do embasamento legal para o PG038. 
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2.1 Marco Legal Referencial 
O presente levantamento do marco legal referencial (leis, resoluções, deliberações normativas e decretos) é 

pautado nos objetivos do programa PG-38 – Monitoramento da Bacia do Rio Doce. Todas as atividades 

necessárias para o monitoramento da Bacia do Rio Doce, bem como a verificação dos resultados obtidos em 

cada fase do programa, devem ser pautadas na legislação vigente.  

Tabela 03 - Levantamento do marco legal referencial para o programa de monitoramento da Bacia do Rio 
Doce. 

 

1.1. Resolução Conama 357/2005. Dispões sobre a classificação dos corpos d’água e diretrizes 

ambientais para seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de qualidade de 

águas.  

1.2. Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH‐MG nº 01, de 2008, dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como 

estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências, como a 

necessidade de realização de ensaios ecotoxicológicos e análise de bioacumulação na água, 

sedimento e biota.  

1.3. Resolução Conama 454/2012 - Estabelece as diretrizes gerais e os procedimentos 

referenciais para o gerenciamento do material a ser dragado em águas sob jurisdição nacional.  

 1.4. Lei Federal   9.433 – Institui a Política de Recursos Hídricos, cria o Sistema de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos. 

Legislação Data Escopo 

Resolução CONAMA 357 18/03/2005 Enquadramento e qualidade das águas 

Deliberação Normativa Conjunta  
COPAM/CERH-MG 01 

05/05/2008 
Enquadramento e qualidade das águas 
Lançamento de Efluentes 
Ensaios ectoxicológicos e bioacumulação 

Resolução CONAMA 454 01/11/2012 Gerenciamento de material dragado 

Lei Federal 9.433 08/01/1997 Gerenciamento de Recursos Hídricos 

Lei Federal 9.984 17/07/2000 
Criação da ANA, implementação da Política Nacional de 
Recursos Hídricos e de coordenação do Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

Resolução CONAMA 20 18/06/1986 Enquadramento de águas doces, salobras e salinas 

Portaria nº 2.914 do Ministério da 
Saúde 

12/12/2011 Padrões de potabilidade da água 

Portaria 518 do Ministério da 
Saúde 

25/03/2004 
Controle da qualidade da água e padrões de 
potabilidade. 

Resolução Federal 274 29/11/2000 
Enquadramento de águas doces, salobras e salinas e 
padrões para balneabilidade 

Portaria Federal 443/Bbs 03/10/1978 
Padrões de potabilidade da água e para outros fins 
diversos 

Lei nº 12.727 17/10/2012 
Estabelece normas gerais sobre a proteção/recuperação 
de vegetação, APP’s, reservas legais entre outras 
deliberações. 

Deliberação Normativa COPAM 
167 

29/06/2011 
Exigência de credenciamento dos laboratórios para 
emissão de laudos ambientais 
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1.5.  Lei Federal   9.984 – Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Água – ANA  

Em diversos trechos da Bacia do Rio Doce, antes do evento as cidades retiravam água dos rios para 

abastecimento de suas populações. Sendo assim, é importante considerar a legislação federal do Ministério 

da Saúde para avaliar durante o monitoramento da bacia o enquadramento, as condições da qualidade da 

água e possível retorno da utilização deste mesmo fim. Além do uso para abastecimento humano e 

dessendentação de animais, os rios da Bacia do Rio Doce antes do EVENTO eram utilizados em diversas 

atividades, destacando captação de água para indústrias, mineração, irrigação, pecuária e outros usos 

diversos. 

Seguem outras portarias e resoluções que abrangem a determinação da qualidade da água para as diversas 

atividades: 

1.6. Resolução CONAMA 20– Estabelece classificação das águas doces, salobras e salinas do 

Território Nacional. 

1.7. Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde - no Brasil, esta 

legislação que regulamenta o padrão de potabilidade de água para consumo humano. 

1.8. Portaria Ministerial 518/2004 - Estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao 

controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, e dá 

outras providências. 

1.9. Resolução Federal 274/2000 – Classificação das águas doces, salobras e salinas essencial à 

defesa dos níveis de qualidade para condições de balneabilidade, avaliados por parâmetros e 

indicadores específicos. 

1.10. Portaria Federal 443/Bsb de 1978 - Estabelece os requisitos sanitários mínimos a serem 

obedecidos no projeto, construção, operação e manutenção dos serviços de abastecimento público 

de água para consumo humano, com a finalidade de obter e manter a potabilidade da água, em 

obediência ao disposto no artigo 9 do Decreto 79.367 de 09 de março de 1977; 

1.11. Lei nº 12.727 de 17 de outubro de 2012 incorpora o Novo Código Florestal (Lei 

nº12.651/2012) e determina normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação 

Permanente e as áreas de Reserva Legal, dentre outras deliberações. 

Todas as análises realizadas (físico, químicas e biológicas) devem por lei serem realizadas por laboratórios 

acreditados, resguardando a empresa responsável pelo monitoramento da idoneidade dos resultados 

obtidos. 

1.12. Deliberação Normativa COPAM nº 167, de 29 de junho de 2011 que revisa e consolida as 

exigências para laboratórios que emitem relatórios de ensaios referentes a medições ambientais, 

entre outras deliberações. 

2.2 Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC) 
 

Na Cláusula 15, seção VI, diz respeito à PRESERVAÇÃO E SEGURANÇA AMBIENTAL, engloba os programas: (i) 

Programa de gestão de riscos ambientais na ÁREA AMBIENTAL 1 da Bacia do Rio Doce e; (ii) Programa de 

investigação e monitoramento da Bacia do Rio Doce, áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas. 

Enquanto que a seção VII da TTAC (GERENCIAMENTO DO PLANO DE AÇÕES), corresponde ao Programa de 

gerenciamento do plano de recuperação ambiental da bacia do rio Doce, áreas estuarinas, costeiras e 

marinha. 
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Seção VI: PRESERVAÇÃO E SEGURANÇA AMBIENTAL 

SUBSEÇÃO VI.2: Programa de investigação e monitoramento da Bacia do Rio Doce, áreas estuarina, costeiras 

e marinha impactadas, englobando as seguintes medidas de cunho reparatório e compensatório 

CLÁUSULA 177: A FUNDAÇÃO deverá desenvolver e implantar um programa de monitoramento quali-

quantitativo sistemático (PMQQS) de água e sedimentos, de caráter permanente, abrangendo também a 

avaliação de riscos toxicológicos e ecotoxicológicos na ÁREA AMBIENTAL 1, de acordo com o estudo, para 

definição e instalação de uma rede de monitoramento constituída por equipamentos automatizados, coleta 

de amostras de águas e sedimentos e ensaios de laboratório, até dezembro de 2016, aprovado pelos 

ÓRGÃOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS e pelos ÓRGÃOS AMBIENTAIS. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A rede referida no caput deverá estar implantada e apta à operação até o último 

dia útil de julho de 2017. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. O projeto da rede de monitoramento, bem como a localização das estações serão 

aprovados pelos ÓRGÃOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS e pelos ÓRGÃOS AMBIENTAIS. 

CLÁUSULA 178: Além da rede de monitoramento, a FUNDAÇÃO deverá planejar e implementar um plano de 

monitoramento quali-quantitativo das águas do Rio Doce e seus tributários, em função das intervenções da 

FUNDAÇÃO que vierem a ser realizadas para detectar, acompanhar e registrar eventuais impactos de 

intervenções estruturais implementadas pela FUNDAÇÃO na ÁREA AMBIENTAL 1, para atender operações de 

remoção ou recuperação ambiental de áreas ou trechos do Rio Doce e sua planície de inundação, tais como 

dragagens e remoção de resíduos e demais intervenção decorrentes deste Acordo;  

CLÁUSULA 179: O plano de monitoramento será aprovado pelos ÓRGÃOS DE GESTÃO DE RECURSOS 

HÍDRICOS e pelos ÓRGÃOS AMBIENTAIS competentes. 

CLÁUSULA 180: A FUNDAÇÃO deverá apresentar um estudo de identificação de áreas de irrigação ao longo 

do Rio Doce, considerando como área de estudo uma faixa marginal do Rio Doce com largura de 1km em 

cada margem, até dezembro de 2016. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Caso identificado algum processo de contaminação decorrente do EVENTO, serão 

propostas medidas específicas de reparação ou compensação a serem aprovadas pelos ÓRGÃOS 

AMBIENTAIS. 

SEÇÃO VIII: GERENCIAMENTO DO PLANO DE AÇÕES 

SUBSEÇÃO VIII.1: Programa de gerenciamento do plano de recuperação ambiental da bacia do rio Doce, 

áreas estuarinas, costeiras e marinha  

CLÁUSULA 184: A FUNDAÇÃO deverá dotar os PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS de mecanismos e processos de 

gestão, monitoramento e avaliação, incluindo sistemas de informação, banco de dados, definição de 

indicadores, em conformidade com os mecanismos e processos de governança estabelecidos neste Acordo. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O modelo de gestão de portfólio de programas a ser adotado deverá contemplar no 

mínimo a gestão de custo, tempo e escopo, com o orçamento de cada programa, indicadores, metas e 

cronograma. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Esse programa deverá estar em execução em até 6 (seis) meses, a contar da 

assinatura deste Acordo. 
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2.3 Ação Civil Pública (ACP) 

• Recomenda a busca por informações e dados sobre a qualidade das águas superficiais antes do 
rompimento da barragem; 

• Apontou-se, também, a elevação da concentração de metais totais e dissolvidos, diretamente, 
relacionada à passagem da onda de rejeitos. Desse modo, houve alteração nos parâmetros de Ferro 
(dissolvido), Alumínio (dissolvido), Manganês (total), Cádmio (total), Chumbo (total) e Níquel (total), 
que posteriormente retrocederam aos parâmetros usuais (Doc. 08). Além de danos na calha do Rio 
Doce e assoreamento, o que compromete o substrato do rio e seu ambiente bentônico; 

• Ao atingir a região marinha frontal, os rejeitos estenderam-se pelo litoral de Linhares e Aracruz e por 
centenas de quilômetros no mar, em diferentes composições, densidades e profundidades; 

• Houve proibição da pesca de qualquer natureza, ressalvada a destinada à pesquisa científica na área 
compreendida entre a região de Barra do Riacho, em Aracruz/ES, até Degredo/Ipiranguinha, em 
Linhares/ES, dentro dos 25 (vinte e cinco) metros de profundidade. Tal interdição da atividade 
pesqueira nas proximidades da foz do Rio Doce, determinada para valer a partir de 22/02/2016, 
decorreu de medida liminar proferida na Ação Civil Pública nº 0002571-13.2016.4.02.5004, proposta 
pelo MPF perante a Vara Federal da Subseção Judiciária de Linhares, conforme decisão anexa (Doc. 
18); 

• (...) pelo aumento da turbidez, destacam-se os seguintes: “a) alteração da qualidade da água, sendo 
que o principal parâmetro afetado será a concentração de sólidos em suspensão, mas também pode 
haver a disponibilização de nutrientes e contaminantes, presentes nos sedimentos, para a coluna 
d'água; b) morte de organismos pela obliteração das brânquias; c) ressuspensão do sedimento 
carreado pela pluma de turbidez após a sua decantação; d) aumento da turbidez da água pode 
potencialmente reduzir a produtividade primária do local e a atividade de alimentação dos animais 
bentônicos, resultando em uma diminuição da produção pesqueira. 

• (…) Devido à complexidade do ambiente marinho, a inserção de metais pesados no meio afeta a sua 
dinâmica podendo gerar graves prejuízos aos organismos que habitam este meio. Através da cadeia 
alimentar, os organismos marinhos podem absorver os metais pesados existentes no meio, 
diretamente ou indiretamente, os quais em razão de sua toxicidade, podem conduzir ao surgimento 
de doenças nestes organismos, colocando em risco a biota aquática. (Ferreira, 2009). Destaca-se 
dentre os efeitos tóxicos dos metais o rompimento da integridade da membrana celular, acarretando 
falência dos órgãos. (GADD, 1993). 

• Mostra-se imprescindível que haja um monitoramento contínuo que aponte ou recuse o alcance dos 
rejeitos de mineração à área do Parna dos Abrolhos enquanto durar o lançamento da lama no mar; 

• O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL resolve RECOMENDAR, nos termos do art. 6º, inciso XX, da Lei 
Complementar nº 75/93, que:a) a SAMARCO, o IBAMA, o ICMBio e o IEMA, no prazo de 48 horas, 
promovam ampla publicidade aos estudos, ainda que preliminares: a.1) de ecotoxicidade dos 
organismos já coletados pela SAMARCO, em particular os marinhos de interesse econômico; a.2) de 
bioacumulação de metais pesados ou toxidade dos organismos para os seres humanos, inclusive os 
elaborados pelo ICMBio. 

• A publicidade deverá ser viabilizada ao menos por meio do sítio eletrônico da SAMARCO, IBAMA, 
ICMbio e IEMA, através do portal (http://www.governancapelodoce.com.br) e de incursões 
informativas em mídias televisiva, de rádio e impressa, na forma especificada pelos órgãos 
ambientais; b) o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e o Ministério do Meio 
Ambiente (MMA) que: b.1) no prazo de 15 dias, apresentem manifestação conclusiva, respaldada de 
dados técnicos, que indiquem a necessidade e a conveniência de estender a área de proibição 
transitória da atividade pesqueira para além daquela objeto da Ação Civil Pública 0002571-
13.2016.4.02.5004, em curso na Subseção Judiciária da Justiça Federal de Linhares, levando em 
consideração os níveis de concentração de metais nas calhas dos rios impactados e que houve 
identificação de contaminação por metais pesados (na água, nos sedimentos e nos organismos) nas 
regiões de Barra Nova (São Mateus/ES); Banco de Abrolhos (ao norte) e Unidade de Conservação 
APA Costa das Algas e RVS de Santa Cruz (ao Sul); b.2) que preventivamente, enquanto não houver a 
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manifestação conclusiva prevista no item “b.1”, promovam a imediata proibição provisória da pesca 
na área marinha indicada na NOTA TÉCNICA n. 006/2-16 CONJUNTA – CENTRO TAMAR/APA COSTA 
DAS ALGAS/REBIO DE COMBOIOS/RVS DE SANTA CRUZ, em perímetro a ser delimitado pelos setores 
técnicos competentes; b.3) adotem medidas necessárias à identificação e cadastramento dos 
pescadores atingidos por eventual proibição de pesca, inclusive das atividades de média escala, 
artesanal de pequena escala, bem como toda a cadeia produtiva afetada, ainda que por meio de 
exigência a ser formulada para a SAMARCO; c) a ANVISA exerça sua competência de 
acompanhamento e coordenação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e das ações estaduais e 
municipais de vigilância sanitária, envolvendo os demais órgãos e entidades federais, estaduais e 
municipais com atribuições sobre as matérias, a fim de que sejam adotadas medidas efetivas e 
coordenadas de proteção da saúde da população e controle da comercialização de pescados na área 
objeto da NOTA TÉCNICA n. 006/2-16 CONJUNTA – CENTRO TAMAR/APA COSTA DAS ALGAS/REBIO 
DE COMBOIOS/RVS DE SANTA CRUZ. Para tanto, recomenda-se à ANVISA, em articulação com os 
demais atores com competência concorrente e sem prejuízo de outras medidas, que: c.1) no prazo de 
20 dias, coordene e, supletivamente, execute a realização de ações urgentes de coleta e análise de 
sanidade pesqueira das principais espécies de importância econômica oriundas da área identificada 
na NOTA, repassando os custos para a SAMARCO, a VALE e a BHP; c.2) no prazo de 5 dias, adote 
medidas preventivas de interesse sanitário, como a imposição de interdição cautelar de 
armazenamento, distribuição e venda de produtos e de prestação de serviços, a proibição de 
armazenamento, distribuição e comercialização de produtos, em caso de risco iminente à saúde, ou 
outras que se mostrarem proporcionais ao caso concreto, enquanto não houver analise definitiva 
sobre a bioacumulação de metais pesados ou toxidade dos organismos da área marinha impactada 
para os seres humanos; iii) com a maior brevidade possível, envolva grupos de pesquisa 
especializados para avaliação quanto à presença dos contaminantes nas populações humanas e de 
possíveis efeitos dos mesmos na saúde da população; d) o IBAMA e o ICMBio realizem, em até 30 
dias, novas ações de coleta nos pontos identificados na NOTA e em novos pontos ao sul e ao norte, 
com consequente análises de ecotoxicidade e bioacumulação, lenvando-se em consideração inclusive 
espécimes da malacofauna, carcinofauna e zooplâncton. e) a SAMARCO MINERAÇÃO S.A, a VALE S.A 
e a BHP BILLITON BRASIL LTDA. que: e.1) oriente os laboratórios contratados a entregarem os 
resultados das análises (laudos laboratoriais ou equivalentes) diretamente aos órgãos de 
fiscalização; e.2) adotem e mantenham as medidas previstas no Primeiro Aditivo ao Termo de 
Compromisso Socioambiental (1ºATCSA), for demonstrada, através de estudos desenvolvidos por 
órgãos competentes, a viabilidade de retorno das atividades de pesca, seja em relação aos impactos 
negativos sobre o meio ambiente, seja em relação aos efeitos nocivos à saúde pública e do 
consumidor; e.3) assumam os custos das ações empreendidas pelo Poder Público em decorrência do 
acatamento desta recomendação, fornecendo total apoio logístico, técnico e financeiro, na forma 
definida pelos órgãos fiscalizadores; 

 

3 MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE ÁGUA 

3.1 Análise das não conformidades dos parâmetros limnológicos e de qualidade de água 
Nesta seção foi feita uma análise dos resultados não conforme encontrados nos monitoramentos 

limnológicos e da qualidade de água, realizados no período pós-evento, pela empresa Samarco, Fundação 

Renova e estudos paralelos de instituições governamentais, como o Instituto Mineiro de Gestão das Águas 

(IGAM).  

Esta análise visa identificar indicadores ambientais que possam ser considerados para avaliação da redução 

dos serviços ecossistêmicos (perda de habitat do ecossistema aquático) proporcionada pelo rompimento da 

barragem de Fundão (Mariana/MG) em 05 de novembro de 2015.  
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O foco será dado para os parâmetros que apresentaram alta frequência de não conformidade com os valores 

máximos permitidos (VMPs) de acordo com a classificação classe 2 para águas doce da resolução CONAMA 

357/2005 e Deliberação Normativa COPAM nº01/2008. Foi discutido, então, os efeitos prováveis que estas 

não conformidades podem provocar no ecossistema aquático e, portanto, afetar a biodiversidade, para 

definição de indicadores ambientais que deverão ser medidos ao longo da execução do Plano de 

Recuperação Ambiental Integrado (PRAI) pela Fundação Renova. 

3.2 Documentos analisados 
Foi feita uma análise dos resultados encontrados no Monitoramento das Águas Superficiais do Rio Doce no 

Estado de Minas Gerais realizado pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) disponível no 

documento “RELATÓRIO TÉCNICO – Acompanhamento da Qualidade das Águas do Rio Doce Após o 

Rompimento da Barragem da Samarco no distrito de Bento Rodrigues – Mariana/MG” emitido em 19 de 

outubro de 2016. Esta análise teve como foco os resultados pós evento dos parâmetros turbidez, alumínio e 

manganês com o objetivo de abordar as possíveis interferências que o evento provocou na qualidade da 

água e, consequentemente, na dinâmica do ecossistema em questão.  

Estima-se que as consequências para a biota aquática das alterações destes parâmetros na qualidade de 

água possam estar subestimadas. Apresentamos também discussões bibliográficas que podem ajudar a 

entender o processo de alteração dos serviços ecossistêmicos aquáticos após eventos de desastres 

ecológicos. 

Também foram analisados os documentos emitidos pela empresa de consultoria Golder Associates: (i) 

Rompimento da Barragem de Fundão – Diagnóstico da Qualidade da Água e Sedimentos dos Trechos da 

Bacia do Rio Doce e Zona Costeira Afetados pelo Rompimento da Barragem de Fundão – Condições 

Anteriores ao Evento, emitido em março de 2017; e (ii) Relatório Técnico - Avaliação dos Resultados de 

Qualidade de Água e Sedimento do Rio Doce – Atualização de Fevereiro de 2017, também emitido em março 

de 2017. Estes documentos apresentam um compilado de estudos limnológicos e da qualidade da água 

realizados anterior ao evento (documento i) e um compilado dos resultados encontrados no monitoramento 

realizado a pedido da Samarco e Fundação Renova desde 6 de novembro de 2015 a 29 de dezembro de 2016 

(documento ii).  

3.2.1 RELATÓRIO TÉCNICO – Acompanhamento da Qualidade das Águas do Rio Doce 

Após o Rompimento da Barragem da Samarco no distrito de Bento Rodrigues – 

Mariana/MG (IGAM) 
Este documento foi escolhido para uma avaliação inicial, pois o IGAM monitora a qualidade de água da Bacia 

do Rio Doce nas águas de Minas Gerais desde 1997 e, portanto, possui dados históricos anteriores ao evento 

que possam ser comparados aos dados pós evento. 

Em decorrência do rompimento de uma barragem de propriedade da SAMARCO, no distrito de Bento 

Rodrigues, com consequências em toda a extensão do rio Doce, o IGAM intensificou o monitoramento já 

executado na bacia por meio da elaboração de um plano de monitoramento emergencial da qualidade das 

águas dos principais corpos de água afetados pelo desastre. Este plano contemplou a seleção dos pontos, 

dos parâmetros e da frequência da coleta das amostras, com o objetivo de avaliar o grau de interferência 

dos recursos hídricos afetados, permitindo ainda, a avaliação dos níveis de poluição e degradação ambiental 

(Figura 17). 

As coletas se iniciaram em 12 pontos da calha do rio Doce, a partir do dia 07 de novembro de 2015, sendo 

estes pontos coincidentes com os pontos do monitoramento executados no programa Águas de Minas. 

Devido ao volume de rejeitos e dificuldade de acesso nos pontos de monitoramento do rio do Carmo, o 

monitoramento neste rio teve início somente a partir do dia 21 de novembro de 2015. 
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Figura 17 - Localização geográfica das estações de monitoramento na calha do Rio Doce e dos pontos de 
captação de água para abastecimento. Fonte: IGAM. 

3.2.2 Rompimento da Barragem de Fundão – Diagnóstico da Qualidade da Água e 

Sedimentos dos Trechos da Bacia do Rio Doce e Zona Costeira Afetados pelo 

Rompimento da Barragem de Fundão – Condições Anteriores ao Evento (Golder 

Associates) 
Este estudo teve como objetivo realizar um diagnóstico da qualidade da água e sedimentos na Bacia do Rio 

Doce em condições anteriores ao evento do rompimento da barragem de Fundão. Foi feita uma compilação 

de dados e análise de estudos de qualidade da água disponíveis na literatura e em bancos de dados oficiais 

de órgão reguladores (IGAM, ANA e AGERH) para os trechos afetados pelo evento. Os dados foram 

caracterizados quanto à variabilidade espaço-temporal (e.g. distância para a foz do Rio doce, estações seca e 

chuvosa) e frequência de excedência dos limites regulatórios cabíveis (não conformidades) descritos na 

resolução CONAMA 357/2005. 

A metodologia de análise dos dados selecionou 36 pontos de monitoramento, sendo 19 nos trechos dos Rio 

Gualaxo do Norte, do Carmo e Doce, 1 no Rio do Carmo a montante da Barragem de Fundão (RD009), e 17 

em afluentes representativos de todas as sub-bacias contribuintes dos rios afetados (Figura 18).  
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Figura 18 - Localização dos pontos de monitoramento do IGAM e ANA utilizados no estudo. Fonte: Golder 
Associates. 

3.2.3 Relatório Técnico - Avaliação dos Resultados de Qualidade de Água e Sedimento do 

Rio Doce – Atualização de Fevereiro de 2017 (Golder Associates) 
Neste relatório técnico, emitido em março de 2017 e elaborado pela empresa de consultoria Golder 

Associates para a Fundação Renova, são discutidos os dados de qualidade de água e sedimento que foram 

obtidos no monitoramento realizado ao longo dos cursos de água afetados pelo rompimento da barragem 

de Fundão desde 6 de novembro de 2015 a 29 de dezembro de 2016, incluindo também resultados de testes 

de toxicidade conduzidos em amostra de água e sedimento coletadas durante este mesmo período. A área 

de estudo abrangeu desde a área de montante da bacia, a partir da mina da Samarco, até a foz do Rio Doce 

(Figura 19).  

Os pontos de amostragem foram agrupados em áreas de amostragem, por município, ao longo dos rios 

Gualaxo do Norte, do Carmo e Doce. Cada área de amostragem possui vários pontos de coleta agrupados. 

Então, as áreas de amostragem foram agrupadas em 4 trechos de cursos d’água afetados de acordo com a 

localização das principais usinas hidrelétricas (UHEs). Este agrupamento está compatível com a abordagem 

estabelecida pelo Programa de Monitoramento Quali-quantitativo da água e dos sedimentos do Rio Doce. 
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Figura 19 - Pontos de amostragem do Programa de Monitoramento da Qualidade de Água e Sedimento do 
Rio Doce. Fonte: Golder Associates. 

3.3 Turbidez 
Os resultados do Relatório Técnico emitido pelo IGAM apontaram concentrações dezenas de milhares de 

vezes maior do que o Valor Máximo Permitido (VMP) de acordo com a classificação 2 – Água Doce da 

Deliberação Normativa COPAM nº01/2008 no trecho avaliado do Rio Gualaxo do Norte e Rio do Carmo, logo 

após o evento, que perdurou com valores acima do VMP até junho de 2016, para o Rio Gualaxo do Norte, e 

até abril de 2016, com retorno dos valores acima do VMP em dias específicos de maio, junho e julho de 

2016. Nas últimas coletas realizadas pelo IGAM (agosto de 2016) os VMPs retornaram para valores abaixo 

dos resultados históricos anteriores ao evento. A Figura 20, retirada do relatório do IGAM, demonstra como 

se deu a dinâmica da turbidez nestes dois tributários do Rio Doce altamente impactados pelo evento. 
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Figura 20 - Resultado de turbidez nos rios Gualaxo do Norte (RD011) e Rio do Carmo (RD071), obtidos no 
monitoramento emergencial realizado pelo IGAM. Fonte: IGAM. 

Em alguns pontos de monitoramento, como os pontos localizados em Rio Doce (RD072), Belo Oriente 

(RD033), Periquito (RD083), Governador Valadares (mont.) (RD044), Governador Valadares (jus.) (RD045), 

Tumiritinga (RD053), Conselheiro Pena (RD058), Resplendor (RD059) e Aimorés (RD067) os valores de 

turbidez já se apresentavam inferior ao VMP na última coleta, em agosto de 2016. Entretanto, alguns pontos 

como Rio Casca (RD019), Mariléria (RD023) e Ipatinga (RD035), os valores ainda persistiam acima do valor 

máximo permitido na última coleta e ao longo de todo o período de monitoramento (Figura 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o documento “Diagnóstico da Qualidade da Água e Sedimentos dos Trechos da Bacia do Rio 

Doce e Zona Costeira Afetados pelo Rompimento da Barragem de Fundão – Condições Anteriores ao Evento” 

elaborado pela Golder Associates, em geral, as medianas e percentis dos dados de turbidez analisados foram 

Figura 21 - Resultado de turbidez nos pontos de monitoramento Mariléria (RD023), Ipatinga (RD035) e Rio 
Casca (RD019), obtidos no monitoramento emergencial realizado pelo IGAM. Fonte: IGAM. 



Avaliação do Programa 38 – RMPC & Consultores em Recursos Hídricos 

Página 32 de 68 
 

ligeiramente mais baixos no período seco do que no período chuvoso, e se encontraram abaixo do VMP (100 

NTU) pela resolução CONAMA 357/2005. Contudo, as frequências de resultados não conformes foram 

maiores na estação chuvosa (7 a 38%) (Figura 22). 

Observa-se, que mesmo antes do evento existiam interferências que afetavam a turbidez na água da bacia 

do Rio Doce, entretanto, ao observar, por exemplo, o gráfico da estação de Rio Casca (Figura 21) houve um 

aumento de milhares de vezes na turbidez desta região logo após o evento, e, até o final do monitoramento 

realizado pelo IGAM (agosto de 2016), estes valores não haviam se reestabelecido de acordo com a série 

histórica. 

 

Figura 22 - Mediana (ponto) e percentis de 5 a 95% (barras) de turbidez em amostras de água coletadas nas 
estações chuvosas e seca e VMP da resolução CONAMA 357/2005 (linha vermelha). Fonte: Golder Associates. 

Os resultados de turbidez apresentados no documento “Relatório Técnico - Avaliação dos Resultados de 

Qualidade de Água e Sedimento do Rio Doce – Atualização de Fevereiro de 2017” mostram que os níveis de 

turbidez logo após a passagem da onda de rejeitos estiveram até três ordens de grandeza maior do que os 

percentis 95% da série histórica (valor médio de 1871 NTU) (Figuras 23 e 24). Após este pico, observou-se 

um decaimento nos níveis de turbidez até o período seco. Neste período, os valores encontrados para a 

região entre a UHE Baguari e a foz do Rio Doce estiveram dentro da faixa histórica e abaixo do VMP, em dias 

específicos (Figura 24). Importante ressaltar que, com o retorno do período chuvoso os níveis de turbidez 

subiram novamente e ultrapassaram o VMP em todas as áreas de amostragem, exceto em Tumiritinga. 

Estatisticamente os níveis de turbidez são maiores nas regiões mais próximas ao local de ocorrência do 

evento, e vão decrescendo até as regiões da foz do Rio Doce, mas, mesmo assim, estes níveis são 

estatisticamente superiores aos dados históricos. 

Observa-se que este parâmetro é sensível a potenciais eventos de ressuspensão de rejeitos ao longo da 

calha dos cursos hídricos afetados e à eventos de precipitação. Portanto, se as ações de contenção e 
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estabilização in situ dos rejeitos não forem eficientes, ainda serão observados ao longo dos ciclos 

hidrológicos elevações na turbidez dos corpos hídricos afetados e toda a cascata de eventos proveniente 

desta elevação poderá resultar em perda de serviços ecossistêmicos (ver discussão a diante). 

Este estudo ainda avalia que há uma possível contribuição do Rio Piranga e Rio Piracicaba para diluição da 

concentração de sólidos em suspensão totais, o que acarretaria em redução da turbidez. Foi associado 

também à valores menores de turbidez, regiões onde há atividade de dragagem de sedimentos. 

Abaixo seguem gráficos elaborados pela Golder Associates representando os resultados deste 

monitoramento. Foram selecionados gráficos representativos de cada segmento de estudo. 

 

 

 

Figura 23 - Concentrações de turbidez nas amostras de água da área de amostragem de Barra Longa e 
Ipatinga. Fonte: Golder Associates. 
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Figura 24 - Concentrações de turbidez nas amostras de água da área de amostragem de Governador 
Valadares e Baixo Guandu. Fonte: Golder Associates. 

Esta análise realizada mostra que ainda há efetivamente grande alteração dos níveis de turbidez ao longo 

dos cursos hídricos afetados, em maior ou menor grau, dependendo da região de estudo, e que, em eventos 

de chuva e ressuspensão dos rejeitos, a situação é agravada. 

Os efeitos da alta turbidez em ecossistemas aquáticos impactam diretamente nos serviços ecossistêmicos, 

estes, que serão destrinchados para definição do grau de restauração que deverá ser redefinido no Plano de 

Recuperação Ambiental Integrado proposto pela Fundação Renova. 

Sedimentação e turbidez contribuem significativamente para o declínio de populações aquáticas. Impactos 

na fauna de ambientes lóticos podem alterar toda a cadeia trófica do ambiente, começando pelo nível 
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trófico primário, já que o aumento da turbidez reduz a profundidade de penetração da luz e a temperatura 

da água. Assim, a diminuição da produção primária produz uma cascata de efeitos negativos começando 

pela diminuição da disponibilidade de alimento para organismos do zooplâncton, insetos, moluscos e peixes, 

ou seja, haverá uma alteração na relação das teias alimentares, e um dos efeitos diretos será a mortalidade 

destes organismos, redução da função fisiológica, redução das taxas de crescimento e reprodução (Henley 

et. al., 2000). 

De acordo com Tundisi (2008), o aumento na turbidez é um dos problemas mais sérios que afetam rios, lagos 

e represas, na medida em que há redução da produtividade primária fitoplanctônica e da capacidade de 

fluxo; danos à pesca; a turbinas e tubulações em represas e alterações nas linhas térmicas dos corpos 

hídricos. Esta última consequência é uma das mais importantes, pois a temperatura é fator limitante para 

estabelecimento e crescimento de vários organismos aquáticos, além de influenciar diretamente nas taxas 

de reprodução dos peixes. 

Henley et. al. (2000) discute que existe uma lacuna de correlação entre dados de turbidez, expressos como 

NTU, e concentração de sólidos suspensos, expressos em mg/L, sendo duvidoso o uso do parâmetro turbidez 

para medir os efeitos biológicos causados por suspensão de sedimentos, já que mesmo valores de turbidez 

para ambientes diferentes podem estar correlacionados com concentrações diferentes de sedimentos 

suspensos. Desta forma, para monitoramento dos efeitos da turbidez em ambientes aquáticos, recomenda-

se que a correlação entre sólidos suspensos e turbidez seja avaliada a partir de uma gama de variáveis que 

serão utilizadas como linha de base para avaliação dos efeitos locais.  

O estabelecimento de indicadores para avaliação da perda de habitat aquático se faz necessário para 

estabelecimento de parâmetros de restauração destes ambientes afetados pelo evento. Sugerimos, 

inicialmente, o estabelecimento dos seguintes indicadores para avaliar a influência da alteração dos níveis de 

turbidez nas regiões afetadas da Bacia do Rio Doce: temperatura da água, turbidez, sólidos suspensos totais, 

sólidos sedimentares, sólidos dissolvidos totais, porcentagem e localização de área recuperada das matas 

ciliares, porcentagem de mobilização e contenção dos rejeitos de minério na região da barragem de fundão. 

3.4 Contaminação por metais traço 

3.4.1 Arsênio 
No documento “Diagnóstico da Qualidade da Água e Sedimentos dos Trechos da Bacia do Rio Doce e Zona 

Costeira Afetados pelo Rompimento da Barragem de Fundão – Condições Anteriores ao Evento” observa-se 

que as porcentagens de não conformidades dos resultados compilados antes do evento já se concentravam 

nas regiões mais próximas ao local de ocorrência do evento. 
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Figura 25 - Não conformidades de arsênio total em amostras de água coletadas anteriores ao evento. Fonte: 
Golder Associates. 

Os resultados encontrados para arsênio total no “Relatório Técnico - Avaliação dos Resultados de Qualidade 

de Água e Sedimento do Rio Doce – Atualização de Fevereiro de 2017” se mostraram com altas 

concentrações, acima dos valores de mediana de série histórica e do VMP (0,01 mg/L), até o período de 

fevereiro-abril de 2016. Após esse período os valores não puderam ser quantificados (Figuras 26 e 27). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, o arsênio, devido à sua toxicidade e à sua ocorrência, é hoje 

reconhecido como um dos mais perigosos poluentes inorgânicos e ameaça à água potável. A maioria dos 

problemas ambientais relacionados ao arsênio é resultado da mobilização das atividades industriais 

(fundições, mineração, geração de eletricidade a partir do carvão etc.) e agrícolas (herbicidas, inseticidas, 

algicidas, dissecantes, preservativos para madeira, estimulantes do crescimento para plantas e animais etc.), 

expondo diretamente todos os organismos vivos à contaminação direta, ou ainda pela contaminação dos 

alimentos. A exposição ao As vem sendo associada a muitas desordens cardiovasculares, dentre elas 

hipertensão e arritmias, disfunção vascular endotelial, indução do estresse oxidativo, indução da 

arterosclerose e regulação de alguns intermediadores químicos (Souza, et. al., 2014). 
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Figura 26 - Concentrações de arsênio total nas amostras de água da área de amostragem de Barra Longa e 
Ipatinga. Fonte: Golder Associates 
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Figura 27 - Concentrações de arsênio total nas amostras de água da área de amostragem de Governador 
Valadares e Baixo Guandu. Fonte: Golder Associates. 
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3.4.2 Manganês 
A partir da análise dos resultados disponibilizados no documento “RELATÓRIO TÉCNICO – Acompanhamento 

da Qualidade das Águas do Rio Doce Após o Rompimento da Barragem da Samarco no distrito de Bento 

Rodrigues – Mariana/MG), verifica‐se que o manganês no rio Gualaxo do Norte apresentou valores que 

variaram entre 0,009 e 103,4 mg/L Mn, sendo que o maior valor foi registrado na campanha realizada em 19 

de janeiro de 2016. Destaca‐se que durante todo o período do monitoramento emergencial os valores de 

manganês se mantiveram acima do limite de classe 2 (0,1 mg/L Mn) nesta estação. Nas águas do rio do 

Carmo observa‐se que os valores de manganês total se mantiveram abaixo do máximo obtido na série 

histórica do monitoramento do IGAM desde o mês de março de 2016. No ponto de monitoramento em Rio 

Casca, observa-se concentrações de manganês total acima dos valores máximos históricos e acima do VMP 

(0,1 mg/L) em novembro de 2015. Em dezembro há uma redução destes valores para abaixo da linha 

máxima histórica, mas os valores aumentam novamente entre janeiro e fevereiro de 2016. De janeiro até o 

final da medição os valores permaneceram acima do VMP (Figura 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No documento “Diagnóstico da Qualidade da Água e Sedimentos dos Trechos da Bacia do Rio Doce e Zona 

Costeira Afetados pelo Rompimento da Barragem de Fundão – Condições Anteriores ao Evento” pode-se 

observar que altas frequências de resultados não conforme se concentraram nos pontos de amostragem 

entre Mariana 1 e Galiléia, demonstrando que já existia interferência deste metal nas águas desta região 

anterior ao evento de rompimento da barragem de Fundão.  As não conformidades foram maiores no 

período chuvoso (Figura 29). 

Figura 28 - Resultado de manganês total nos pontos de monitoramento Rio Gualaxo do Norte (RD011), Rio do 
Carmo (RD071) e Rio Casca (RD019), obtidos no monitoramento emergencial realizado pelo IGAM. Fonte: 
IGAM. 
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Figura 29 - Não conformidades de manganês total em amostras de água coletadas anteriores ao evento. 
Fonte: Golder Associates. 

Já os resultados verificados durante o monitoramento pós evento e disponibilizados no documento 

“Relatório Técnico - Avaliação dos Resultados de Qualidade de Água e Sedimento do Rio Doce – Atualização 

de Fevereiro de 2017”, observa-se alta frequência de resultados acima do valor de mediana de série histórica 

e do VMP (0,1 mg/L), principalmente no período logo após a ocorrência do evento até o início da estação de 

seca, e retorno dos valores acima da mediana de série histórica no período chuvoso conseguinte. Observa-se 

esse padrão para pontos de monitoramento localizados em todo o trecho da Bacia do Rio Doce (e. g. Barra 

Longa, Ipatinga, Governador Valadares e Baixo Guandu). 

Estes resultados demonstram, mais uma vez uma contaminação de um metal sensível à ressuspensão dos 

rejeitos de minério e aos eventos pluviométricos. 

O manganês é um mineral essencial para bom desenvolvimento fetal e para outros aspectos relacionados à 

metabolismo. Entretanto, em excesso apresenta um potencial neurotóxico, principalmente para crianças 

(Wood, 2009). 
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Figura 30 - Concentrações de manganês total nas amostras de água da área de amostragem de Barra Longa 
e Ipatinga. Fonte: Golder Associates 
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Figura 31 - Concentrações de manganês total nas amostras de água da área de amostragem de Governador 
Valadares e Baixo Guandu. Fonte: Golder Associates. 

 

 



Avaliação do Programa 38 – RMPC & Consultores em Recursos Hídricos 

Página 43 de 68 
 

3.5 Outros parâmetros fora de conformidade 
Para o próximo relatório, serão feitas análise nos moldes do item 1.1.3.1 - turbidez para a contaminação de 

metais pesados indicados nos estudos em análise e para a série de sólidos (sólidos sedimentáveis, sólidos 

suspensos totais, sólidos totais dissolvidos). 

Importante salientar que a presença de elementos traço no sedimento da Bacia do Rio Doce já ocorria 

mesmo antes do evento. Licínio e colaboradores (2015) analisaram o sedimento do Baixo Rio Doce e 

demonstraram que existem variações temporais das concentrações de metais como Cu, Zn, Cr, Pb, Fe, Mn e 

Ni. Neste estudo os autores correlacionam o aumento desses metais com ocorrências na região do início das 

atividades de mineração, instalação de indústrias como a de celulose e construção de hidrelétrica no curso 

do Rio Doce, por exemplo. Dessa forma, após o EVENTO, espera-se que os dados das análises dos 

sedimentos apontem o incremento de metais traços que, junto com a turbidez e a destruição do hábitat, 

contribui significativamente para o declínio das populações dos organismos aquáticos (Henley et al, 2000). 

3.6 Análises Multivariadas 
Utilizando os dados provenientes do monitoramento do IGAM durante os anos de 1997 a 2016, foram 

comparados os parâmetros Arsênio total, Chumbo total, Coliformes totais, Cor verdadeira, Fenóis totais, 

Ferro dissolvido, Fósforo total, Fósforo total, Manganês total e Turbidez em diagramas e testadas as 

correlações das distribuições quanto às variáveis pelo coeficiente de correlação de Pearson, para correlações 

maiores que 40%. Foram analisadas 1182 coletas nos pontos amostrais, sendo que não necessariamente em 

toda coleta os mesmos parâmetros foram analisados. As análises desta secção são preliminares e sujeitas a 

alterações. 

 

Figura 32 - Análise de principais coordenadas dos parâmetros Arsênio Total, Chumbo Total, Coliformes 
Totais, Cor Verdadeira, Fenóis Totais, Ferro Dissolvido, Fósforo Total, Manganês Total e Turbidez nos pontos 
amostrais de interesse do estado de Minas Gerais no período de 1997 a 2016. A bolha com vetores 
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representa o quanto cada variável contribuiu para a localização espacial dos pontos no gráfico. Dados brutos 
obtidos no Portal Info Hidro – Qualidade das Águas – último acesso em 10/05/2017. 

Observando o diagrama de similaridade temporal apresentado na figura 32 (dados normalizados e 

submetidos a matriz de similaridade por distância euclidiana – Ver Linhas de Base, Qualidade de Água e 

Sedimento), nota-se uma certa segregação dos dados coletados em 2016 dos demais, incluindo dos dados 

coletados em 2015 pós evento. As variáveis que melhor explicam a separação dos pontos de 2016 dos 

demais são a cor verdadeira, o ferro dissolvido, a turbidez, o chumbo total e o fósforo total. 

 

 

Figura 33 - Análise de principais coordenadas dos parâmetros Arsênio Total, Chumbo Total, Coliformes 
Totais, Cor Verdadeira, Fenóis Totais, Ferro Dissolvido, Fósforo Total, Manganês Total e Turbidez nos pontos 
amostrais de interesse do estado de Minas Gerais no período de 1997 a 2016. A ordem dos pontos na 
legenda, à direita, reflete a ordem dos pontos no curso d’água, no sentido montante para jusante do Rio 
Doce, na área inserida no estado de Minas Gerais. A bolha com vetores representa o quanto cada variável 
contribuiu para a localização espacial dos pontos no gráfico. Dados brutos obtidos no Portal Info Hidro – 
Qualidade das Águas – último acesso em 10/05/2017. 

No diagrama referente à similaridade espacial (Figura 33), os pontos correspondentes ao Rio do Carmo 

(RD009 e RD071) estão mais agrupados entre si e mais distantes dos demais, indicando que a qualidade da 

água nestes pontos é diferente dos demais pontos. As variáveis que melhor explicam esta diferença são os 

fenóis totais, arsênio total, coliformes totais e manganês total.  

Efetuou-se também a média dos valores de cada parâmetro em relação ao ano e em relação ao ponto 

amostral, para se obter uma visão menos “poluída” das relações (Figuras 34 e 35). 

Da mesma forma que anteriormente demonstrado nesta seção, foi realizada a transformação logarítmica 

nos dados, que foram normalizados e ordenados em uma matriz de similaridade a partir da distância 
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Euclidiana. Na Figura 34, observa-se que novamente os pontos do Rio do Carmo se diferenciam dos demais, 

em especial o ponto RD009, que se encontra bastante afastado na representação gráfica. 

 

Figura 34 - Análise de principais coordenadas dos parâmetros Arsênio Total, Chumbo Total, Coliformes 
Totais, Cor Verdadeira, Fenóis Totais, Ferro Dissolvido, Fósforo Total, Manganês Total e Turbidez nos pontos 
amostrais de interesse do estado de Minas Gerais no período de 1997 a 2016.Valores utilizados referentes às 
médias dos valores de leitura em cada um dos pontos no gradiente temporal A ordem dos pontos na legenda, 
à direita, reflete a ordem dos pontos no curso d’água, no sentido montante para jusante do Rio Doce, na área 
inserida no estado de Minas Gerais. A bolha com vetores representa o quanto cada variável contribuiu para a 
localização espacial dos pontos no gráfico. Dados brutos obtidos no Portal Info Hidro – Qualidade das Águas 
– último acesso em 10/05/2017. 

No diagrama com as médias por ano (Figura 35), não houve uma diferença muito clara entre os pontos do 

ano de 2016 dos demais, como observado anteriormente. Teoriza-se que apenas alguns pontos no ano de 

2016 foram diferentes dos demais, causando assim a segregação no diagrama da Figura 32. 

Interessantemente, as coletas de 2015 e de 2016, aparentemente, não foram similares nos parâmetros 

estudados. 
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Figura 35 - Análise de principais coordenadas dos parâmetros Arsênio Total, Chumbo Total, Coliformes 
Totais, Cor Verdadeira, Fenóis Totais, Ferro Dissolvido, Fósforo Total, Manganês Total e Turbidez nos pontos 
amostrais de interesse do estado de Minas Gerais no período de 1997 a 2016.Valores utilizados referentes às 
médias dos valores de leitura em cada um dos anos no gradiente espacial. A bolha com vetores representa o 
quanto cada variável contribuiu para a localização espacial dos pontos no gráfico. Dados brutos obtidos no 
Portal Info Hidro – Qualidade das Águas – último acesso em 10/05/2017. 

Os diagramas de principais coordenadas (Figuras 32 a 35) apresentados nesta seção possuem caráter 

ilustrativo e demonstram esforços de exploração dos dados, não possuindo validade estatística.  Estas 

relações serão melhor exploradas no relatório final. Ressalta-se aqui a importância de análises multivariadas 

e estatísticas para entendimento dinâmico do impacto ambiental, sendo este um modelo vastamente 

utilizado na área ambiental (Bernardi et al 2001, Leandro 2008, Prado et al 2002, Neto 2004). Dentre essas 

vantagens, citamos: 

- Flutuações nos dados possam ser corretamente analisadas; 

- Sejam evitadas conclusões precipitadas ou pouco embasadas acerca da evolução do sistema; 

- Haja um melhor entendimento da dinâmica temporal e espacial dos parâmetros de 

monitoramento; 

- O entendimento da relação que os parâmetros possuem entre si, com os pontos amostrais e com o 

gradiente temporal seja mais completo.  

Conforme ressaltado nas seções anteriores, a aplicação de análises multivariadas permite a interpretação de 

dados de diferentes esferas, como por exemplo, a utilização de fatores ambientais para a explicação de 

padrões espaciais e temporais de distribuição de certas espécies de organismos. Portanto, os programas 

PG28 (biodiversidade) e PG38 (Qualidade da água), para esforços de recuperação de hábitat, devem 

subsidiar estudos mistos em que há a análise das relações existentes entre os diferentes parâmetros (Ver 

Lateralidades). 
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4 PROGRAMA DE MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO SISTEMÁTICO DE ÁGUA E 

SEDIMENTO – PMQQS (FUNDAÇÃO RENOVA) 
Sobre o documento “Relatório Técnico - Programa de Monitoramento Quali-quantitativo Sistemático de 

Água e Sedimento ”, segunda revisão, elaborado pela Golder Associates, a pedido da Fundação Renova, e 

emitido em abril de 2017, a análise foi inicialmente focada nas especificações do monitoramento de 

estações fixas e de alta frequência. 

De acordo com este documento, serão instaladas estações fixas com o objetivo de monitoramento em 

tempo real para medição de nível d’água, parâmetros meteorológicos e parâmetros de qualidade de água. 

Foram definidos dois tipos de estações: 

• Tipo I: estação telemétrica de medição de nível do rio, sensor pluviométrico, temperatura do 

ar e turbidez; 

• Tipo II: estação telemétrica de medição de nível do rio, medição de precipitação 

pluviométrica, temperatura do ar e sonda multiparamétrica tipo EXO2 (Marca YSI) para medição de 

qualidade de água. 

Os dados serão armazenados em datalogger e enviados via telemetria para um banco de dados. Serão 

realizadas visitas de manutenção e calibração das sondas nas estações tipo I que não possuírem turbidímetro 

bimestralmente. Nas estações tipo II e nas tipo I que possuírem turbidímetro as visitas de manutenção serão 

semanais. 

Os parâmetros que serão analisados nas estações tipo I são: temperatura do ar, nível d’água, turbidez 

(pontos RGN 01, RGN 06, RGN 08, RCA 01 e RDO 16) 

As estações tipo II medirão os seguintes parâmetros: clorofila-a, cianobactérias, condutividade, temperatura, 

turbidez, oxigênio dissolvido, oxigênio dissolvido saturado e pH. 

Os dados das estações tipo I e tipo II serão transmitidos via rede de telefonia celular 3G ou satélite em 

intervalos de 1 h. Os dados serão armazenados em datalogger locais e enviados pela internete a um banco 

de dados acessível via portal web os quais serão distribuídos aos órgãos integrantes da Câmara Técnica de 

Segurança Hídrica e Qualidade de Água (CT-SHQA): ANA, IGAM, IEMA, ICMBio e AGERH. 

As figuras 36 e 37 apresenta a descrição das estações Tipo I e Tipo II, respectivamente. 
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Figura 36 - Descrição do local de instalação das estações Tipo I. Fonte: Golder Associates. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 - Descrição do local de instalação das estações Tipo II. Fonte: Golder Associates. 
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A frequência de amostragem das séries cronológicas obtidas é crítica para a captura e compreensão dos 

padrões de evolução temporal das variáveis limnológicas e de qualidade de água e para evitar interpretações 

enganosas. O problema de amostragem de frequência inadequada é particularmente prevalente para a 

maioria dos processos biogeoquímicos que são conduzidos por microrganismos que têm tempos de geração 

de horas a dias, muito curto para um esquema de amostragem mensal ou quinzenal. Por exemplo, o cálculo 

da produtividade e da biomassa do fitoplâncton precisa levar em conta fortes alterações diárias. O manejo 

da eutrofização é tipicamente baseado em esquemas de monitoramento de longo prazo, mas uma 

amostragem de alta frequência pode fornecer uma visão única da relação entre a biomassa fitoplanctônica e 

as cargas de nutrientes externas e internas (Marcé et. al., 2016). 

Sobre este item do PMQQS observamos algumas lacunas, como a falta de dados de alta frequência em níveis 

de profundidade diferentes nos ambientes lóticos e ausência de universidades e institutos de pesquisa 

(comunidade acadêmica) como componentes da análise desta grande quantidade de dados gerados. Para 

estes dois itens sugerimos uma medida integradora. 

Primeiramente, sugerimos que parte da verba destinada à Fundação Renova fosse aplicada em projetos de 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), os quais envolveriam a comunidade acadêmica para geração de 

conhecimento, ao mesmo tempo em que tornaria o programa mais transparente e acessível. Alguns destes 

projetos poderiam focar no desenvolvimento de sondas multiparamétricas de qualidade de água que 

completem as lacunas de informação que as sondas atuais possuem, como por exemplo, a falta de dados de 

alta frequência em diferentes profundidades e a dificuldade de manutenção e alto custo de aquisição, visto 

que as sondas utilizadas atualmente são importadas. 

Neste sentido, existe um grupo de pesquisa composto por integrantes das Universidade Federal de Minas 

Gerais, Universidade Federal de Viçosa e Universidade Federal de Juiz de Fora que está desenvolvendo uma 

Plataforma Inteligente para Monitoramento e Gestão de Recursos Hídricos, a qual o objetivo é o 

desenvolvimento de um sistema computacional e sua utilização para o monitoramento remoto da água, 

barragem e reservatórios. O sistema computacional é formado por uma plataforma computacional (com 

controle de profundidade autônomo e transmissão remota de dados) e por nós sensores (sondas aquáticas) 

que possuem capacidade de sensoriamento (ph, temperatura, oxigênio dissolvido, clorofila, câmeras) 

adaptável (os sensores podem ser utilizados de acordo com a necessidade), processamento, e comunicação 

remota. 

5 CONSIDERAÇÕES SOBRE O USO DE MODELOS DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E 

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL APLICADOS AOS AMBIENTES AQUÁTICOS 
Nesse capítulo iremos descrever suscintamente o uso do modelo FUZZY MAPPING que julgamos adequado 

para avaliar o processo de recuperação de habitats atingidos pelo rompimento da barragem de 

Fundão/Mariana (MG). Apresentamos também um modelo trófico dinâmico que descreve o comportamento 

e o funcionamento da comunidade aquática em função de duas variáveis de força (temperatura e radiação 

solar). Em seguida, apresentamos algumas recomendações e sugestões de encaminhamento para o 

prosseguimento dos trabalhos.       

Os mapas cognitivos difusos (FCMs) são uma ferramenta muito conveniente, simples e poderosa para 

simulação e análise de sistemas dinâmicos. Eles foram originalmente desenvolvidos em 1980 por Kosko, e 

desde então aplicados com sucesso a numerosos domínios como engenharia, medicina, controle e assuntos 

políticos. Sua popularidade decorre da simplicidade e transparência do modelo.  

Os mapas genéricos foram significativamente reforçados por Kosko, que introduziu FCMs. O mais 

significativo nessa melhoria está na maneira de refletir as relações causais. Em vez de usar somente o sinal, 

cada associado possui um número (peso) que determina o grau de relação causal considerada. Isto por sua 
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vez, permite a implementação de conhecimento sobre a força da relação, que agora pode ser descrita por 

um termo fuzzy, como fraco, médio, forte ou muito forte. Em outras palavras, um peso do bordo dirigido do 

nó A para o nó B quantifica o quanto o conceito A causa em B. A força da relação entre os dois nós (isto é, o 

valor do peso) é normalmente normalizada para o intervalo [-1, 1]. O valor de -1 representa uma relação 

perfeitamente negativa, +1 uma relação copletamente positiva. O número zero significa nenhum efeito 

causal. 

O modelo FCM foi aplicado em muitas áreas diferentes para expressar o comportamento dinâmico de um 

conjunto de conceitos propostos.Um resumo da literatura relatado em modelos de literatura e suas 

características básicas são apresentados na Tabela 04.  

Tabela 04 – Exemplos de aplicação dos FCMs 

 

As características incluem o número de nós no modelo relatado, densidade que expressa a relação de pesos 

não-zero ao número total de pesos. A precisão refere-se ao valor mínimo que dois pesos podem assumir. 

Quanto menor a precisão, mais precisamente um dado sistema pode ser descrito por meio do modelo FCM. 

Por outro lado, baixos valores de precisão tornam o processo de estimar os pesos mais difíceis e subjetivos. 

Conforme ilustrado na Tabela 04, torna-se bastante evidente que as FCMs são geralmente relativamente 

pequenas e tipicamente Consistem de 5-10 nós. O tamanho pequeno é o resultado do desenvolvimento 

manual de tais mapas onde normalmente de confia no conhecimento especializado. Observamos que as 

relações mútuas entre um grande número de conceitos são difíceis de compreender, analisar e descrever, o 

que resulta em dificuldades substanciais na construção dos mapas correspondentes. 

Como resultado, um modelo FCM é totalmente descrito por conjunto de nós (conceitos) e arestas (relações 

causa-efeito), representadas por pesos, entre elas. Para além da representação gráfica, para fins 

computacionais, o modelo pode ser definido por uma matriz quadrada, chamada matriz de conexão, que 

armazena todos os valores de peso para arestas entre conceitos representados por linhas e colunas. O 

sistema com n nós pode ser representado por n × n conexões na matriz. Um exemplo de modelo FCM e sua 

matriz de conexão são mostrados na Figura 38. 
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Figura 38 - Modelo FCM para questões de saúde pública da cidade e a matriz de conexão correspondente. 

A equação abaixo (Equação 1) descreve um modelo funcional de FCM, que é utilizado para realizar 

simulações da dinâmica do sistema. A simulação consiste em computar o estado do sistema, que é descrito 

por um vetor de estado, sobre um número de sucessivas interações. O vetor de estado especifica os valores 

atuais de todos os conceitos (nós) em uma dada interação. O valor de um dado nó é calculado a partir dos 

valores da interação anteriores dos nós, que influenciam no nó dado através da relação causa-efeito. 

 

Equação 1 

 

 

Uma função de transformação é usada para confinar (grampear) a soma ponderada a um determinado 

intervalo, que é normalmente definido para [0, 1]. A normalização dificulta a análise quantitativa, mas 

permite comparações entre nós, que podem ser definidos como ativos (valor de 1), inativo (valor de 0) ou 
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ativo em um certo grau (Valor entre 0 e 1). Três funções de transformação mais utilizadas são mostradas 

abaixo: 

 

Aplicando a função de transformação de saída discreta (por exemplo, função bivalente ou trivalente), a 

simulação aponta para um valor de vetor de estado fixo, que é chamado de padrão oculto ou atrator de 

ponto fixo, ou mantém o ciclo compreendido entre um número de valores de vetor de estado, que é 

conhecido como um ciclo limite. Usando uma saída contínua (Por exemplo, função logística), o atrator de 

ponto fixo e o ciclo limite, bem como o atrator caótico pode aparecer. O atrator caótico é quando a FCM 

continua a produzir diferentes valores de vetor de estado para ciclos sucessivos.  

A Figura 39 mostra um exemplo de uma simulação de atrator de ponto fixo simulação. Em resumo, a 

simulação de um FCM resulta em uma sequência de vetores de estado, que especificam o estado do 

modelado nas sucessivas interações. Os resultados da simulação permitem a observação de cada conceito 

valor, que representa o grau de sua existência, ao longo do tempo. 
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Figura 39 - Exemplo de dados de entrada do modelo. 

Em geral, são utilizadas duas abordagens para o desenvolvimento dos FCP: manuais e computacionais. A 

maioria, se não todos os modelos relatados foram desenvolvidos manualmente por especialistas em 

domínios baseados em conhecimentos especializados em suas respectivas áreas de aplicação. Os 

especialistas projetam e implementam manualmente um modelo adequado baseado no seu entendimento 

mental do domínio modelado.  

Três etapas principais constituem este processo: 

1. Identificação de questões ou conceitos de domínio de domínio. 

2. Identificação das relações causais entre esses conceitos. 

3. Estimativa dos pontos fortes das relações causais. 

As primeiras duas etapas, que resultam no estabelecimento de um esboço inicial do modelo de conceitos e 

relações entre eles que são representados por arestas. Isso é feito manualmente usando lápis e papel, 

tirando proveito da representação do gráfico CFMs. Contudo, a principal dificuldade para estabelecer com 

precisão os pesos (força) das relações definidas. Para o efeito, deve se adotar o seguinte procedimento: 

1. A influência de um conceito sobre outro entre cada par de conceitos é determinada como 

"negativa", "positiva" ou "nenhuma". 

2. Todas as relações são expressas em termos fuzzy, ou seja, fraco, médio, forte e muito forte. 

3. As expressões fuzzy estabelecidas são mapeadas para valores numéricos, mais frequentemente 

entre 0 a 1; por exemplo fraco é mapeado para 0,25, médio para 0,5, forte para 0,75 e muito forte 

para 1,0. O modelo de mapas cognitivos difusos pode ser desenvolvido por um único especialista ou 

um grupo de experts.  

Usando um grupo de profissionais se tem o benefício de melhorar a confiabilidade do modelo final. O 

modelo FCM permite uma agregação relativamente simples de muitos conhecimentos. Geralmente cada 

perito desenvolve seu próprio modelo FCM, e os modelos são posteriormente combinados. Existem vários 

procedimentos para combinar vários modelos FCM em um único. 
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Em geral, os procedimentos manuais para o desenvolvimento de FCM têm uma série de inconvenientes. 

Exigem um perito, que tem conhecimento do domínio modelado e, ao mesmo tempo, conhecimento sobre o 

formalismo dos FCMs. Uma vez que mesmo modelos de tamanho médio envolvem um grande número de 

parâmetros, isto é, pesos, muito frequentemente é difícil obter um desempenho satisfatório. O processo de 

desenvolvimento pode exigir muitas interações.  

Os métodos manuais para o desenvolvimento dos modelos da PCC têm também uma grande desvantagem 

em se basearem em conhecimento humano, o que implica subjetividade do modelo desenvolvido e 

problemas com a avaliação. 

Esses problemas levaram ao desenvolvimento de métodos computacionais para a aprendizagem da matriz 

de conexão funcional, ou seja, de relacionamentos casuais (arestas) e sua força (pesos) com base em dados 

históricos. Deste modo, o conhecimento especializado é substituído por um conjunto de dados históricos e 

um procedimento computacional que é capaz de estimar automaticamente a matriz de conexões. Vários 

algoritmos para aprender a estrutura do modelo FCM tem sido proposto recentemente. Em geral, são 

utilizados dois paradigmas principais de aprendizagem, sendo um deles, a aprendizagem hebbiana e uma 

série de algoritmos genéticos. 

O processo de aprendizagem atualiza gradualmente valores de pesos de todas as arestas que existem no 

FCM até que a matriz de conexão desejada é encontrada. Em geral, os pesos das arestas de saída para um 

dado conceito são modificados quando o valor de conceito correspondente muda.  

A seguir, apresentamos um diagrama para um método computacional que “aprende” a encontrar a matriz 

de conexão desejada (Figura 40) 

 

Figura 40 - Um diagrama ilustrando o método computacional de aprendizagem visando a obtenção de uma 
matriz de conexão final. 

O objetivo do método de aprendizagem proposto é eliminar a intervenção humana durante o 

desenvolvimento de um modelo FCM. Esse processo é realizado explorando informações de dados históricos 

para modelo FCM expresso através de uma matriz de conexão que é capaz de imitar os dados. Os dados de 

entrada (históricos) compreendem uma sequência de vectores de estado, ao longo do tempo.  

O comprimento dos dados é definido como o número de interações (pontos) dos dados históricos 

fornecidos. Os dados de entrada são usados para calcular um modelo FCM, aplicando um procedimento de 

aprendizagem que utiliza algoritmos, dentre eles o RCGA (=real code geentic algorithm) (Kurgan & Reformat, 

2005).  

Não vamos entrar aqui no formalismo das operações matriciais necessárias, mas podemos ilustrar algumas 

possibilidades de uso dessa abordagem de FCM pelo método da aprendizagem (Figura 41). 
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Figura 41 - Diagrama ilustrando possibilidades de uma montagem de um modelo de FCM baseado em 
experimentação. 

 

 

 

5.1 Modelos trófico-dinâmico aplicados aos ecossistemas aquáticos 
Na literatura especializada, existem vários modelos que procuram descrever o funcionamento das 

comunidades sediadas em ambientes aquáticos. A seguir, vamos apresentar um modelo desenvolvido no 

LGAR/UFMG que é similar a muitos outros modelos similares (Figura 42). Como existe, esse modelo se baseia 

na pressuposição de que os ecossistemas aquáticos normalmente são limitados pelo aporte de um nutriente 

limitante, em geral o fósforo. Existe uma robusta base científica que comprova o poder do P em exercer a 

função de elemento limitante para os ecossistemas aquáticos epicontinentais. 

Esses modelos são em geral baseados em equações que pressupõem um estado de equilíbrio no ambiente. 

Entretanto, eles podem ser de grande utilidade em diversas aplicações que vão desde o estabelecimento da 

capacidade de suporte para fins de aquacultura até prognósticos de respostas da comunidade aquática a 

diversos tipos de distúrbios ambientais. 

Acreditamos que esses modelos podem ser aplicados no caso do Rio Doce basicamente pelo fato que o 

distúrbio que ocorreu nesse rio pode ser descrito muito bem através de mudanças muito agudas nas 

variáveis de força, principalmente pela queda nos níveis de penetração de luz e redução da temperatura da 

água causados pelo aumento repentino e continuado da turbidez da água.   

O fósforo (P) é um elemento mineral presente em todos os organismos vivos. Ele é fundamental para a vida 

tal como a conhecemos. O elemento está presente no DNA (Ácido Desoxirribonucleico) e o RNA (Ácido 

Ribonucleico) e nas membranas celulares. É um elemento central no sistema ATP-ADP armazena e libera a 

energia química dentro das células de plantas, animais, bactérias e vírus. Nos vertebrados, a sua presença 

possibilita a contração dos músculos e ainda é vital na formação dos dentes e ossos. 

Apesar de toda importância para a vida a disponibilidade do fósforo nas águas continentais é muito 

reduzida, por natureza. Essa característica o torna um elemento-chave, limitante para toda a vida aquática 

existente nas águas interiores. 

A Lei do Mínimo proposta, por Justus Liebig, demonstra que as plantas geralmente não estão limitadas por 

substâncias necessárias em grandes quantidades tais como o CO2 ou H2O mas por certos elementos que são 
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ou podem tornar-se raros no ambiente (B, Zn, P). Esse princípio propõe que o desenvolvimento das plantas 

depende daquele elemento essencial que estiver em concentrações iguais ou menores do que o “mínimo” 

necessário. 

De acordo com o princípio de Liebig, a maioria das algas fitoplanctônicas responde com aumentos 

importantes em suas taxas de crescimento a qualquer aumento na concentração de ortofosfato no meio de 

cultura. Essa grande relação entre as concentrações de fósforo na água e a biomassa de produtores (medida 

em termos de clorofia-a) pode ser vista em um grande número de ambientes aquáticos.  
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Figura 42 - Distribuição espacial do fósforo total e clorofila-a na represa da Pampulha (Pinto-Coelho et al. 
2013). 
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O elemento fósforo (P) é reconhecido como um elemento limitante para a produção primária e secundária 

na maioria dos lagos e reservatórios sejam eles temperados e tropicais. A biomassa do zooplâncton também 

aumenta em função de aumentos tanto do fósforo quanto da clorofila-a em uma grande variedade de lagos 

em diversas latitudes do planeta (Figura 43). 

 

Figura 43 - Relações entre o zooplâncton, fósforo total e clorofila-a em lagos e reservatórios (Pinto-Coelho et 
al, 2005). 

A Ecologia Trófica Estuda as trocas de energia e matéria entre os níveis tróficos.  Essas trocas obedecem às 

leis da termodinâmica e podem ser simuladas, por exemplo, através da moeda universal da biologia, os 

átomos de carbono (Figura 44). 

 

Figura 44 - Representação esquemática do fluxo de energia um dado nível trófico. Adaptado de Begon et al. 
2003. 
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O modelo aqui proposto relaciona o funcionamento de todos os níveis tróficos de um dado ecossistema 

aquático a duas funções de força, ou seja, a temperatura da água (T) e o aporte de energia solar (IR). A 

dinâmica temporal dessas funções de força pode ser alimentada através dos dados de campo obtidos em 

estações automáticas de monitoramento limnólogico. 

O modelo propõe a seguir três variáveis de estado (que podem ser tantas quantas forem necessárias) que 

procuram explicar a biomassa (em termos de carbono) dos diferentes níveis tróficos (Figura 45) 

 

 

 

Figura 45 - Equações do modelo trófico dinâmico que descrevem o comportamento do fósforo  (PO4), 
produtores (P) e consumidores (Z). 

O balanço de massa (em termos de unidades de carbono) dos produtores pode ser descrito pelas equações 

apresentadas na Figura 46. 

 

 
Figura 46 - Balanço de massa (unidades de carbono) de ganhos (GP) e perdas (DP) ocorridas ao nível dos 
produtores primários. 

O balanço de massa (em termos de unidades de carbono) dos diferentes níveis tróficos de consumidores (ex: 

herbívoros, carnívoros de primeira ordem, predadores de topo de cadeia, etc.) pode ser obtido através das 

equações apresentadas na Figura 47. 
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Figura 47 - Balanço de massa (unidades de carbono) de ganhos (GZ) e perdas (DZ) ocorridas ao nível dos 
produtores secundários. 

5.1.1 Arquitetura do software 

5.1.1.1 1. Legado 

O software foi desenvolvido a partir de um programa escrito para MS-DOS, que possui um código fonte em 

linguagem PASCAL, que consiste no arquivo DYNAMICS.PAS.  Com o objetivo de aproveitar o código fonte 

legado, foi escolhido os compiladores Borland Delphi que podem compilar arquivo em pascal com as devidas 

alterações. 

5.1.1.2  2.  Compilador 

O compilador utilizado foi o Borland Delphi 7.0, que possui download gratuito. Esse compilador aceita 

programação orientada a objetos, o que nos facilita a divisão em módulos do programa a ser desenvolvido. 

5.1.1.3  3. Preparação do código fonte 

Utilizando o arquivo fonte legado Dynamics.pas (PASCAL), como a base para a simulação, foi criado a partir 

deste um novo arquivo ObjDynamics.pas (DELPHI-PASCAL), que possui estrutura orientada a objetos. As 

tarefas executadas foram: 

   - retiradas de referências a units relativas a entradas e saídas em MS-DOS (writeln, getchar, etc ) 

   - retirada de saídas de units de gráficos para MS-DOS (units graph, bezier, etc) 

   - criação de uma classe chama TobjDynamcs, que será o módulo de simulação 

   - conversão de todas as variáveis de cálculo da simulação para variáveis da classe TobjDynamics 

   - conversão das procedures e functions, para dentro da classe TobjDynamics 

   - a nova classe TObjDynamics, executa todos os passos de simulação internamente. 

5.1.2 Principais variáveis do modelo 
Variáveis de Estado 

1 PO4    =  concentração de ortofosfato (ug/l) 

2 P      =  biomassa do fitoplâncton medida em clorofila-a (ug/Chl-a.l) 

3 Z      =  biomassa do zooplâncton medida em mgC/l 

Constantes do Modelo 

1  MUMAX   =   taxa de crescimento do fitoplâncton 

2  KPO4       =  constante de saturação para o ortofosfato 

3  THETA     =  fator fisiológico de correção (Q10) para a temperatura 
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4  KI =  constante de saturação para a radiação solar  

5 TIMERET =  tempo de retenção ou de renovação da água 

6 RESP    =  taxa de respiração do fitoplâncton 

7  SED     =  taxa de sedimentação  

8  GRAZ    =  taxa de consumo de algas pelo zooplâncton (zooplankton grazing rate) 

9  KP      =  constante de saturação do fitoplâncton  

10 ASS     =  eficiência de assimilação (conversão de clorofila em massa de carbono do zoo) 

11 RESZ    =  taxa de respiração do zooplâncton 

12 CARN    =  taxa de predação do zooplâncton 

13 FLOWIN  =  aporte externo de fósforo 

14 CON    =  eficiência de conversão energértica entre níveis tróficos 

As equações do modelo foram então descritas da seguinte forma: 

1  FLOWOT := PO4/TIMERET 

2  FGP    := P*MUMAX*(EXP((T-20)*LN(THETA)))*(IR/(KI+IR))*(PO4/(KPO4+PO4)) 

3  FRESP  := P*RESP*(EXP((T-20)*LN(THETA))) 

4  FSED   := P*SED 

5  FBR    := Z*GRAZ*(P/(KP+P)) 

6  FOUTP  := P/TIMERET 

7  FGZ    := FBR*ASS 

8  FRESZ  := Z*RESP*(EXP((T-20)*LN(THETA))) 

9  FPRED  := Z*CARN 

10 FOUTZ  := Z/TIMERET 

11 FCONS  := CONV*FGP 

12 FRCYCP := FRESP * CONV 

13 FRCYCZ := FRESZ * CONV/ASS] 

Constantes das variáveis de força (radiação solar e temperatura da água) 

K1      = constante para a radiação solar -    (média) 

K2      = constante para a radiação solar - II   (amplitude) 

K3      = constante para a temperatura da água - I  (média ) 

K4      =  constante para a temperatura da água - II (amplitude) 

MaxTime =  tempo máximo das simulações em dias 
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Cont    =  tempo de duração de cada ciclo (gap in days) 

5.1.3 Aplicações do modelo (I) 
O modelo aqui apresentado foi aplicado a duas situações distintas, a saber, um lago tropical e um lago 

temperado.  As constantes foram alteradas para que sejam aquelas mais aproximadas de cada ambiente em 

questão. Por exemplo, a temperatura máxima passou de 20oC no sistema temperado para 26oC no tropical. 

As taxas de crescimento do fitoplâncton, de herbivoria, de respiração e sedimentação foram elevadas no 

sistema tropical para compensar esse aumento da temperatura que afeta todo o metabolismo dos 

organismos (Q10) (Figura 48).  

 

 

Figura 48. Parametrização para um lago temperado (Acima: Lake Constance, Alemanha. Abaixo: Lagoa da 
Pampulha, Minas Gerais) 
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Os resultados de uma modelagem de aumento da eutrofização em dois ambientes distintos: lago de 

Constança (Alemanha) na Lagoa da Pampulha num período de 5 anos são apresentados na Figura 49. 

Lago de Constança (Alemanha) 

 

Represa da Pampulha 

 

Figura 49 - Resultados de duas simulações descrevendo o impacto do aumento do aporte de fósforo em dois 
ambientes distintos, um ambiente temperado (L. Constança, Alemanha) e Lagoa da Pampulha (BH/MG). 

As simulações mostram duas diferenças muito importantes: (a) o sistema tropical é mais instável do que o 

temperado já que apresenta bruscas oscilações nas biomassas dos organismos produtores e consumidores; 

(b) a biomassa do zooplâncton é menor no sistema tropical. 

Existem atualmente uma série de modelos similares na lieratura sendo o ECOPATH o mais conhecido 

(Christensen & Pauli, 1992). 

Esse tipo de modelo pode ser usado para simular o progresso da recuperação do rio Doce, decorrente do 

rompimento da barragem de Fundão uma vez que a principal variável de força do modelo está relacionada a 

uma das variáveis mais afetadas pelo distúrbio que é a turbidez (ou sólidos em suspensão e dissolvidos, ou 
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transparência da água). Assim, a redução do aporte de lama pode ser diretamente relacionada à claras 

respostas da biota aquática que podem ser medidas e simuladas por esse tipo de modelo (produção 

primária, respiração) ou ainda a às variáveis tais como a clorofila-a, ou biomassa de carbono em cada nível 

trófico. 

6 RECOMENDAÇÕES 
Maior participação de universidades e centros de pesquisa na análise dos dados a serem gerados pelo 

monitoramento da qualidade de água de alta frequência (sondas automatizadas) bem como a 

disponibilização desses dados em portal específico para informação e uso geral; 

Maior integração entre os bancos de dados disponíveis sejam eles obtidos dentro das ações da RENOVA ou 

aqueles existentes em instituições de ensino e agências ambientais estaduais e federais. Um modelo 
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3. Monitoramento Ecotoxicológico 
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Integração dos dados relativos a biota aquática (fitoplâncton, zooplâncton, fauna bentônica e ictiofauna, por 

exemplo) aos modelos a serem utilizados; 

Intensificação dos trabalhos voltados à ecotoxicologia, com a adoção de novas ferramentas tais como o uso 

de biomarcardores que são capazes de detectar, por exemplo, se um determinado compartimento biótico 

(ex: ictiofauna) já esteve exposto a um determinado contaminante mesmo com os dados de bioacumulação 

atuais estando dentro da conformidade legal;  

Acreditamos ser muito difícil o uso dos modelos NEBA/HEA na avaliação da restauração dos habitats 

aquáticos do rio Doce; as razões estão alegadas no capítulo que escrevemos sobre essas duas análises; 

Associar mais intensamente os dados limnológicos gerados a outros projetos socioambientais, como por 

exemplo, aplicando essa informação para a seleção de locais adequados para a implantação de projetos de 

aquicultura intensiva (tanques rede ou sistemas fechados de criação de peixes); 

Maior visibilidade dos relatórios e dados gerados no monitoramento aquático nos portais de internet 

mantidos pela Fundação Renova. 

6.1 Uso do FUZZY MAPPING 
Uma sugestão para a montagem de um FUZZY MAPPING seria considerar a turbidez da água como uma 

variável chave no processo de restauração dos diferentes habitats aquáticos do rio Doce e tributários 

(Figura 50). 

 

Figura 50. Sugestão esboçada para a utilização de Fuzzy mapping considerando turbidez da água. 

 

6.2    Modelos trófico-dinâmicos 
Sugerimos o uso de modelos de simulação do tipo trófico-dinâmico (ex: ECOPATH ou o dynamics, aqui 

apresentado) para simular o papel de estressores (ex: turbidez) como indicador do processo de recuperação 

do rio Doce; esse modelo deve ser alimentado com dados provenientes do monitoramento de alta 

frequência (radiação solar temperatura da água e turbidez, por exemplo). 
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Essa sugestão leva em conta os seguintes fatores: 

- Modelos simples e robustos e baseados em sólida teoria científica; 

- Modelos validados para um grande número de aplicações inclusive na avaliação de impactos 

ambientais e em processos de recuperação e restauração dos habitats; 

- Modelos que desfrutam de amplo reconhecimento pela comunidade científica. 

7 LATERALIDADES 

7.1 PG-28 
O monitoramento do compartimento biológico da bacia está intimamente ligado aos fatores abióticos dos 

corpos d’água. Elementos tóxicos, mesmo em baixos níveis, podem ser concentrados em níveis letais pelos 

organismos aquáticos que filtram grandes volumes de água enquanto se alimentam (Primack e Rodrigues, 

2001).  As alterações na qualidade da água podem afetar desde os microorganismos, que desempenham 

diversas funções de fundamental importância, principalmente as relacionadas com a transformação da 

matéria dentro dos ciclos biogeoquímicos (Von Sperling, 2014) até os vertebrados de topo da cadeia trófica.  

Todo o conjunto de elementos e substâncias tóxicas dissolvidas na água, acumulados no sedimento e na 

cadeia alimentar por meio do processo de bioacumulação, tem efeitos de toxicidade crônica e aguda sobre 

os organismos aquáticos (Tundisi e Tundisi, 2008). Estudos realizados nas proximidades da foz do rio Doce, 

por exemplo, mostram que o padrão de acumulação dos metais nos zooplânctons coincide com o padrão 

dos níveis de contaminação da água. Da mesma forma, peixes e crustáceos coletados próximos à foz do rio 

apresentaram grande parte das amostras com níveis de metais como arsênio, cádmio e chumbo acima da 

permitida pela legislação (ICMBio, 2016). 

Os organismos, assim como os fatores abióticos, funcionam como indicadores biológicos de poluição, 

podendo ser abordados estudos considerando a presença ou ausência de espécies tolerantes e sensíveis, 

respectivamente, além dos estudos de diversidade de espécies, estabilidade de cadeias tróficas e outros 

(Von Sperling, 2014).  

Ainda que o estudo da biota esteja contemplado no programa PB028, é imprescindível que haja um 

intercâmbio deste com o PG038, considerando que os fatores bióticos e abióticos necessitam ser analisados 

conjuntamente para uma melhor avaliação correta acerca do funcionamento e recuperação da bacia. 
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