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Bacia do Rio Doce 

 

A Bacia Hidrográfica do Rio Doce está localizada na Região Sudeste do Brasil 

entre os estados de Minas Gerais e Espírito Santo nos paralelos 17°45’ e 21°15’ de 

latitude sul e os meridianos 39°55’ e 43°45’ de longitude oeste. Trata-se de um dos 

mais importantes rios do sudeste brasileiro já que a sua bacia posui      uma 

extensão total de 853 km e uma área de drenagem com cerca de 83.465 km² 

(COELHO, 2009), dos quais 86% pertencem ao Estado de Minas Gerais e o restante 

(14%) ao Estado do Espírito Santo sendo, portanto. Considerando o disposto na Lei 

9.433, trata-se de uma bacia de domínio federal. Os principais tributários do rio 

são: rios Piracicaba, Sto Antônio e Suassuí (margem esquerda) e os rios Caratinga, 

Manhuaçu e Guandu (margem direita) (Fig. XX). 

 

O rio Doce forma-se pela junção do rio Piranga com o Rio do Carmo. Trata-se 

de um dos rios mais extensos do sudeste brasileiro, adentrando profundamente no 

planalto mineiro. Seu traçado, a partir de sua formação, segue na direção norte e, 

a partir de Governador Valadares, o rio toma a direção leste até Regência (ES), na 

sua foz no oceano Atlântico. 

 

A bacia do rio Doce, dadas suas características morfoestruturais variadas, 

pode ser dividida em três unidades Regionais:  

 
(1) Alto,  

(2) Médio e  
(3) Baixo Rio Doce 

(COELHO, 2009).  

 
A unidade Alto Rio Doce localiza-se a montante da confluência dos rios Doce 

e Piracicaba cujas nascentes/bacias vertem do Espinhaço, escoando de oeste para 

leste, com altitudes que variam de 300 a 2.600m. Essa parte da bacia é 

caracterizada por serras e cristas, ocorrendo falhamentos nas direções NO-SE e NE-

SO, os quais influenciaram também a direção dos rios principais como o Piracicaba 

que segue a direção SO-NE, o rio do Peixe que segue a direção NO-SE (COELHO, 

Op. cit.). 
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O Médio Rio Doce (Fig. XX) possui seus limites a jusante da confluência dos 

rios Doce e Piracicaba até a divisa dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. 

Abrange parte do oeste e noroeste da bacia com elevações predominantes entre 

200 e 500m. Esse compartimento é caracterizado por pontões graníticos e colinas 

com topos nivelados e vales ora fechados, ora abertos. Dois aspectos merecem ser 

citados nesse compartimento do rio: 

 
- O primeiro deles refere-se a existência da maior unidade de conservação “sensu 

strictu” da Mata Atlântica do sudeste brasileiro que é o Parque Estadual do Rio 

Doce- PERD. A unidade possui seu limite setentrional junto às margens do rio Doce, 

e a sede da unidade dista cerca de 35km de Timóteo. O parque possui uma área de 

35.000 ha e exibe os maiores fragmentos pristinos de Mata Atlântica de toda a 

bacia (Fig. XX).  

 

- O segundo aspecto a ser considerado refere-se à existência de um dos mais 

importantes distritos lacustres do país, um conjunto de mais de uma centena de 

lagoas naturais, de grande beleza, algumas das quais em contato direto com o rio 

Doce (Fig. XX). 

 

O Baixo Rio Doce (Fig. XX) abrange a porção capixaba sendo caracterizado 

por uma morfologia variando de pequenas colinas, tabuleiros e, finalmente, a 

planície costeira. Este compartimento do rio é delimitado a Oeste pelas colinas 

baixas próximo a Colatina e por um importante falhamento com direção NNO-SSE, 

o qual exerce influência sobre a direção principal dos cursos d`água nessa área. 

Destacam-se nesse compartimento, as inúmeras lagoas de barragem natural 

alongadas na direção NO/SE, a exemplo, a Lagoa Juparanã, Lagoa Grande, Lagoa 

Nova em Linhares, sendo marcado também por uma extensa planície costeira 

quaternária. As altitudes são variadas decrescendo em direção ao canal principal e, 

em direção à planície costeira (COELHO, Op. cit.). 
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Fig. XX- Comitês de Bacia (CBH´s) e as principais sub-bacias do rio Doce, com os seus principais tributários.
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Fig. XX – Parte do trecho médio do Rio Doce, mostrando o distrito lacustre com grande parte dos seus lagos situada dentro do 

Parque Estadual do Rio Doce. 
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Fig. XX – Parte do trecho do baixo do Rio Doce, mostrando o segundo distrito lacustre existente nessa bacia hidrográfica. 
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Clima regional 
 

O clima da bacia pode ser descrito como sendo o clima tropical úmido, 

estando caracterizado, entretanto, por uma certa heterogeneidade entre nos três 

compartimentos acima citados, o que deriva não somente do gradiente altitudinal, 

mas também nas diferenças existentes na circulação atmosférica ao longo da bacia.  

 

Quase a totalidade da bacia apresenta-se temperaturas médias anuais 

elevadas durante boa parte do ano e, mesmo nos meses mais frios, as 

temperaturas médias anuais são superiores a 18ºC e no litoral superiores a 24ºC 

(Fig. XX).  

 

A estação chuvosa estende-se de novembro até maio, com uma distribuição 

heterogênea no interior da bacia, com totais anuais superiores a 500 mm (Fig. XX). 

As regiões de maior altitude e as litorâneas são as que apresentam maiores totais 

anuais, variando entre 900 mm e 1500 mm.  

 

O regime fluvial do rio Doce é perene e, de modo geral, acompanha a 

pluviosidade. Entretanto, nos anos de 2014-2015, o rio deixou de desaguar no 

oceano por alguns meses, devido a um período de secas prolongadas que de resto 

afetaram toda a região sudeste brasileira. 

 

Os picos de cheias normalmente ocorrem nos meses de dezembro, janeiro e 

março e as vazantes extremas nos meses agosto e setembro (COELHO, Op. cit.). 

Devido ao grande desmatamento que afetou toda a bacia, ao longo das últimas 

décadas, enchentes e alagamentos nas cidades de Governador Valadares e outras 

cidades ao longo da calha do rio Doce têm sido cada vez mais frequentes. 
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Fig. XX -  Temperaturas médias observadas (esq.) e precipitações acumuladas (dir.) para o ano de 2016 no Brasil 

(precipitações para o estado de MG). Fonte: INMET/Brasil.
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A distribuição da população humana na bacia do rio Doce 
 

A bacia do rio Doce conta com 226 municípios, 197 dos quais estão 

localizados em Minas Gerais e os restantes 29 ficam no estado do Espírito Santo. 

Com base nos últimos censos do IBGE, a população da bacia do rio Doce 

ultrapassa, hoje, os 3,0 milhões de habitantes. Apenas 15 municípios, ultrapassam 

os 50.000 habitantes. As maiores cidades, ao longo da calha do rio Doce são, 

respectivamente, Colatina (106.677 hab.), Linhares (124.581 hab.), Ipatinga 

(238.397 hab.) e Governador Valadares (260.396 hab.). Junto a foz do rio 

Piracicaba com o rio Doce, situam-se, ainda, Timóteo (76.122 hab.) e Coronel 

Fabriciano (100.867 hab.). Juntamente com Ipatinga, esses dois últimos municípios 

formam a Região Metropolitana do Vale do Aço – RMVA-MG (Fig. XX). 
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Fig. XX –Malha de municípios e distribuição das densidades populacionais na bacia do rio Doce.
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Histórico de ocupação e desenvolvimento 

 

Segundo Strauch (1955), a colonização do vale do rio Doce foi tardia, se 

comparada a outros grandes rios de Minas Gerais, particularmente quando 

comparada a do rio São Francisco. A ocupação humana e o desenvolvimento 

econômico da bacia hidrográfica do rio Doce, estão muito ligados à construção da 

ferrovia Vitória-Minas (Fig. XX). A ferrovia começou a ser construída no início do 

século XX e o projeto inicial era ligar Vitória a cidade de Diamantina, em Minas Gerais. 

Sua construção inicia-se em 1904. Em 1906, a linha férrea chega a Colatina e, no 

ano seguinte ultrapassa a divisa do ES/MG, entre baixo Guandú e Aimorés. Em 1920, 

ela chega a Ipatinga e Cel. Fabriciano. Com a descoberta de importantes jazidas de 

ferro em Itabira, na Mina do Pico do Cauê, o projeto foi modificado. Em 1940, com a 

inauguração do ramal de Des. Drumond, a ferrovia chega a Itabira e acontece o 

primeiro embarque de minério de ferro no porto de Vitória. Nesse ponto, a ferrovia 

tinha 545 km (VALE, 2017).  

 

A partir de 1940, uma série de medidas econômicas vai mudar definitivamente 

o cenário econômico e a ocupação humana no vale do rio Doce. Em 1942, o Pres. 

Getúlio Vargas nacionaliza a ferrovia e cria a Companhia Vale do Rio Doce – CVRD. 

Em 1944, é criada a siderúrgica ACESITA em Cel. Fabriciano e, em 1958, é criada a 

maior usina de aço do Brasil, a USIMINAS, em Ipatinga. Assim, estava criada a maior 

cadeia produtiva na economia do estado de Minas Gerais: mineração de ferro, 

produção de aço e exportação da “commodity” pelo porto de Vitória.  

 

A partir de 1970, com a duplicação de toda a ferrovia, com a construção de 

diversos importantes ramais ferroviários ligando grandes empreendimentos 

minerários e siderúrgicos. Importantes investimentos em infraestrutura e controle 

são feitos e, finalmente, com a sua interligação com a ferrovia do aço que vai ao Rio 

de Janeiro, foi consolidado o maior complexo ferroviário da América do Sul. Em 2011, 

a ferrovia estabelece o recorde mundial no transporte de minério: 11,2 milhões de 

toneladas em um único mês! 
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Fig. XX – Principais centros urbanos e localização das usinas hidroelétricas -UHE´s na bacia do rio Doce. Na figura, é possível 

ver os dois distritos lacustres associados ao rio Doce. 
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Fig. XX – infraestrutura de transportes (rodovias, ferrovias, portos e hidrovias), e as sedes municipais na bacia do rio Doce. 



15/54 
 

 15 

Principais usos, conflitos e desafios, e fragilidades e vulnerabilidades nas 
áreas de educação, saúde, promoção social, cultura, saneamento, 

ecossistemas, etc. 

 

A bacia do rio Doce sofreu uma rápida ocupação humana decorrente de um 

processo de industrialização acelerado. Entretanto, esse processo de ocupação da 

pasisagem mostrou-se  pouco eficaz para garantir um bem estrar adequado para as 

populações do vale do rio Doce. As populações do vale do rio Doce enfrentam, como 

de resto no estado de Minas Gerais, várias carências sociais, principalmente no 

tocante a sáude, segurança e educação pública. Talvez, a maior fragilidade em 

termos de desenvolvimento humano, na bacia do rio Doce, seja a carência por 

serviços adequados de saneamento ambiental (Fig. XX). Essa figura deixa claro que 

as maiores cidades do vale do rio Doce ainda lançam grande parte dos seus esgotos 

domésticos não tratados na calha do rio, o que certamente vem contribuindo para a 

degradação de sua qualidade de água. 

 

 

 



16/54 
 

 16 

 

Fig. XX- Demanda por serviços de saneamento básico na bacia do rio Doce.  
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Breve analise do modelo de governança existente antes do desastre.  

 

O Brasil dispõe de um complexo conjunto de leis que estabelecem as diretrizes 

para a gestão dos seus recursos hídricos (Tab. XX). Será mostrado, a seguir, que 

esse conjunto de diplomas legais não garante um único sistema de governança das 

águas no país. Ao contrário, eles subdividem as responsabilidades e poderes no 

tocante a gestão das águas a uma multiplicidade de ministérios e diferentes agências 

reguladoras que atuam nos mais diferentes níveis da administração pública. O 

resultado dessa complexidade institucional é refletido em termos de queda na 

eficiência dos serviços prestados pelo estado aos cidadãos. 

 

Tab. XX – Principais diplomas legais que estabelecem os fundamentos da gestão ambiental 

no Brasil (Fonte: Pinto-Coelho & Havens, 2016)  

Lei número Assunto 

Lei nº 4.771/1965   A lei cria o Código Florestal. 

Lei 5.197/1967   Dispõe sobre a proteção a fauna. 

Lei 6.938/1981   Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos 

de formulação e aplicação. 

Lei 7.804/1989 Altera a Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política 

Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e 

aplicação, a 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, a 6.803, de 2 de junho de 

1980, e dá outras providências. 

Lei 9.433/1997  Política Nacional de Recursos Hídricos e institui o sistema nacional de 

gerenciamento de recursos hídricos. 

Lei 9.984/2000 Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas - ANA, entidade federal 

de implementação da política nacional de recursos hídricos e de coordenação 

do sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos. 

Lei 9.605/1998  Lei dos Crimes Ambientais. 

Lei 7.661/1998  Institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. 

Lei 9.985/2000  Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC 

Lei 11.445/2007 Dispõe sobre as diretrizes nacionais para o Saneamento Básico. 

Lei 11.516/2007 Dispõe sobre a criação do Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade - Instituto Chico Mendes 

Dec. 6.942/2009 Plano Nacional de Saneamento Básico 
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Lei 11.958/ 2009 Dispõe sobre a transformação da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca 

da Presidência da República em Ministério da Pesca e Aquicultura; O MPA foi 

extinto em 2 de outubro de 2015 e incorporado ao MAPA. 

Lei 12.651/2012 Novo Código Florestal 

 

A governança das águas (Fig. XX) é definida idealmente como sendo um único 

sistema político, social, econômico e administrativo montado para diretamente ou 

indiretamente influenciar os usos, o desenvolvimento e a gestão integrada de 

recursos hídricos, bem como garantir a oferta de serviços e produtos diretamente 

ligados aos recursos para a sociedade (UNESCO, PHI, 2013 in: Pinto-Coelho & 

Havens, 2014; Pinto-Coelho & Havens, 2016).  

 

Fig. XX – Vetores da governança das águas. (Fonte: Pinto-Coelho & Havens, 2014)  

 

Uma análise mais aprofundada do conjunto de leis do Brasil aplicáveis à 

gestão dos recursos hídricos, no entanto, permite identificar pelo menos cinco 

sistemas de governança dos recursos hídricos nacionais, relativamente 

independentes entre si: 
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Sistemas de Gestão de Recursos Hídricos no Brasil 

 

1 – Outorgas e licenciamentos ambientais (ANA e  IBAMA) 
2-  Saneamento (Prefeituras e concessionárias de serviços de saneamento) 

3-  Água como matéria prima para energia e indústria (MAPA, MME, etc.) 
4-  Conservação de recursos hídricos (ICMBio/SNUC) 
5-  Aquíferos e águas subterrâneas (DNPM, etc) 

Pinto-Coelho & Havens (2015)  
 

Quando consideramos o arcabouço legal e institucional que atua na bacia do 

rio Doce, temos o quadro abaixo (Quadro XX), onde destacam-se a atuação, além 

da União (Governo Federal), de órgãos dos governos estaduais de Minas Gerais 

(MG) e do Espírito Santo (ES) e, ainda, é prevista a atuação dos Comitês e 

Agências de Bacias (CBH´s) e suas respectivas agências, que são órgãos com 

composição mista de funcionários públicos, empresários e representantes de vários 

segmentos da sociedade. Esse quadro ainda não representa os municípios que, em 

última instância, também têm um papel muito relevante na governança das águas 

no Brasil, especialmente na concessão dos serviços de saneamento e no 

parcelamento urbano. 

 

Quadro XX – Arcabouço institucional que atua na gestão dos recursos hídricos na 

bacia do rio Doce. 
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Principais atividades econômicas, cadeias produtivas, as condições 
ecológicas e sociais da bacia 

 

O padrão dos diferentes usos do solo na bacia hidrográfica do rio Doce 

caracteriza-se pela maior ocorrência da atividade de mineração nas cabeceiras do 

rios formadores da bacia, pela prevalência de pastagens em grandes extensões ao 

longo da bacia e por uma maior concentração das atividades agrícolas no baixo rio 

Doce. No trecho médio do rio, é clara a importância do Parque Estadual do Rio Doce 

– PERD que constitui-se na maior reserva de Mata Atlântica do estado de Minas Gerais 

e uma das maiores do sudeste brasileiro. Neste mesmo trecho, destaca-se ainda a 

grande extensão de terras ocupadas pelo monocultivo de Eucaliptus. É possível 

identificar claramente no cartograma as malhas urbanas de Timóteo/Ipatinga, 

Governador Valadares, Linhares e Colatina (Fig. XX). 

 

De um modo geral, as atividades humanas ao longo da bacia do rio Doce 

concentram-se, como seria de esperar, na mineração e nas indústrias siderúrgica e 

metalúrgica. Outras atividades relevantes são a produção de celulose e a produção 

de energia hidroelétrica.  (Tab. XX) 

 

TAB. XX – Principais tipos de atividades humanas ao longo da bacia hidrográfica do rio Doce 

(Fonte: Coelho, 2005). 

Tipo Descrição 

Exploração Mineral Fe, bauxita, Mn, rochas calcáreas, granito, pedras 
preciosas 

Industrias Siderurgia, metalurgia, mecânica pesada, celulose, 
papel, alimentos e o tursimo 

Pecuária Gado de leite e corte 

Agricultura Cana-de-açúcar, café, mandioca 

Silviculturaa Eucaliptus (fibra curta) 

Setor Terciário Suporte a industrial siderúrgica e transporte 

rodoviário e ferroviário 

Energia Hidroelétrica Usinas hidroelétricas 
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A matriz de atividades econômicas na bacia do rio Doce vem cobrando um 

elevado preço em termos de impactos ao meio ambiente, particularmente sobre os 

recursos hídricos. O desmatamento causado pela exploração do carvão vegetal (antes 

da chegada dos monocultivos de Eucaliptus) causou não somente a perda de grande 

parte da cobertura vegetal original de Mata Atlântica em toda a bacia, mas acelerou 

as taxas de erosão dos solos e as taxas de assoreamento dos rios dessa bacia, fato 

agravado pelas características de relevo acidentado nas porções do alto e médio rio 

Doce. Sendo assim, é inegável admitir que toda a bacia hidrográfica do rio Doce já 

tinha suas águas impactadas por elevados níveis de turbidez e também já vinha 

sofrendo a contaminação pelo lançamento de esgotos domésticos e por uma 

infinidade de efluentes industriais, antes da ruptura da barragem de Fundão em 

novembro de 2015.  
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Fig. XX – Usos do solo na bacia hidrográfica do rio Doce.
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Linha de base anterior ao desastre 

 

Existe uma considerável base de dados sobre a composição e 

estrutura da biota aquática e sobre qualidade da água do rio Doce, em 

períodos anteriores ao rompimento da barragem de Fundão. Dentre a 

grande base de dados existente sobre a ecologia e limnologia do rio Doce, 

em período anterior ao desastre, vale ressaltar (Tabs. XX e XX) 

 

Tab. XX – Base de dados governamentais e não governamentais sobre a 

qualidade de água e componentes da biota aquática do rio Doce, ANTES da 

ruptura da barragem de Fundão (5 NOV 2015). 

Origem Tipo  
Categoria 
 

Acesso 

IGAM Qualidade de água 

Monitoramento Programa Águas de 

Minas (1997) 

http://www.igam.mg.gov.br

/component/content/article/

16/1632-monitoramento-da-
qualidade-das-aguas-
superficiais-do-rio-doce-no-
estado-de-minas-gerais 

ANA Qualidade de água/ 
Monitoramento especial 

http://www2.ana.gov.br/Pag
inas/Riodoce/default.aspx  

ANA Plano Integrado de recursos  

Hídricos da Bacia Hidrográfica  
do rio doce. RELATÓRIO EXECUTIVO 

Agência Nacional de Águas, 66pgs. 

2013 

Pasta compartilhada 

Ramboll/RMPC/CBH Rio 
Doce 

CPRM Sistemas de Alertas Hidrológicos/ 

Monitoramento 

http://www.cprm.gov.br/sac

e/index_bacias_monitoradas
.php  

PELD-UFMG Programa de pesquisas de longa 
duração no médio rio Doce 

https://www2.icb.ufmg.br/p
eld/ 

Golder 
Ass./Renova 

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 

Rompimento 

Pasta compartilhada 
Ramboll/RMPC/ 

RENOVA/PG38/ 
Diagnostico rio Doce 

 

http://www.igam.mg.gov.br/component/content/article/16/1632-monitoramento-da-qualidade-das-aguas-superficiais-do-rio-doce-no-estado-de-minas-gerais
http://www.igam.mg.gov.br/component/content/article/16/1632-monitoramento-da-qualidade-das-aguas-superficiais-do-rio-doce-no-estado-de-minas-gerais
http://www.igam.mg.gov.br/component/content/article/16/1632-monitoramento-da-qualidade-das-aguas-superficiais-do-rio-doce-no-estado-de-minas-gerais
http://www.igam.mg.gov.br/component/content/article/16/1632-monitoramento-da-qualidade-das-aguas-superficiais-do-rio-doce-no-estado-de-minas-gerais
http://www.igam.mg.gov.br/component/content/article/16/1632-monitoramento-da-qualidade-das-aguas-superficiais-do-rio-doce-no-estado-de-minas-gerais
http://www.igam.mg.gov.br/component/content/article/16/1632-monitoramento-da-qualidade-das-aguas-superficiais-do-rio-doce-no-estado-de-minas-gerais
http://www2.ana.gov.br/Paginas/Riodoce/default.aspx
http://www2.ana.gov.br/Paginas/Riodoce/default.aspx
http://www.cprm.gov.br/sace/index_bacias_monitoradas.php
http://www.cprm.gov.br/sace/index_bacias_monitoradas.php
http://www.cprm.gov.br/sace/index_bacias_monitoradas.php
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Na Tab. XX, estão citados exemplos de estudos acadêmicos com 

informações relevantes sobre diversos aspectos da geologia, 

biogeoquímica, composição da biota aquática, limnologia e ecotoxicologia 

do rio Doce. Esses estudos foram realizados em período anterior ao 

acidente de Bento Rodrigues. 

 

Tab. XX – Amostra de alguns trabalhos acadêmicos conduzidos na bacia 

hidrográfica do rio Doce, antes do acidente de Bento Rodrigues. 

AGUIAR, J. E.; LACERDA, L. D.; MIGUENS, F. C.; MARINS, R. V. The geostatistics of the metal 
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and oil production. Journal of South American Earth Sciences, v. 51 p. 91-104, 2014. 
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Têcnico. 2011. 

ARACRUZ (Aracruz Celuose S.A.). Relatório de Impacto Ambiental – RIMA. Volume 4 – Coletânea 
de Monografias de Impactos Ambientais. Influência do Lançamento Sumbarino Sobre a 
Ecologia Marinha.1986. 

ALBINO J., SUGUIO K. 2010. Sedimentation processes and beach morphodynamics active at the 
Doce River mouth, Espírito Santo State. Brazil An. Acad. Bras. Ciênc., 82(4), 1031-1044. 
2010. 

ALVARES, C. A.; STATE, J. L.; SENTELHAS, P. C.; GONÇALVES, J. L. M.; SPAROVEK, G, Koppen’s 
climate classification map for Brazil. Meteorologische Zeitschrift, Vol. 22, No. 6, 711–728. 
2013. 

ANA (AGÊNCIA NACIONAL DA ÁGUAS). Encarte especial sobre a Bacia do Rio Doce, Rompimento 
da Barragem em Mariana/MG. Informe 2015, 50p. 2016. 

BARROSO, G. F. 2004. Development of an evaluation framework for sustainable bivalve 
aquaculture: a strategic plan approach in Espírito Santo, Brazil. 229f. Teste de Doutorado 
em Geografia – University of Victoria, Canadá. 2004. 

BARBOSA, A.; GETULIO V.; RODRIGUES, D. M. S. (1968) apud AZEVEDO U. R.; MACHADO. M.M.; 
MAGELA, M.M.; CASTRO, P.T.A.; RENGER, F. E.; TREVISOL, A. BEATO, D.A.Ch. 
Geoparque Quadrilátero Ferrífero (MG) – proposta. Disponível em 
http://www.cprm.gov.br/publique/media/quadrilatero. Acessado em 14/05/2016. 

BERTOLDI, L. 2013. Distribuição espaço-temporal de clorofila a, fósforo total e turbidez no estuário 
do rio Piraquê-açu (Aracruz, ES). Trabalho de Conclusão de Curso em Oceanografia – 
Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória. Centro de Ciência humanas e Naturais, 
pp92, 2013. 

BORBA, R.P.; FIGUEIREDO, B.R.; RAWLINS, B.; MATSCHULLAT, J. 2003. Geochemical distribution 
of arsenic in waters, sediments and weathered gold mineralized rocks from Iron 
Quadrangle, Brazil. Environmental Geology, 44, (1), p.39-52. 

CASTRO FILHO, B. M.; MIRANDA, L. B. Physical oceanography of the western Atlantic continental 
shelf 10cated between 4°N and 34°S costal segment (4'W). In: Robinson, A R. & Brink, 
K. H. The Sea. Oxford, John Wiley & Sons. p.209-251. 1998. 

CASTRO, B. M.; LORENZZETTI, J. A.; SILVEIRA, I. C. A.; MIRANDA, L. B. Estrutura termohalina e 
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sudeste-sul do Brasil. L.S. Editora, Universidade de São Paulo, 11-120. 2006 

CBH-DOCE. A Bacia. Disponível em: <http://www.cbhdoce.org.br/a-bacia/>. Acesso em: 
fevereiro de 2016. 
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Técnico.CP+ RT 022/15. 2015 
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Diagnóstico Ambiental II.4. 2006. 
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COM RT 289/11. 2011. 
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sediment geochemistry in the Gualaxo do Norte basin, eastern Quadrilátero Ferrífero, 
Minas Gerais, Brazil. Environmental Geology ,45, p.226–235. 2003. 
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714. 2010 
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Multiuso da CPRM – Serviço Geológico do Brasil. 2010. 
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Ferrífero e seu entorno. 1. ed. Belo Horizonte: CPRM, 2014. v. 1. 2014. 
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Considerando a base de dados acima , iremos focar, por exemplo, 

nos dados sobre a qualidade de água. 

 

A Fig. XX fornece a malha amostral de pontos de coleta que vem 

sendo adotada pelo Instituto Mineiro das Águas – IGAM. Numa análise 

feita pelo Dr. Padreep Mugunthan, em colaboração com sua equipe da 

Rambol Environment, foi feita uma análise dos dados de turbidez da água, 

cobrindo um longo um período anterior ao evento, a partir dos dados 

obtidos pelo IGAM nas estações de coletas acima mencionadas (Fig. XX). 

 

A análise do Dr. Mugunthan deixa claro que a linha de base da 

Turbidez foi consideravelmente alterada após o desastre de Bento 

Rodrigues, especialmente quando se consideram  os dados do período 

seco. É importante ressaltar que essa análise considerou todos os pontos 

de coleta ao logo do rio Doce (dados aqui não representados), em um 

período que cobre vários anos ANTES do acidente.  
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FIG.  XX – Malha de pontos amostrais  para o monitoramento da qualidade da água ao longo do rio Doce (Fonte: IGAM-MG).
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Fig. XX  Dados de turbidez da água em anos anteriores e posteriores ao desastre 

de Bento Rodrigues (Fonte: Dr. Padreep Mugunthan/ Ramboll)  
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O Desastre do rompimento da barragem de Fundão 

 

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

Fundão, pertencente ao complexo minerário de Germano, de 

propriedade da Samarco Mineradora*, localizada no subdistrito de Bento 

Rodrigues, município de Mariana/MG, se rompeu de modo repentino. A 

barragem tinha um volume de 50 milhões de m³ de rejeitos de 

mineração. Desse total, 34 milhões de m³, após galgarem uma segunda 

barragem a jusante, a barragem de Santarém, foram lançados na bacia 

hidrográfica do rio Doce. Cerca de 16 milhões restantes ainda 

permanecem armazenados nessa segunda barragem, que foi 

parcialmente danificada, mas ainda continua de pé. Esse material 

continua sendo carreado, aos poucos, a jusante, em direção ao mar, por 

meio dos tributários e do rio Doce (Fig. XX). 

A onda de lama percorreu, inicialmente, 2,0 km até a localidade 

de Bento Rodrigues. A localidade foi quase totalmente destruída (Fig. 

XX). Em seguida, a lama percorreu 55 km no rio Gualaxo do Norte, até 

desaguar no rio do Carmo. Neste, os rejeitos percorreram outros 22 km 

até a sua junção com o rio Doce.  

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

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

localidade de Regência (ES), no dia 21 de novembro, em uma área 

estuarina, que formam, em sua foz, um delta, para então entrarem no 

Oceano Atlântico. No total, cerca de 663,2 km de corpos hídricos foram 

diretamente impactados pelo desastre 
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FIG. XX - Localização do complexo de mineração “Germano”, da Samarco em 

Mariana (MG). No complexo, existiam três barragens planejadas para receber 

os rejeitos do processo de mineração: Germano, Fundão e Santarém. A maior 

parte dos rejeitos liberados em Fundão galgou a barragem de Santarém, 

localizada a jusante das duas primeiras barragens. Esta terceira barragem 

sofreu sérios danos, mas foi capaz de reter cerca de 16 milhões de m³ de lama, 

e ainda continua de pé (Fonte: orginal, RMPC). 

 

FIG. XX- Foto aérea mostrando a devastação do distrito de Bento Rodrigues, 

pertencente ao município de Mariana (MG), causada pelo rompimento da 
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barragem de Fundão, Mina de Germano/Samarco ocorrido no dia 05 de 

novembro de 2015. Fonte: Google. 

 

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

janeiro de 2016, o desastre de Bento Rodrigues causou a morte de 17 

pessoas, e duas outras estavam desaparecidas até aquela data 

(informações publicadas um mês após a ruptura da barragem) (MINAS 

GERAIS, 2016a).  

Os prejuízos socioambientais associados ao desastre levaram o 

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

municípios lindeiros ao rio Doce. Segundo o governo (SEDRU, 2016), 

4.238 pessoas foram diretamente atingidas pelo rompimento da 

barragem de Fundão no Estado de MG (incluindo mortos, 

desaparecidos, feridos, desabrigados e desalojados).  

O desastre causado pelo rompimento da barragem de Fundão 

pode ser avaliado, inicialmente, em duas escalas espaciais. 
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FIG.  XX - Bacia do rio Doce com a cronologia do avanço da “onda de lama” na calha do rio, até chegar a sua foz, 

em Regência, no Espírito Santo (ES). Fonte: ANA (2015). 
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Impactos na escala microrregional  

Essa primeira escala de análise corresponde ao trecho de a 

proximadamente 77 km, compreendido entre o ponto de ruptura da 

barragem e a foz do rio do Carmo no rio Doce. O distrito de Bento 

Rodrigues (que pretence à Mariana), Paracatu de Baixo, Barra Longa, 

Sta. Cruz do Descalvado e Rio Doce foram os mais duramente atingidos 

pelo desastre.  

 

Da foz do rio do Carmo, ainda são incluídos mais 12 km no rio 

Doce até a UHE de Candonga (Fig. XX). Nessa escala, o principal efeito 

destrutivo do escorrimento na lama foi uma enorme destruição nas 

comunidades terrestres do entorno causada pela lama que extrapolou a 

calha dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce. Logo após enveredar 

no rio Doce, a lama e os detritos vegetais foram parcialmente retidos 

pela barragem do UHE de Candonga, cujo reservatório foi capaz de 

reter aproximadamente 10 milhões de m³.  

 

Após passarem por essa represa, outros 10 milhões de m³ 

continuaram a descer o rio Doce, mas fundamentalmente ficaram 

restritos à calha principal do rio. 
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FIGURA XX - Os impactos do desastre da Samarco na escala microrregional 

afetaram os córregos de Santarém (2 km), o rio Gualaxo do Norte (69 km), o 

rio do Carmo (28 km). Esta escala ainda inclui 12 km do rio Doce desde a foz 

do rio Piranga até a UHE de Candonga.  

 

Na escala microrregional, destacase o assoreamento dos rios 

Gualaxo do Norte e do Carmo, bem como um trecho de 12 km dentro 

do rio Doce, até a barragem de UHE Candonga. Apesar de os maiores 

impactos terem sido observados tendo decorridas apenas algumas 

poucas horas após o desastre, ainda hoje (junho de 2017), constatase 

um processo contínuo de carreamento e deposição de sedimentos nos 

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

minerária depositada junto às margens, mas também da lenta liberação 

de lama pela barragem de Santarém.  

Segundo o Ministério Público de Minas Gerais (Fonte: Rádio CBN, 

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

(parcialmente danificada) tenham sido liberados 5,0 milhões de metros 
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cúbicos de lama após o acidente até abril de 2016, sem que maiores 

ações corretivas tivesse sido tomadas para conter esse vazamento! 

Desse modo, os cursos d’água permanecem continuamente sendo 

assoreados e sua capacidade de transporte ainda está comprometida. O 

material sedimentado ao longo das margens dos rios nesse trecho 

impede a captação seja para abastecimento público seja para consumo 

animal ou seu aproveitamento para a irrigação em dezenas de 

localidades. A Tabela 1, abaixo, resume os principais impactos 

ambientais esperados na escala microrregional em comparação com os 

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

 

N 
TIPO DE IMPACTO 

 

DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS IMPACTOS PREVISTOS 

Escala 

Micro Macro 

1 Água Aumento da Turbidez 

Ecotoxicológicos (metais) 

Nascentes 

Destruição/alteração/criação de biótopos aquáticos 

xx 

x 

x 

x 

xx 

xx 

 

x 

2 Vegetação/Solo Erosão 

Compactação 

Contaminação por xenobiontes (metais e aminas) 

Queda da fertilidade das várzeas e áreas alagáveis 

Fragmentação de hábitats 

Perda de conectividade nos ecótonos transicionais terra-água  

Perda generalizada de serviços ecológicos 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

 

 

 

 

 

 

xx 

3 Biodiversidade  Ictiofauna (peixes) 

Herpetofouna (répteis e anfíbios) 

Avifauna (aves) 

Mastofauna (mamíferos) 

x 

x 

x 

x 

xx 

xx 

x 

x 

4 Unidades de 

Conservação 

Áreas de Preservação Permanente – APPs  

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

xx  

x 
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Segundo o governo de Minas, os prejuízos econômicos causados 

pelo desastre na microrregião afetada chegaram a R$ 870 mil (esfera 

pública) e R$ 13 milhões, no setor privado (SEDRU, 2016). 

Impactos na escala macrorregional  

Nessa escala, os impactos ambientais da tragédia serão 

analisados em toda a extensão do dos rios afetados pelo desastre, ou 

seja, 663 km. Entretanto, como os primeiros 89 km (77 km nos 

tributários + 12 km no rio Doce), foram tratados no item anterior, aqui 

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

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

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

Na escala macrorregional, os impactos foram bastante 

diferenciados em relação aos efeitos da tragédia na escala 

microrregional. As questões relacionadas à qualidade da água e à biota 

aquática são as de maior relevância, uma vez que, a jusante da 

barragem de Candonga, praticamente, a lama não extrapolou a calha 

do rio Doce. Os possíveis danos à biodiversidade são, ainda de difícil 

mensuração, e a quantificação desse tipo de prejuízo ainda dependem 

de estudos que estão sendo executados ou planejados para ser 

executados. Apesar das limitações nas informações disponíveis até o 

momento (fevereiro de 2016), podemos resumir os principais tipos de 

impactos ambientais observados na escala macrorregional (Tab. XX, 

acima). 

Segundo o levantamento realizado pelo governo mineiro (SEDRU, 

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

macrorregional, foram de R$ 140 milhões na esfera pública e R$ 340 

milhões na esfera privada. 
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Em termos ambientais, esperamse investimentos em estudos 

básicos e aplicados, bem como de ações mitigatórias, ao longo dos 

próximos meses e anos em toda a região afetada pelo desastre. Esses 

esforços visam, no primeiro momento, a obtenção de um quadro mais 

detalhado e completo dos impactos ambientais associados ao acidente. 

Em um segundo momento, os dados a serem gerados irão subsidiar 

toda uma série de ações de reparação, mitigação, conservação dos 

diversos ecossistemas impactados. A seguir, destacamos três 

prioridades ambientais que deverão ser consideradas nesses estudos. 

Vegetação 

A bacia do rio Doce está predominantemente inserida no bioma 

da Mata Atlântica. Embora esse bioma apresente altos índices de 

biodiversidade e de endemismo, a Mata Atlântica encontrase em 

situação crítica. Em seus domínios vive 70% da população brasileira e 

nessa região estão localizadas as maiores cidades e os mais importantes 

polos industriais do Brasil.  

Segundo o IBAMA, em 2014, a Mata Atlântica estava reduzida a 

15% de sua cobertura original (19.676.120 hectares). Dessa forma, o 

bioma figura entre os 25 hotspots mundiais, uma das regiões mais ricas 

e, ao mesmo tempo, mais ameaçadas do planeta (IBAMA, 2015). 

Segundo o IBAMA (opt. Cit.), o rompimento da barragem de 

Fundão causou a destruição de 1.469 hectares (14,69 km²) ao longo de 

77 quilômetros de cursos d´água, incluindo áreas de preservação 

permanente (APPs).  

Essa devastação concentrouse, principalmente, em matas 

ciliares remanescentes e no solo. A passagem da lama não somente 
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destruiu e arrancou as árvores e a vegetação herbácea, mas levou ou 

soterrou a serapilheira e seus bancos de sementes. Dessa forma, os 

ecossistemas atingidos pelo desastre, nesse primeiro trecho (escala 

microrregional), tiveram sua resiliência e processos de sucessão 

ecológica muito comprometidos. Há que se notar que, ainda hoje (junho 

de 2016), pode-se notar que algumas árvores da mata galeria atingida 

pela lama de rejeitos sobreviveram por algum tempo mas estão 

morrendo aos poucos por causa desconhecida. 

Uma das primeiras tarefas a serem feitas será o mapeamento e 

monitoramento dos quase 15 km² de vegetação diretamente atingida 

pela lama. A espessura da cobertura de lama bem como suas 

propriedades físicoquímicas (granulometria, pH, etc.), além da possível 

concentração de metais com potencial tóxico, deverão ser investigadas 

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

incluem desde a completa a remoção física do material até diferentes 

modelos de biorremediação disponíveis. 

Segundo um levantamento feito pela EMBRAPA (in: IBAMA, 

2015), a lama depositada ao longo das margens dos rios dificilmente 

poderá transformarse em um solo estruturado que permita uma 

sucessão ecológica natural que restabeleça as comunidades vegetais, 

originalmente presentes nessas regiões. O material apresenta uma 

grande homogeneidade granulométrica, com elevados teores de areia 

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

Os teores de argila encontrados são inferiores a 10%, 

característica que limita muito a capacidade de troca de cátions. A 

composição granulométrica dos rejeitos é extremamente homogênea e, 

dessa forma, sempre irá ocorrer um adensamento intenso das 

partículas após a secagem. Essa característica permite que haja uma 
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rápida compactação, sob clima seco, o que impede uma boa oxigenação 

das camadas inferiores do solo. Adicionalmente, o material tem 

elevados teores de minerais ferruginosos (hematita, magnesita e 

ilmenita) o que limita ainda mais a sua fertilidade. É evidente que esses 

trechos, com baixa ou nenhuma capacidade de resiliência, vão requerer 

Planos de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, no longo prazo.  

 

Peixes 

Segundo o IBAMA, o rio Doce possui 64 espécies de peixes 

nativos (dados da porção de MG), 12 (doze) delas consideradas 

endêmicas. Outras 11 espécies estão ameaçadas de extinção (Tab. XX) 

(IBAMA, 2015).  

Em relação aos impactos ambientais dessa tragédia sobre os 

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

a extensão da rede hidrográfica afetada, de quase 600 km; (b) os níveis 

elevados e persistentes de turbidez; e (c) a possibilidade de essa 

comunidade sofrer os efeitos da biomagnificação de elementos tóxicos 

colocados em disponibilidade na água, em decorrência da passagem da 

lama. Portanto, podese esperar impactos importantes na estrutura 

ecológica dessa comunidade, no longo prazo.  
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TAB. XX -LISTA DE ESPÉCIES DE PEIXES AMEAÇADAS E 

ENDÊMICAS NA  BACIA DO RIO DOCE 

 

 ESPÉCIES AMEAÇADAS STATUS 

1 Brycon devillei (Castelnau, 1855)  EM 

2 Henochilus wheatlandii (Garman, 1890)  CR 

3 Hypomasticus thayeri (Borodin, 1929)  EM 

4 Microlepidogaster perforatus (Eigenmann & Eigenmann, 

1889) 

CR 

5 Pareiorhaphis mutuca (Oliveira & Oyakawa, 1999)  EM 

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

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

8 Prochilodus vimboides (Kner, 1859)  VU 

9 Rachoviscus graciliceps (Weitzman & Cruz, 1981)  EM 

10 Steindachneridion doceanum (Eigenmann & Eigenmann, 

1889) 

CR 

11 Xenurolebias izecksohni (Da Cruz, 1983) EM 

 ESPÉCIES ENDÊMICAS   

1 Deuterodon pedri END 

2 Henochilus wheatlandii END 

3 Oligosarcus solitarius END 

4 Phalloceros elachistos END 
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5 Simpsonichthys izecksohni END 

6 Australoheros ipatinguensis END 

7 Potamarius grandoculis END 

8 Delturus carinotus END 

9 Pareiorhaphis nasuta END 

10 Parotocinclus doceanus END 

11 Parotocinclus planicauda END 

12 Steindachneridion doceanum END 

EM – em perigo, CR – situação crítica, VU – vulnerável, END – 

Endêmica 
Fonte: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Renováveis (2015). 

 

Os estudos voltados à ictiofauna deverão, portanto, 

concentrarse não somente no monitoramento regular das principais 

populações. Aspectos ecológicos importantes, como o comportamento 

reprodutivo, as estratégias de alimentação, bem como as modificações 

morfocomportamentais sofridas pelas diferentes populações em 

decorrência do acidente deverão ser priorizados.  

Outra vertente de estudos estará concentrada na questão da 

contaminação ambiental que os peixes do rio Doce podem sofrer.  

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

direcionada ao segmento da pesca tradicional, da piscicultura e da 

aquicultura, essas duas últimas atividades, vistas, agora, como 

alternativas importantes não só para a produção de pescado na região 

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

A síntese que fazemos, a seguir, está baseada em resultados 

oficiais de monitoramentos realizados pelo Instituto Mineiro de Águas – 

IGAM (IGAM, 2015 e ______, 2016) e pelo Serviço Geológico do Brasil 

– CPRM (CPRM, 2015/2016). Inicialmente, é importante destacar que, 

decorridos mais de 1,5 ano do rompimento da barragem, os tributários 

afetados diretamente (ribeirões Gualaxo e do Carmo) pelo rompimento 

da barragem de Bento Rodrigues ainda encontram-se com a qualidade 

de suas águas comprometidas seja pelo distúrbio seja pelas obras de 

recuperação em curso (Fig. XX). 

 

 

Fig. XX – Junção do rio Gualaxo com o Ribeirão do Carmo, cerca de 1,5 ano 

após o rompimento da barragem de Fundão em Bento Rodrigues. Foto: Flávia 

Toledo, Ramboll Enviroment. 
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O IGAM vem realizando um monitoramento diário em 12 estações 

de monitoramento localizadas ao longo da calha do rio Doce, incluindo 

ainda um ponto localizado no rio do Carmo, na localidade de Barra 

Longa que passou a ser monitorado a partir do dia 21 de novembro de 

2015. Os demais pontos apresentam dados em uma série temporal 

mais longa. 

Os impactos causados pelo rompimento da barragem de Fundão 

na qualidade de água do rio Doce e seus tributários podem ser 

tipificados em duas grandes categorias: (a) aumento na quantidade de 

partículas em suspensão e dissolvidas; (b) aumento nos níveis de 

contaminação por metais e outros agentes, com potencial tóxico.  

O aumento na quantidade de partículas em suspensão na água 

pode ser refletido em diversas variáveis limnológicas (transparência, 

cor, turbidez, sólidos dissolvidos, sólidos totais, sólidos sedimentáveis, 

etc.). A Figura XX demonstra o aumento observado nos sólidos na calha 

do rio Doce, após o desastre em Bento Rodrigues. Observar que os 

valores de sólidos chegaram a 112.000 mg/L na estação do rio Doce no 

dia 7 de novembro de 2015. 

A questão da contaminação ambiental pode ser exemplificada 

com a evolução temporal das concentrações de alguns metais nas 

diferentes estações amostradas (Figs. xx e xx). 

A principal modificação na qualidade de água decorrente do 

desastre em Bento Rodrigues foi um aumento extraordinário dos valores 

de partículas em suspensão na água do rio Doce. Ao contrário do que foi 

previsto, a recuperação dos valores médios para toda uma série de 

variáveis associadas ao aumento dessa carga de sólidos não está 

ocorrendo na velocidade prevista. Em muitas ocasiões, reversões na 
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tendência de queda nos valores de sólidos têm sido observadas em 

vários pontos e em várias ocasiões, ao longo das semanas que se 

seguiram ao desastre.  

As implicações ambientais associadas ao aumento na carga de 

sólidos presente nas águas do rio Doce são imensas. Inicialmente, deve 

ser destacado que várias localidades nos Estados de Minas Gerais e 

Espírito Santo foram obrigadas a interromper a captação de água, a 

partir do rio Doce. Essa interrupção causou situações de crise em 

cidades de grande porte, como Governador Valadares (MG) e Colatina 

(ES), por exemplo.  

O excesso de turbidez pode ter causado a morte de milhares de 

peixes e de outros organismos aquáticos, em um primeiro momento. 

Em seguida, a queda na atividade fotossintética de algas e outras 

plantas aquáticas irá comprometer o funcionamento de toda a cadeia 

trófica. Muitos organismos podem não resistir à falta de alimentos 

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

rio Doce. O elevado teor de sólidos pode, ainda, favorecer o aumento 

e/ou a manutenção de concentrações de outros poluentes e elementos 

tóxicos na água e incrementar ainda mais a eutrofização já presente em 

alguns trechos do rio. 

E quanto à questão ecotoxicológica, pelo menos três aspectos 

importantes devem ser destacados. Em primeiro lugar, embora o rio 

Doce já tenha um histórico de poluição causada pelas indústrias 

sediadas em suas margens, é evidente que as concentrações da maioria 

dos metais analisados ultrapassaram os valores considerados como 

médias históricas para a região no período considerado 
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(novembrodezembro de 2015). Essas médias históricas estão 

representadas pela linha horizontal azul nos gráficos (Figs. XX e XX).  

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

concentrações observadas ultrapassaram valores considerados seguros 

para águas naturais. Nos gráficos das figuras prévias, esses valores 

estão representados pela linha vermelha. Tratamse de limites 

sugeridos pela norma alemã DIN, internacionalmente reconhecida como 

valor aceitável e seguro para águas interiores.  

  Em terceiro lugar, deve ser ressaltado que tais concentrações 

de metais se referem a valores encontrados na água. Obviamente, 

existe a possibilidade de que possa haver um grande incremento desses 

valores na biomassa de peixes e outros organismos aquáticos graças ao 

processo da biomagnificação de xenobiontes que normalmente ocorre 

na cadeia trófica (ISLA, 2016).  



           48/54  

 

 

FIG. XX – Concentrações de sólidos totais (mg/L) entre 07 de novembro e 3 de dezembro de 2015, em dois 

pontos situados na calha do rio Doce, em Minas Gerais. O gráfico à esquerda ilustra essas concentrações logo 

após a entrada do rio Carmo no rio Doce enquanto que o gráfico a direita ilustra a evoluçao temporal da  variável 

em um ponto situado na porção central do rio Doce (estação de Periquito). Dados de IGAM (2015).  
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FIG. XX – Evolução temporal (Nov-Dez 2015) das concentrações de manganês, alumínio, arsênio e cádmio em 

alguns pontos situados na água da calha do rio Doce, em Minas Gerais. Fonte: IGAM (2015). 
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FIG.  XX – Evolução temporal (Nov-Dez 2015) das concentrações de chumbo, cromo, níquel e mercúrio em 

alguns pontos situados na água da calha do rio Doce, em Minas Gerais. Fonte: IGAM (2015).  
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Uma grande polêmica foi aberta pela própria mineradora ao afirmar 

que os seus rejeitos não seriam tóxicos. A empresa se baseia na norma 

NBR 10.004 que certifica os rejeitos do complexo minerário de Germano 

como resíduos não perigosos (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS - NBR, 2004). Eles seriam não inertes apenas para Mn e Fe, 

segundo a norma da NBR. Apesar disso, temos que reconhecer que o 

derramamento de dezenas de milhões de toneladas de rejeito inerte no 

meio ambiente acabou por gerar uma lama com potencial tóxico.  

Milhões de toneladas de rejeitos liberadas no ambiente acabaram por 

revolver montantes não desprezíveis de sedimentos, diferentes camadas de 

solo, vegetação viva e todo tipo de material que encontraram pela frente. 

Muitas edificações (incluindo depósitos de suplementos agrícolas, 

industriais, lubrificantes e de combustíveis) vieram abaixo, assim como 

veículos e máquinas agrícolas que foram soterrados ou transportados por 

dezenas de quilômetros rio abaixo. Todo esse processo certamente acabou 

por disponibilizar um elevado montante de metais e outros poluentes na 

coluna de água do rio Doce e de seus tributários diretamente afetados 

(Figs. XX e XX).  

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

grandes investimentos em monitoramento e, posteriormente, em medidas 

de recuperação e conservação da saúde ambiental desse grande rio. 

Projetos especialmente voltados ao estudo ecotoxicológico das comunidades 

aquáticas são mandatórios, por exemplo. Por outro lado, uma grande 

pressão será exercida pela sociedade em geral junto às prefeituras lindeiras 

para a melhoria dos serviços de captação e distribuição de água bem como 

o tratamento adequado dos efluentes domésticos e industriais que são 

lançados ao rio Doce.  
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