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6.2.1. Dimensão do Capital Natural – Programa de diagnóstico e monitoramento de hábitats 

aquáticos 

 

1) Monitoramento de habitats e biótopos aquáticos dulcícolas – Mapeamento, Morfometria e 

hidrodinâmica 

 

I. Descrição sumária 

 

A cláusula 164 do TTAC prevê que devem ser tomadas medidas para a recuperação e conservação 

da fauna aquática da Bacia do Rio Doce, medidas essas que implicam na mitigação dos impactos 

listados e, por conseguinte, na gestão dos biótopos aquáticos. A cláusula do TTAC de número 

160 menciona a regularização de calhas e margens e controle de processos erosivos. Há menção 

de hábitats aquáticos nos programas de conservação da biodiversidade aquática, sob a forma de 

“Análise de Integridade Ambiental” e “Protocolo de Avaliação Ambiental”. Entretanto, dada a 

importância do impacto da lama na estrutura de hábitats e biótopos, sendo este impacto 

mencionado de forma direta e indireta em 8 dos 17 tópicos listados de impactos na Ação Civil 

Pública, considerou-se que não houve aderência dos programas da Renova neste tópico. 

 

II.               Objetivo 

 

Proposição de um sub-programa, específico e bem delimitado, de monitoramento de habitats e 

biótopos aquáticos dulcícolas, que envolva mapeamento, geoprocessamento, batimetria, 

morfometria e hidrodinâmica. A função deste sub-programa é auxiliar a promover a recuperação 

da biodiversidade aquática por meio da identificação de áreas prioritárias de conservação 

baseado na qualidade de biótopos e hábitats dulcícolas. 

 

II. Justificativas  

 

O TR1 do ICMBio menciona que, para a análise de Ictiofauna e de invertebrados, devem ser 

consideradas a perda de hábitats críticos e a associação das populações de Ictiofauna aos 

ambientes físicos. 

 

Dentre os impactos listados na Ação Civil Pública, em referência a Laudo Preliminar do IBAMA e 

Nota Técnica nº 24/2015 do ICMBio podem ser destacados os seguintes, sob a óptica de habitats 

e biótipos: 

• (1) Fragmentação e destruição de habitats 

• (3) Assoreamento do leite dos rios 

• (4) Soterramento das lagoas e nascentes adjacentes ao leito dos rios 

• (6) Interrupção da conexão com tributários e lagoas marginais 

• (7) Alteração do fluxo hídrico 

• (9) Destruição de áreas de reprodução de peixes 

• (10) Destruição de áreas “berçários” de reposição da Ictiofauna (áreas de alimentação de 

larvas e juvenis) 

• (12) Interrupção do fluxo gênico de espécies entre corpos d'água 

• (13) Perda de espécies com especificidade de habitat (corredeiras, locas, poços, remansos, 

etc) 
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Grande parte dos impactos listados na ACP possuem alguma relação com a perda ou 

reconfiguração de hábitats aquáticos, entretanto ações diretamente relacionadas a tais foram 

descritas de forma descentralizada, descontínua e pouco sistêmica. 

 

De acordo com o Relatório do IBAMA, Fase Argos Etapa III, 48% da área vistoriada nos tributários 

encontra-se em planícies de inundação, sendo que locais meândricos e com extensa planície de 

inundação são preferenciais para a deposição de sedimentos. 11,32% dos pontos de 

monitoramento apresentaram novas estruturas físicas decorrentes da deposição de rejeitos, 

sendo elas ilhas ou praias/bancos de rejeitos. Muitas dessas estruturas ocorreram próximas à foz 

de tributários, podendo ser “barreiras físicas ou pontos de estrangulamento e de reconformação 

natural dos cursos d’água”. 

 

A deposição de sedimentos na calha do Rio Doce aparenta ser um processo preexistente, havendo 

um grande número de ilhas sedimentares na Bacia do Rio Doce como um todo. Dentre os rios 

diretamente afetados pelo rejeito da barragem de Fundão (Rib. Gualaxo, Rio do Carmo, Rio 

Piranga e Rio Doce), foram contabilizadas 413 ilhas no Estado de Minas Gerais, sendo 9 lacustres 

e 404 fluviais. Dessas, 108 estão presentes no Rio Piranga, 3 no Rio do Carmo e as demais no Rio 

Doce (análise cartográfica do catálogo IEDE e de shapefiles oriundos do Instituto Pristino, pré 

evento). As ilhas se distribuem entre a chamada área 1 (até a UHE Risoleta Neves) e na porção 

média final do Rio Doce (Figura 1). 

 

 

 
Figura 1. Localização das ilhas fluviais e lacustres, no estado de Minas Gerais, da Calha afetada pelo 

evento de rompimento da Barragem do Fundão. 
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A Figura 1 não contempla as ilhas situadas no Estado do Espírito Santo. Entretanto, pelas 

características geomorfológicas locais (baixa declividade, grande planície de inundação, menor 

energia cinética da água, acúmulo de sedimentos da bacia), há uma tendência à deposição de 

sedimentos e formação de extensos complexos de ilhas e praias fluviais nessa região (Figura 2). 

 

 
Figura 2 – Formações de ilhas de sedimentos no Baixo Rio Doce, 1km à montante do município de 

Linhares/ES. 

Organismos habitantes de ecossistemas lóticos são altamente adaptados às condições 

inerentemente dinâmicas das águas correntes, que variam temporal e espacialmente no fluxo 

linear e unidirecional (Giller & Malmqvist 1998). Deste modo, os impactos nos hábitats aquáticos 

que alterem diretamente e indiretamente a passagem de água nos canais dos rios podem levar a 

desequilíbrios ambientais. Os impactos específicos relativos à alteração de hábitats são descritos 

em Malmqvist & Rundle (2002) e sumarizados a seguir, de acordo com o que é aplicável ao caso 

da Bacia do Rio Doce: 

Evento Consequência Referência 

Alteração nos ciclos 

aquáticos (regimes de cheias 

e estiagens) 

Impacto na biodiversidade Davies et al. 1995; Ward 1998 

 

Organismos são adaptados a 

regimes naturais específicos e 

previsíveis, alterações geram 

impacto 

Dudgeon 2000 

Redução de cobertura 

vegetal 

Alteração na ciclagem de 

nutrientes, redução na 

interceptação de águas de 

chuva e taxas de transpiração 

Sahin & Hall 1996; Buttle & 

Metcalfe 2000; Jones 2000 

Aumento do aporte de 

sedimentos 
Harrison 1995; Pandit 1999 

Alteração do fundo 

Cobertura de substrato 

rochoso e com seixos, 

alterando o fundo do rio, 

impactando em peixes King and Potyondy 1993 

Redução na velocidade da 

corrente pela 

homogeneização do curso 
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Os impactos advindos do uso do solo e das alterações impostas ao ambiente pelo evento aqui 

tratado podem repercutir no ambiente durante muitos anos, mesmo após ações de mitigação 

como dragagem e reflorestamento. Na literatura consultada, há registros de impactos do uso de 

solo ocorridos nos anos 50 que que melhor predizem a diversidade de invertebrados e peixes 

lóticos do final dos anos 90 do que os dados mais recentes, obtidos nos anos 90 (Harding et al. 

1998). 

As análises propostas no TR4, Anexo 2 do ICMBio para asserção de hábitats, a saber a “Análise de 

Integridade Ambiental” e “Protocolo de Avaliação Ambiental” (Nessimian et al 2008 e Callisto et 

al 2002, respectivamente), apresentam a avaliação de características ambientais e enquadramento 

das mesmas em classes predeterminadas (entre 3 a 6 classes diferentes), sendo que cada uma 

delas possui uma pontuação. Ao final as pontuações são somadas e há a análise do hábitat 

aquático. 

 

Quadro 1 – Metodologias para asserção de hábitats – TR4 Anexo 2 ICMBio 

Análise de Integridade 

Ambiental 

Protocolo de Avaliação 

Ambiental Não contemplados 

Padrão de uso do solo além 

da zona ripária 

Qualidade de água (odor, 

oleosidade, transparência) 

Mensuração de perda de área 

alagada 

Largura da floresta riparia Frequência e extensão de rápidos 

Mensuração de novos 

hábitats 

Plenitude da floresta ripária Alterações no canal do rio 

Conexão entre o curso 

principal e os tributários 

Vegetação da zona ripária 

em 10m do canal 

Características do fluxo de água e 

deposição de lama Perda de hábitats 

Mecanismos de retenção 

(rochas, troncos, etc) Alterações antrópicas  

Sedimentos no canal     

Estrutura de bancos   
Erodibilidade/voçorocament

o de bancos (bank 

undercutting)     

Fundo do canal   
Rápidos e piscinas ou 

meandros     

Vegetação aquática   

Detritos     

 

A metodologia foi desenvolvida em uma realidade diferente da que é observada na chamada área 

1, entre a barragem do Fundão e UHE Risoleta Neves, em que o impacto foi maior e mais 

pronunciado do que os impactos categorizados nas duas metodologias supracitadas. 

 

Considerando a existência de alterações na estrutura física de hábitats e biótopos causados pelos 

sedimentos oriundos da barragem de rejeitos de Fundão e seus impactos nos ecossistemas, há a 

necessidade de um manejo específico deste impacto na Bacia do Rio Doce.  
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III. Principais ações propostas 

 

Este estudo busca apresentar uma aproximação mais holística dos processos de organização dos 

canais fluviais, integrando conceitos biológicos e físicos (JOHNSON et al., 1995). 

No desenvolvimento do programa, deve-se considerar os três conceitos principais da ecologia 

de rios, o Conceito da continuidade dos rios (VANNOTE et al., 1980) – gradientes ecológicos 

longitudinais; o conceito do pulso de inundação (JUNK et al., 1989) – gradientes ecológicos 

laterais e o Conceito do pulso hidrológico (NEIFF, 1990) – gradientes ecológicos laterais 

Deve ser realizado um monitoramento detalhado das áreas afetadas por meio de: 

• Mapeamento e delimitação dos habitats e biótopos riparios ao longo da orla do Rio Doce 

e dos tributários à montante da UHE Risoleta Neves, 

• Comparação de imagens de satélite antes e após o evento, 

• Estudo das feições geomorfológicas da planície aluvial,  

• Tipologia dos hábitats constituintes,  

• Tipologia das ilhas fluviais,  

• Caracterização ecológica e morfológica da foz  dos tributários, descrevendo os impactos 

existentes  

• Mobilidade de barras e dunas de sedimentos (especialmente nas regiões 

anastomosadas),  

• Estudo dos dados batimétricos e de evolução de espelho d’água. 

• Características hidrodinâmicas (vazão, velocidade, deposição preferencial, erosão das 

margens, alterações temporais e espaciais),  

Para tal, deve-se utilizar dados topo-batimétricos, fotografias aéreas, revisão de bibliografia, 

dados hidrológicos, imagens de satélite e levantamentos de campo. Uma metodologia útil para 

regiões de baixas profundidades como o Rio Doce é a avaliação batimétrica por meio de LIDAR, 

que realiza medições de profundidade por meio da interface ar-água (Pittman et al 200). A área 

a ser mapeada deve considerar um buffer de 5km adentro de cada margem, de modo a 

compreender as massas d’água mais próximas ao canal principal, e deve considerar as oito áreas 

dulcícolas delimitadas na Figura 3. 
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Figura 3 - Massas de água (em MG) e buffer de 5km da calha principal afetada. 

 

Para o estudo das feições, de acordo com Ward e Stanford (1995), existem diferentes padrões de 

canais, podendo ser mais ou menos enquadrados em canais encaixados, entrelaçados e 

meandrantes (outras configurações podem ocorrer, de acordo com as feições geomorfológicas 

locais). Nos dois últimos, onde o leito consiste da deposição de sedimentos transportados, as 

interações entre os canais aluviais e as planícies de inundação são de extrema importância do 

ponto de vista ecológico.  

O impacto do rompimento da barragem do fundão pode ser observado tanto na criação de 

ambientes de inundação na área 1, encaixada, quanto na alteração de dinâmicas de deposição de 

sedimentos nas demais áreas, meandrantes e entrelaçadas (Figura 2).  

Devem ser mapeadas, identificadas e contabilizadas: 

• Vertentes que compõem os lados do vale 

• Um ou mais níveis de terraços, remanescentes de planícies de inundação abandonadas 

• Planície de inundação ativa (inundada anualmente) 

• Diques naturais disposto ao longo do canal do rio (compostos por sedimentos 

depositados quando a velocidade da água diminui rapidamente quando o rio sobrepõe 

as margens) 

• Curvas de meandros, elevações e baixios na superfície da planície que se intercalam 

• Canais de drenagem naturais de diques rompidos, que formam a conexão entre a planície 

de inundação e o rio 

• Corpos aquáticos permanentes e temporários 
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Distribuição de tais formas é fator importante nos processos hidrodinâmicos do sistema, e as 

interações com o meio biótico. 

As planícies de inundação devem ser bem descritas por ser ambientes de grande riqueza de 

espécies, sendo os ecótonos essenciais para a saúde ecológica de qualquer rio (zonas de transição 

entre áreas adjacentes). Os padrões de movimento de água durante a inundação produzem áreas 

de solos aeróbicos e anaeróbicos (dinâmica de nutrientes e decomposição); Padrões de zonação 

da vegetação aluvial (diferentes estágios sucessionais estruturados pela migração lateral da calha 

do rio para sua planície de inundação). Sendo assim, há uma dinâmica complexa entre o rio, 

brejos, canais, lagos, ilhas e sua planície de inundação, no sentido da hidrodinâmica, 

conectividade e processos geoecológicos, os quais interferem diretamente nos processos 

ecológicos (ESTEVES, 1998). 

A conectividade de hábitats aquáticos deve ser analisada pela óptica do conceito de pulsos de 

inundação (the flood pulse concept) (Junk et al 1989), sendo importante para o movimento da 

água, dos sedimentos, nutrientes, detritos e organismos vivos por transporte ativo e passivo 

(WARD; STANFORD, 1995). 

Os pulsos devem ser caracterizados: 

• pulsos breves e imprevisíveis – organismos com limitadas adaptações para zona de 

transição aquático-terrestre – benefícios indiretos do transporte de recursos, 

• pulso previsível de longa duração – organismos adaptados e estratégias para 

aproveitamento da zona de transição aquático-terrestre – prolongada estagnação e 

rápida reciclagem de matéria orgânica e nutrientes (alta produtividade) 

Os estudos de conectividade de hábitats devem utilizar da identificação e comparação (pré-

evento e pós-evento) dos seguintes biótipos (Ward e Stanford 1995): 

• eupatamon: rio principal e seus canais laterais (segmentos lóticos verdadeiros) 

• parapotamon: braços interrompidos que mantem conexão com o canal ativo somente na 

parte jusante (corrente não unidirecional) 

• plesiopotamon: segmentos de formato entrelaçado que se tornam desconectados do 

canal principal (ambientes rasos que rapidamente sofrem terrestrialização, geralmente 

próximos ao canal ativo) 

• palaeopotamon: corpos aquáticos formados de curvas de meandros que se tornam 

desconectados (maiores, mais profundos, de maior longevidade aquática, podem estar a 

grandes distancias dos canais ativos) 

Todos os habitats acima se conectam ao canal principal, em graus ascendentes de elevação no 

nível de inundação (Figura 4). 
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Figura 4 – Aspectos da conectividade de hábitats. A) biótopos baseados em atributos estruturais e 

funcionais. B) diagrama de graus de conectividade entre os biótopos e o canal principal do Rio. 

Extraído de Rocha 2010 

Os resultados esperados da análise de conectividade devem ser elaborados conforme Rocha 

(2010) e descritos da seguinte forma: 

• Conjuntos (planície/calha) 

• Forma/feições (canais, paleocanais, diques, ilhas, etc) 

• Gênese geomorfica (anastomosado, entrelaçado, encaixado) 

• Tipo de habitat (canais semiloticos, lagoas fechadas, lagoas conectadas, brejos, etc) 

• Processo de conectividade e terrestrialização (eupotamon:alogenico, 

transicional:autogenico, etc) 

Essa descrição deve ser utilizada para elaboração de um mapa de conectividade. 

 

IV. Indicadores 

 

Indicadores Descrição  

Progresso Área mapeada em função da área total (buffer 1km) 

Eficiência (orçamentária) Categorização de hábitats similares com poder de predição 

(modelagem de um pode ser extrapolada para outros) e 

função de hábitats similares por hábitats totais 

EFICÁCIA (resultado 

esperado) 

Mapas de conectividade e avaliação de % de perda de 

hábitats/% de barreiras geográfias/% de avaliação de 

movimentação de barras e duans de 

sedimentos/modelagem 
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2) Monitoramento de habitats e biótopos aquáticos marinhos – Mapeamento, Morfometria e 

hidrodinâmica 

 

I. Descrição sumária 

 

A cláusula 164 do TTAC prevê que devem ser tomadas medidas para a recuperação e conservação 

da fauna aquática da Bacia do Rio Doce, medidas essas que implicam na mitigação dos impactos 

listados e, por conseguinte, na gestão dos biótopos aquáticos. O Anexo 3 do TR4 do ICMBio 

compreende mapeamento do fundo marinho e o Anexo 4 o estudo batimétrico de praias. A 

cláusula 165 menciona a avaliação do habitat de fundo marinho, nas áreas estuarianas, marinhas 

e da foz atingidas pelo material oriundo do evento. Parte do escopo do presente estudo é 

mencionada nos programas de conservação da biodiversidade aquática, sob a forma de “Análise 

de Integridade Ambiental” e “Protocolo de Avaliação Ambiental”, que foi considerada inadequada 

para ambientes marinhos. As Cláusulas 181 e 182 do TTAC predispõe sobre a conservação dos 

ambientes coralíneos e o Programa descrito pela RAMBOLL, item 6 da Dimensão do Capital 

Natural dos Programas de Conservação da Biodiversidade de Organismos Aquáticos, dispõe 

sobre uma nova área de corais descoberta ao sul de Abrolhos. O PG-28 da Renova contempla de 

forma satisfatória a asserção de hábitats no ambiente estuarino. 

 

II.               Objetivo 

 

Proposição de um sub-programa, específico e bem delimitado, de monitoramento de habitats e 

biótopos aquáticos marinhos, que envolva mapeamento, geoprocessamento, batimetria, 

morfometria e hidrodinâmica. A função deste sub-programa é auxiliar a promover a recuperação 

da biodiversidade aquática por meio da identificação de áreas prioritárias de conservação 

baseado na qualidade de biótopos e hábitats marinhos. 

 

II. Justificativas  

 

O TR1 menciona que para a análise de Ictiofauna e de invertebrados devem ser consideradas a 

perda de hábitats críticos e a associação das populações de Ictiofauna aos ambientes físicos. 

 

Dentre os impactos listados na Ação Civil Pública, em referência a Laudo Preliminar do IBAMA e 

Nota Técnica nº 24/2015 do ICMBio, e dos quais possuem relevância para hábitats marinhos, 

podem ser destacados: 

• (1) Fragmentação e destruição de habitats 

• (9) Destruição de áreas de reprodução de peixes 

• (10) Destruição de áreas “berçários” de reposição da Ictiofauna (áreas de alimentação de 

larvas e juvenis) 

• (13) Perda de espécies com especificidade de habitat (corais, regiões de praias, etc) 

A maioria dos impactos listados na ACP possuem alguma relação com a perda ou reconfiguração 

de hábitats aquáticos, entretanto ações diretamente relacionadas a tais foram descritas de forma 

descentralizada, descontínua e pouco sistêmica. 

 

De acordo com os dados da expedição oceanográfica com o navio Solancy de Moura (Relatório 

Técnico Parcial A – Rede Ambiental), realizada em 02/2016, houve um acúmulo de sedimento fino 

na plataforma adjacente à foz do Rio Doce, diferente do aportado normalmente na região, que 
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seria mais restrito às regiões mais rasas. Este material pode ser ressuspenso, dependendo das 

condições físicas locais, assim sendo disponibilizado na coluna d’água durante períodos 

prolongados de tempo. O relatório chama atenção para alterações físicas de hábitats locais, que 

podem levar a aterramento ou afugentamento dos organismos, causando um grande impacto 

ecológico nas regiões atingidas ou influenciadas pelo aporte de rejeito. 

 

A extensão do impacto da pluma de sedimentos no oceano foi avaliada conforme Informação 

técnica nº1/2016-TAMAR/DBIO/ICMBio, de acordo com o sobrevoo realizado em abril de 2016, 

quando a mancha de sedimentos perdurava dentro dos limites e nas porções profundas da APA 

Costa das Águas e RVS de Santa Cruz. As áreas do impacto foram em toda a costa do ES e norte 

do RJ, conforme observado na Figura 6.  

 

A delimitação das áreas de coleta deve levar em consideração o estudo de agrupamento realizado 

pela COPPECTEC (Figura 5) e a distribuição da pluma de sedimentos na área marinha (Figura 6). 

 

 
Figura 5 - Dez agrupamentos obtidos da análise de agrupamento com a batimetria de 20m em 

cinza. O cluster CL3 indica a localização dos novos recifes de carais a sul de abrolhos. Os X 

indicam locais com corais. Fonte: COPPETEC 2017 
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Figura 6 - Consolidação dos mapas gerados da pluma de sedimentos no oceano, para o período 

de 03/12/2015 a 03/02/2017. Fonte: IBAMA 

 

 

III. Principais ações propostas 

 

Os Programas de Criação de Unidades de Conservação e de Monitoramento das Comunidades 

Coralíneas fornecerão subsídio e ferramentas para asserção dos habitats nos recifes, bem como 

devem apresentar monitoramento e mapeamento de branqueamento de corais. O Programa PG-

28 contempla também as regiões estuarinas afetadas pelos sedimentos. As demais ações, não 

contempladas nestes programas, deverão ser realizadas conforme linhas gerais apresentadas 

neste sub-programa. 
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As ações devem ser tomadas no sentido de monitorar e modelar os hábitats marinhos sujeitos ao 

impacto da pluma de sedimentos oriunda do Rio Doce. Deste modo, deve-se considerar sempre 

as áreas com recifes de corais (Figura 5), as áreas de praias, estuários e manguezais. As áreas 

possuem programas de monitoramento específicos que contemplam os hábitats, mas há a 

carência de uma aproximação sistêmica do impacto. 

 

O monitoramento realizado pela embarcação Soloncy Moura em relatório da Rede Rio Doce 

sobre Oceanografia Física possui resolução de 1km, não sendo adequado para asserção direta de 

hábitats. Entretanto os dados do modelo hidrodinâmico a ser gerado (dinâmica de sedimentação 

e transporte de sedimentos) podem ser utilizados para fundamentar a escolha de áreas prioritárias 

de monitoramento de alta resolução. 

 

Para elaboração de um modelo marinho de susceptibilidade de hábitats devem ser analisados: 

• Dados de maré,  

• Dados batimétricos multifeixe em transectos que cubram as áreas prioritárias, com 

avaliação hidroacústica de biota 

• Devem ser avaliados forçantes atmosféricos  

• Forçantes hidrodinâmicos 

• Parâmetros físico-químicas 

 

Deve-se ressaltar que, conforme consta no Anexo 7 do TR4 do ICMBio (Ictiofauna Marinha), a 

Análise de Integridade ambiental (item 3.1.8) não é adequada para asserção de hábitats marinhos, 

sendo grande parte de seus critérios baseados em vegetação ripária e geomorfologias típicas de 

ambientes continentais. 

 

Concomitantemente à elaboração do modelo marinho de susceptibilidade de hábitats, devem 

haver os seguintes monitoramentos e avaliações: 

• Mapeamento e delimitação das áreas susceptíveis a concentração de organismos 

aquáticos 

• Monitoramento e comparação de imagens de satélite da evolução da pluma de 

sedimentos 

• Avaliação de hábitats de mamíferos, tartarugas e aves marinhas 

• Avaliação da integridade de hábitats nos recifes coralíneos, estuários e manguezais 

 

IV. Indicadores 

 

Indicadores Descrição  

Progresso Função da Área total amostrada pela área total atingida 

pela pluma de sedimentos 

Eficiência (orçamentária) Avaliação do modelo de susceptibilidade de hábitats e suas 

aplicações na predição de impactos pela utilização de 

poucos parâmetros 

EFICÁCIA (resultado 

esperado) 

Definição das hábitats prioritários para preservação da biota  
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3) Restauração de hábitats aquáticos 

 

I. Descrição Sumária 

O TTAC não faz menção clara a esforços de restauração de hábitats aquáticos, sendo essas ações 

relegadas à vegetação. Parte do que é realizado no PG-23 pode ser considerado como 

restauração de hábitats aquáticos, no sentido das obras de remoção de rejeito e de ações de 

recomposição da calha dos rios afetados. Entretanto considera-se que a restauração de hábitats 

aquáticos não deve ser uma consequência segmentada de outras ações, portanto há aderência 

apenas parcial das ações da Renova à proposta do programa que será descrito nesta seção. 

II. Objetivos 

Proposição de um sub-programa de restauração de hábitats aquáticos, que possibilite a 

conectividade entre as áreas alagadas, tributários e calha principal, bem como propicie locais 

adequados para a biota aquática local. 

 

III. Justificativa 

As alterações nos biótopos aquáticos, em especial na região entre a barragem do Fundão e a 

barragem de Risoleta Neves, são facilmente observáveis (Figura 7 ponto 1, Figura 8 e Figura 9 A 

e B). Essas alterações morfológicas podem ser revertidas, ou podem ser apresentadas alternativas 

estruturais à biota para os biótopos perdidos. 

 

Figura 7 – Ponto 1 (acima): Lagos marginais e meandros. Datas: a: 20/07/2015. B:26/07/2016. 

Ponto 10 (abaixo): Perda de vegetação de ilhas, local de acumulação preferencial de sedimentos. 

Datas: c: 31/05/2014. b: 08/01/2016. As imagens a e b e as imagens c e d foram capturadas 

exatamente na mesma localização, apenas em épocas diferentes. Fonte: Google Earth. 
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Figura 8 – Mapa comparativo de perda de áreas úmidas. Acima a condição pré evento e abaixo a 

condição pós evento. As áreas úmidas para este trecho são: Pré evento 5 063,05m2 e pós evento de 

1 349,04m2. 
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Figura 9 – Fotografias tiradas em 28 de maio de 2017 em Paracatu de Baixo/MG, na chamada 

área 1. 

 

As ações de recuperação das margens e de retirada de rejeitos não contemplam a perda dos 

biótopos das áreas afetadas. Existe uma grande interdependência do rio e de sua planície de 

inundação, sendo perdas de hábitats semi-lóticos de impacto considerável na estrutura das 

comunidades (Figura 8 e 9). A Figura 9 captura uma certa canalização do leito do rio, em que não 

há estruturas aparentes no leito do rio, estruturas essas de grande importância para refúgio, 

alimentação e reprodução de organismos aquáticos.  

A canalização é uma das maiores causas da destruição de habitats em rios, levando a perda da 

diversidade estrutural, simplificação dos padrões de fluxo d’água e baixa capacidade de retenção 

de matéria orgânica (Allan e Flecker, 1993). Alterações no uso do solo na bacia hidrográfica, como 

desmatamento, pastagens e intensificação da agricultura podem levar a uma poluição difusa, 

sedimentação e a eutrofização, a perda da vegetação ripária também leva a uma intensa 

modificação no funcionamento do ecossistema (Harrison et al., 2004). 
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IV. Principais ações propostas 

A avaliação da perda de habitats dulcícolas (Programa de Diagnóstico e Monitoramento de 

Habitats Aquáticos - RAMBOLL) fornecerá subsídio para as ações a serem realizadas neste 

programa. 

Ambientes Dulcícolas 

 

De acordo com Pereira (2011) “Restauração da estrutura física natural: Muitos ecossistemas que 

precisam de restauração têm problemas que se originaram com a alteração do canal ou outras 

características físicas, que por sua vez levaram a problemas como degradação do habitat, 

alterações nos fluxos e assoreamento. Canalização, drenagem de áreas alagáveis, desconexão dos 

ecossistemas adjacentes e modificações de zonas litorâneas são exemplos de alterações 

estruturais que precisam ser enfocadas na restauração. Em muitos casos, restaurar a morfologia 

do local e atributos físicos é essencial para o sucesso dos outros aspectos da restauração, como 

a qualidade da água e a volta das espécies nativas.“ 

 

Alterações locais para melhoria de hábitats são descritas no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Quadro de ações, estratégias e Resultados esperados para melhoria de hábitats 

Ação Estratégia Resultado 

Melhoria na velocidade da 

correnteza 

Instalação de pequenos tipos de 

represa, que não fechem o 

curso completamente, em 

diferentes ângulos 

 

 

(1) Alterações no fluxo, 

heterogeneidade 

ambiental, local para 

desova, área para 

alimentação de pássaros e 

retenção de substrato 

para invertebrados (Coux 

& Welcomme, 1998)  

Proteção artificial de 

margens 

Proteção das margens de 

erosão por meio da utilização 

de estruturas construídas a 

partir de restos e pedaços de 

matéria vegetal 

(2) Aumento da matéria 

orgânica autóctone, 

propicia condições para 

recuperação de mata ciliar 

e a produção de 

invertebrados 

Instalação de cobertura e 

estruturas de refúgios 

artificais 

Estruturas artificiais de concreto 

ou troncos de árvores, 

instaladas próximas à superfície 

ou ao fundo 

(3) Proporciona abrigo 

para peixes e outros 

organismos 

Criação de baías artificiais Escavação da margem para a 

criação de baías rasas, regiões 

de menor fluxo de água e 

temperatura mais elevada 

(4) Diversidade de 

hábitats, facilidade de 

desenvolvimento de 

vegetação, algas, plâncton 

e invertebrados, algo que 

também beneficia peixes 

jovens 
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(1) 

 

Figura 10 – Represas construías com troncos e pedras, com a finalidade de criar diversidade de 

hábitats e melhorar o aspecto estético. Fonte: Coux & Welcomme (1998). 

 

 

(2) 

 

Figura 11 – Proteção de bancos marginais usando troncos e galhos, propiciando condições para 

recuperação da mata ciliar e redução no aporte de sedimentos. Fonte: Coux & Welcomme (1998). 
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(3) 

 

Figura 12 – Estruturas artificiais ou naturais com a finalidade de fornecer abrigo à fauna. Fonte: 

Coux & Welcomme (1998). 

(4) 

 
Figura 13 – Criação de baías artificiais rasas, propiciando áreas com maiores temperaturas de 

água, concentração de nutrientes, ideais para crescimento de vegetação aquática e proliferação de 

organismos. Fonte: Coux & Welcomme (1998). 

 

No caso da área impactada do Rio Doce, as pequenas represas e estruturas devem ser 

construídas de modo a não reterem muito o sedimento e devem também passar por 

manutenção periódica. 

 

A dragagem, com a finalidade de restituição da calha do Rio Doce e de restituir a conectividade 

entre hábitats deve ser realizada sempre que observado um destes impactos. 

 

Com a finalidade de manter as vazões, em diferentes trechos do Rio Doce, em concordância 

com o que seria esperado naturalmente, devem ser empregadas ações de fechamento e 

abertura de comportas das UHEs presentes na área afetada. 
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Ambientes Marinhos 

Puderam ser observadas concentrações de sedimentos em “pontas” da costa, sejam elas naturais, 

sejam elas artificiais, que serviram de barreira e pontos de provável sedimentação e acumulação 

dos sedimentos. Apesar do impacto causado por isso nos hábitats naturais, tais feições podem 

ser aproveitadas nos esforços de regeneração dos hábitats. 

A utilização de recifes artificiais marinhos é uma técnica amplamente utilizada quando da perda 

de porções coralíneas. Esta técnica pode não somente promover a recuperação da fauna e da 

flora marinhas, mas também pode impedir a pesca de arrasto, trazendo assim proteção aos corais 

recém formados (Padilha & Henkes, 2012; Santos & Passavante 2007). A construção destes recifes 

artificiais deve ser realizada se e quando houverem impactos nos corais, como branqueamento e 

soterramento, ficando apenas como sugestão futura de ação em resposta a impactos observados 

nos monitoramentos. 

Além dessas ações, ações junto às comunidades de educação ambiental e a criação de zonas de 

proteção em volta das áreas impactadas são de extrema importância para que a sinergia de 

impactos não torne a conservação muito difícil. Neste contexto, em ambientes marinhos, as ações 

que mais surtem efeito são aquelas no sentido da conservação, e não da restauração (Sobel & 

Dahlgren, 2004) 

Para asserção e melhor manejo das Unidades de Conservação, pode-se utilizar a metodologia do 

Processo de Planejamento Sistemático, compreendendo suas seis etapas (Gaston et al 2002), 

conforme Quadro 3. 

Quadro 3 – Processo de Planejamento Sistemático para conservação de áreas aquáticas. 

Primeira Fase 
Compilação de informações sobre espécies e elementos naturais de 

biodiversidade com ênfase naqueles com maior grau de vulnerabilidade 

Segunda Fase 
Estabelecimento de metas de conservação, hierarquizadas conforme 

importância e/ou vulnerabilidade de espécies ou ambientes 

Terceira Fase Identificação de lacunas existentes nos sistemas de UCs da região 

Quarta Fase 
Seleção de áreas que completem ou contribuam para a persistência dos 

sistemas de áreas protegidas 

Quinta Fase Implementação das ações e retroalimentação do modelo 

Sexta Fase 
Manutenção do sistema, reavaliação e ações que contribuam para a 

persistência e diminuição das vulnerabilidades 

 

V. Indicadores 

Indicadores Descrição  

Progresso Área recuperada em função das áreas identificadas como 

impactadas 

Eficiência (orçamentária) Tamanho do raio, em torno do ponto de recuperação, em 

que é notada uma melhora ambiental  

EFICÁCIA (resultado 

esperado) 

Trecho do rio recuperado em função do trecho total 

impactado 
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4) Diagnóstico e valoração do impacto ambiental nos serviços ecossistêmicos 

 

I. Descrição Sumária 

Uma análise integrada dos serviços ecossistêmicos e da sua valoração não foi apresentada em 

nenhum dos documentos oficiais. Esta análise deve ser integralizada aos demais programas da 

Ramboll que lidem com valoração (meio socioeconômico e socioambiental-terrestre). 

II. Objetivos 

Identificar, mapear e avaliar os principais serviços ecossistêmicos prestados pelo rio Doce e seus 

principais tributários e avaliar quantitativamente os impactos gerados pelo rompimento da 

barragem de Fundão sobre esses serviços. 

 

III. Justificativa 

A degradação ambiental é vista, economicamente, como uma externalidade negativa, ou seja, um 

agente econômico gera um impacto negativo no bem estar de outro agende econômico, sem 

que o último seja compensado pelo primeiro. A alternativa para compensação ambiental é a 

valoração do impacto gerado e a cobrança pelo Estado, e para isto deve-se conhecer os serviços 

ecossistêmicos prestados e o valor associado a cada um deles (Romeiro & Andrade 2009). 

Podem ser considerados como serviços ecossistêmicos de ambientes aquáticos o abastecimento 

de água, a recreação, irrigação para agricultura, produção de energia elétrica, produção de 

biomassa para consumo humano (pesca e agricultura), turismo e a própria função ecológica como 

componente do ciclo hidrológico, a Figura 14 mostra a classificação dos serviços ecossistêmicos 

em relação a sua função. No caso de águas interiores, um dos serviços mais classicamente 

conhecidos é a autodepuração, que degrada compostos orgânicos da água e recupera, após 

alguns metros, as características naturais da água após o aporte de algum tipo de contaminante. 

Entretanto, a autodepuração só é eficiente quando há quantidades controladas de poluentes, e 

quando estes poluentes não reduzem o fitness das populações aquáticas (Branco, 1986). 
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Figura 14 - serviços ecossistêmicos segundo suas categorias. Extraído de Andrade & Romeiro (2009) 

O evento de rompimento da barragem de fundão afetou consideravelmente todos estes serviços 

ecossistêmicos indicados, chegando até a interromper alguns destes, o que reforça a importância 

de se quantificar quanto valem estes serviços, se estivessem sendo fornecidos de forma 

sustentável, para identificar o quanto destes foi perdido e propor formas de compensação e 

gestão sustentável.  

 

IV. Principais ações propostas 

A abordagem a ser utilizada deverá ser a de avaliação do capital natural para valoração ambiental, 

que pode ser considerado como a base para todos ecossistemas. Ele considera o fluxo energético 

dos insumos primários, radiação solar, e o fluxo desta energia pela cadeia trófica para realização 

de serviços do ecossistema (Constanza, 1994). A estimativa do capital natural é calculada em 

função do valor anual de todos ecosserviços e da taxa de desconto especificada. O valor total do 

capital natural de um ecossistema é definido da seguinte forma: 

 

valor monetário de todos serviços ecológicos (anualmente)

taxa de desconto adotada
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A definição de serviços e funções ambientais deve seguir a lista das 37 funções utilizadas por 

Mikhailova & Francisco (2004) em estudo de valoração de trecho da bacia do Rio Doce. As 

classificações foram as seguintes: 

1. Serviços de regulação de processos ecológicos principais (regulação do clima 

global, ciclo hidrológico, da balança energética, manutenção da biodiversidade, 

entre outros)  

2. Serviços de provisão de espaço (inclusive turismo, laser) 

3. Serviços de oferta de recursos para as atividades econômicas 

4. Serviços de informação (estética, científica, cultural, espiritual) 

O quadro 4 apresenta alguns tipos genéricos de métodos de classificação da economia energética 

(Cleveland 1984; Constanza 1989), que podem partir de diferentes pressupostos para atribuir 

valores monetários aos serviços ecossistêmicos. 

Quadro 4 – tipos de abordagens metodológicas para valoração ambiental 

Métodos baseados em Percepções humanas 
Métodos baseados na produção biofísica de 

ecossistemas 

Tipo disposto a pagar Análise energética 

Fundamentos na criação de mercados 

hipotéticos de serviços ambientais e na 

disposição da população a pagar por eles 

Valores ecológicos em função dos custos de 

energia, como a quantidade de energia solar 

necessária para organização da estrutura de 

um ecossistema (medida de custo, 

organização e valor) 

 

A aplicação dos métodos conforme estudo do Parque estadual do Rio Doce (Mikhailova & 

Francisco, 2004) é apresentada na Figura 12 e descrita nesta seção. Para maiores detalhes na 

metodologia, formulários utilizados e referências adotadas, consultar o artigo. 

 

Figura 15 – Métodos e indicadores utilizados no estudo de valoração ambiental do Parque Estadual 

do Rio Doce. Extraído de Mikhailova & Francisco, 2004. 
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Métodos de Mercado Direto 

Função: Estimar serviços de oferta de recursos 

Exemplo: Oferta de água para abastecimento humano 

Método: Estimar o valor de serviços de oferta de água como receita líquida do valor que poderia 

ser recebido caso a água do rio fosse negociada no mercado convencional (no caso do Rio Doce 

a água é de fato comercializada). A receita líquida é obtida subtraindo o valor da receita total 

pelos custos operacionais de extração, transporte e tratamento de água. (neste caso há uma forma 

direta de se estimar as perdas? Considerando as paralisações no abastecimento, os dados são 

abertos?) 

Custos de viagem 

Função: Estimar o valor de serviços recreativos 

Exemplo: custos relacionados a uma visita ao parque do rio doce (como viagem e estadia) 

Método: Levantamento de todos os custos associados, sejam diretos (transporte, estadia) e 

indiretos (tempo de transporte, tempo de estadia) e compor matrizes de custos individuais. Numa 

segunda etapa definir a função da demanda para serviços recreativos. Definir a variável 

dependente que representa o indicador de demanda (visitas por ano, frequência de visitas, taxa 

de visitação zonal). O próximo passo é o cálculo do excedente econômico do consumidor (excesso 

de gastos que o consumidor estaria disposto a fazer). Calculando o excedente do consumidor e 

dividindo pelo número de visitações correspondentes aos custos médios, obtém-se o excedente 

do consumidor médio. Expandindo-se o excedente do consumidor médio para o número 

agregado de visitações (número total de dias que todos os visitantes passam na área de recreação 

por ano), obtém-se o valor anual dos serviços recreativos. 

Validação: o número obtido deve ser então comparado ao do PERD e a outros parques brasileiros 

para confirmação da adequação e plausibilidade dos resultados. 

Valoração Contingente 

Função: Identificar um mercado hipotético da descrição dos serviços que se deseja mensurar, suas 

características e variáveis e a forma de pagamento. 

Exemplo: disponibilidade a pagar por recreação e serviços ecológicos 

Método: Realizar a estimativa de uma função da demanda que correlaciona a probabilidade de 

pagar com os indicadores socioeconômicos e variáveis explicativas pertinentes. Devem ser 

avaliados, minimamente, a racionalidade da aplicação de mercados hipotéticos em relação ao 

público, especificar suas preferências e consciências ecológicas, por exemplo, os motivos para não 

pagamento dos serviços ambientais. 

Validação: Comparação dos valores com outros métodos 

Extrapolação inversa 

Para ampliar o alcance da análise, pode ser utilizado o método da extrapolação inversa dos 

resultados com estudos a nível mundial sobre valoração de serviços ecológicos em ecossistema 

correlatos. Os serviços devem então ser agrupados e os valores dos serviços calculados podem 

ser extrapolados para a área total. 
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Os métodos descritos para o PERD são baseados primariamente em percepções humanas. Sua 

aplicação é, por conseguinte, mais bem aplicada a regiões naturais em que há de alguma forma 

a utilização humana direta dos serviços ecossistêmicos. Entretanto é importante haver esta 

aproximação em estudos após o impacto do rompimento da barragem do fundão por haver este 

estudo mencionado, que serve como linha de base e ponto de partida para comparação efetiva 

da perda de serviços ecossistêmicos. 

Para sistemas aquáticos, além das perdas em pescado e outras ações de extrativismo animal, 

devem ser considerados os valores perdidos das matrizes e da produção natural de organismos, 

ou seja, deve ser realizado um estudo que considere não o valor do pescado, mas o valor da 

capacidade de reconstituição natural da fauna aquática frente a ações de pesca, na premissa dos 

custos de reposição. Para este estudo, sugere-se considerar valores de produção natural de 

acordo com Downing & Plante (1993) e o conceito de “Surplus production” (Polacheck 1993) para 

avaliação das dinâmicas de produção em populações de peixes em declínio e recuperação 

(Walters et al 2000). Pelo método da produtividade marginal, a dose-resposta de contaminantes 

para a queda da produção pesqueira também deve ser mensurada e analisada junto aos 

resultados de qualidade de água e de recursos pesqueiros. Devem ser realizados estudos de 

custos evitados, que consideram os gastos com água encanada e de fontes minerais e o 

entendimento da avaliação dos males da água contaminada, indiretamente valorando a 

disposição a pagar pela água descontaminada. As avaliações de custos de controle, como no 

caso do valor do tratamento de esgoto necessário para evitar a poluição dos cursos d’água em 

questão (Romeiro & Andrade 2009). 

Para as regiões que não possuem trabalhos anteriores e que não são aproveitadas em ecoturismo 

ou outras atividades antrópicas diretas (incomensuráveis), deve-se utilizar métodos baseados na 

produção biofísica de ecossistemas, sendo a análise energética um tipo de análise com boa 

aplicabilidade para o ambiente de estudo (Farber et al 2002). Devem ser utilizados alguns 

princípios como conservação de massa e energia, sistemas abertos, feedbacks, interdependências 

em conjunto ao princípios básicos que o sistema se adere às leis da termodinâmica. Neste tocante, 

a produção primária bruta em corpos aquáticos pode ser convertida em valores monetários pelo 

total da energia solar capturada na superfície aquática, na conversão dólar-energia (Constanza et 

al 1989). A elaboração de modelos que utilizem imagens de satélite e alguns limnológicos para 

estimar a produção primária em ambientes lacustres é bem documentada e pode ser utilizada 

como medidor geral das perdas monetárias (em função da energia solar) nas áreas impactadas 

(Soomets et al 2015, Kauer et al 2015).  

Outros estudos utilizam sensoriamento remoto e temperatura superficial da água para avaliação 

da distribuição espacial do sequestro de carbono e absorção de energia solar em ambientes 

marinhos em plataforma continental (Son et al 2014) 

Deve-se levar em consideração as incertezas e limitações da metodologia. 

Os estudos de valoração ambiental devem ser unidos em um só programa e realocados para a 

dimensão sócio-econômica, mesmo que utilizem aspectos sócio-ambientais, ou deve ser 

colocados à parte. Estes estudos dependem da sinergia de vários fatores e esferas e devem ser 

realizados de forma uníssona, podendo ainda considerar duas moedas de ampla importância em 

sistemas biológicos e antrópicos, o carbono e a energia. 
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V. Indicadores 

Indicadores Descrição  

Progresso Área valorada em função da área total 

Eficiência (orçamentária) Universo amostrado em função das extrapolações (num 

limite de incerteza) 

EFICÁCIA (resultado esperado) Valores monetários da perda dos serviços ecossistêmicos 

 

VI. Custos (Todos os programas listados neste documento) 

O valor estimado para a execução das ações necessárias ao desenvolvimento deste programa, 

durante 10 anos, é de R$ 138.570.000,00 (cento e trinta e oito milhões e quinhentos e setenta 

mil) e contempla:  

• Os custos do monitoramento dos biótopos do Rio Doce incluem a aquisição de imagens 

de satélite, aquisição de câmeras, aquisição de sistemas de medição de vazão (ADCP), 

deslocamentos a campo para georeferenciamento e estudos de feições, aquisição de GPS-

RTK, além de contabilizar os custos de pessoal técnico (análise e elaboração de relatórios), 

outros materiais de consumo eventuais e contratação de serviços. 

•  Os gastos com monitoramento morfométricos, batimétrico e estudos hidrodinâmicos 

incluem saídas de campo, coletas batimétricas in situ, avaliação e desenvolvimento de 

modelos hidrodinâmicos, aquisição de ecobatímetro, aquisição de softwares críticos, gastos 

com equipe técnica, com outros materiais de consumo diversos e serviços. 

• A restauração de hábitats aquáticos deverá ser realizada por meio da contração de 

serviços de engenharia voltados para a regeneração de hábitats;  

• O diagnóstico e valoração do impacto ambiental nos serviços ecossistemicos da Bacia do 

Rio Doce deverá envolver custos em idas a campo para aplicação de questionários, avaliação 

econômica dos resultados, aquisição de imagens do espectro visível e advindas de radares, 

na implantação de equipamentos permanentes que permitam asserção de energia luminosa 

e trocas de carbono, materiais de consumo e serviços gerais.  
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Relatórios, Referências e Notificações consultadas (Monitoramento e Restauração de 
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http://www.iga.mg.gov.br/IEDE/Catalogo.html 
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TTAC – Termo de Transação e Reajuste de Conduta. Brasília, 02 de março de 2016. Disponível em 
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ANEXO I 

Ponto Característica 1ª imagem 2ª imagem 

1 Lagoas marginais e meandros 20/07/2015 26/07/2016 

2 Ilha 20/07/2015 26/07/2016 

3 Lagoa marginal, meandro com lado de escavação e lado de deposição 20/07/2015 26/07/2016 

4 parapotamon, lagoa marginal e meandro 20/07/2015 26/07/2016 

5 rapids 20/07/2015 26/07/2016 

6 lagoas marginais 27/06/2015 27/07/2016 

7 rapids, complexidade na calha principal 28/06/2015 28/07/2016 

8 rapids 29/06/2015 29/07/2016 

9 mistura de águas com dif turbidez - 30/07/2016 

10 perda de vegetação de ilhas, local de acumulação preferencial de 

sedimentos 

31/05/2014 08/01/2016 

11 leque aluvial e semi afogamento de tributário 31/05/2014 08/01/2016 

12 assoreamento e perda de áreas úmidas no canal principal 31/05/2014 08/01/2016 

13 cobertura de rocha, outras alterações gerais 31/05/2014 08/01/2016 

14 plesiopotamon 31/05/2014 08/01/2016 

15 alteração de ambiente semi-lotico 31/05/2014 08/01/2016 

16 perda de rapids 03/02/2014 09/02/2016 

 

Fotos em Anexo Digital I. 

 

 

 

 


