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A Fundação SOS Mata Atlântica apresenta neste relatório o retrato da 
qualidade da água na bacia hidrográfica do rio Doce e a evolução 
dos Índices de Qualidade da Água (IQA) apurados nos anos de 2015, 

2016 e 2017, por meio do projeto Observando os Rios, com parceria da 
Universidade de São Caetano do Sul – núcleo de pesquisa IPH (Índices de 
Poluição Hídrica). 

Após dois anos da maior tragédia ambiental ocorrida no país, decorrente 
do rompimento da barragem de Fundão – operada pela Samarco 
Mineração S. A. e suas proprietárias Vale e BHP Billiton –, no distrito de 
Bento Rodrigues, município de Mariana (MG), a qualidade da água na 

bacia do rio Doce permanece 
imprópria, fora dos padrões 
definidos pela legislação brasileira 
para rios de classe 2. 
 
As análises da qualidade da água 
foram realizadas em 18 pontos 
de coleta fixos, distribuídos em 
municípios e distritos dos estados 
de Minas Gerais e Espirito Santo, 
ao longo dos 733 km de rios 

impactados pela avalanche de lama de rejeito de minério que mudou 
a geografia, os cursos d’água, destruiu vilas e povoados, ceivou vidas, 
arrastou remanescentes de Mata Atlântica e comprometeu drasticamente 
os rios Gualaxo do Norte, Piranga, Carmo, dentre outros formadores do rio 
Doce e afluentes, até a sua foz em Regência (ES).

As variações climáticas, de temperatura, do regime de chuvas, volume e 
vazões dos rios interferem de forma direta na quantidade e na qualidade 
da água doce superficial. A bacia do rio Doce, mesmo antes do dano 
ambiental provocado pelo rompimento da barragem da Samarco, já estava 
bastante degradada por fatores antrópicos, como o uso inadequado do solo 
e desmatamento, além de barragens e reservatórios de hidroelétricas que 
alteraram o regime natural das águas. A soma desses fatores antrópicos 
potencializam impactos do clima e dificultam a capacidade de diluição e 
dispersão de poluentes, bem como a própria recuperação da bacia. 

1. Introdução

Após dois anos da maior tragédia ambiental 
ocorrida no país, decorrente do rompimento da 
barragem de Fundão no distrito de  
Bento Rodrigues, município de Mariana (MG),  
a qualidade da água na bacia do rio Doce 
permanece imprópria.
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Os dados do Índice de Qualidade da Água (IQA), as análises 
microbiológicas e de metais pesados reunidos neste relatório foram 
elaborados com base na legislação vigente e em seus respectivos 

protocolos. 

Parte das coletas e análises reunidas neste relatório seguem a metodologia 
de monitoramento por percepção da qualidade da água, especialmente 

elaborada para a Fundação 
SOS Mata Atlântica, por Samuel 
Murgel Branco* e Aristides 
Almeida Rocha**. Desde 1993, 
essa metodologia vem sendo 
aplicada e aprimorada pelo projeto 
Observando os Rios com o objetivo 
de proporcionar condições e 

instrumentos para que a sociedade compreenda e identifique os fatores 
que interferem na qualidade da água e, dessa forma, possa se engajar na 
gestão da água e do meio ambiente.

O Índice de Qualidade da Água (IQA), adaptado do índice desenvolvido 
pela National Sanitation Foundation, dos Estados Unidos, é obtido por 
meio da soma de parâmetros físicos, químicos e biológicos encontrados 
nas amostras de água. Esse índice começou a ser utilizado no Brasil, em 
1974, pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) para 
avaliar a condição ambiental das águas doces superficiais no estado. Nas 
décadas seguintes, outros estados brasileiros adotaram o IQA, que até hoje 
representa o principal índice de qualidade da água utilizado no país.

Os parâmetros que compõem o IQA foram escolhidos por especialistas e 
técnicos como sendo os mais relevantes para serem incluídos na avaliação 
das águas doces brutas, destinadas ao abastecimento público e a usos 
múltiplos. A totalização dos indicadores medidos resulta na classificação 
da qualidade da água, em uma escala que varia entre: ótima, boa, regular, 
ruim e péssima. 

2. Metodologia de  
Monitoramento

* Professor de Hidrobiologia e Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da Universidade  
de São Paulo. 
** Professor titular da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo.

Ótima  
acima de 40

Boa 
entre 35 e 40

Regular 
 entre 26 e 35

Ruim 
 entre 20 e 26

Péssima 
 menor que 20

 Os parâmetros que compõem o IQA foram 
escolhidos por especialistas e técnicos como 
sendo os mais relevantes para serem incluídos  
na avaliação das águas doces.
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Para a medição dos parâmetros definidos no IQA, a SOS Mata Atlântica 
desenvolveu um kit de análise que utiliza reagentes colorimétricos que 
permitem realizar as coletas e análises dos indicadores de qualidade  
da água em campo, por voluntários do projeto Observando os Rios.

Os indicadores apurados são reunidos em um sistema de dados 
georreferenciados, online, que totaliza e disponibiliza o resultado obtido 
em cada ponto de coleta pelos grupos de monitoramento em tempo 

real. A metodologia do Observando 
os Rios agrega aos indicadores 
físicos, químicos e biológicos, 
parâmetros de percepção que 
permitem que a sociedade  
realize o levantamento, de acordo 
com a legislação vigente,  
utilizando 16 parâmetros do IQA: 
temperatura da água, temperatura 
do ambiente, turbidez,  
espumas, lixo flutuante, odor, 

material sedimentável, peixes, larvas e vermes vermelhos, larvas  
e vermes brancos, coliformes totais, oxigênio dissolvido (OD), demanda 
bioquímica de oxigênio (DBO), potencial hidrogeniônico (pH), fosfato 
(PO4) e nitrato (NO3).

Em virtude das especificidades do dano provocado pelo rompimento  
da barragem, nas três expedições técnicas de monitoramento,  
em 2015, 2016 e 2017, foram utilizados equipamentos especiais, sondas 
eletrônicas e protocolos específicos para as coletas e medições  
em campo, cujas amostras foram analisadas em laboratório, incluídos  
os índices de Condutividade Elétrica do Meio Aquático, Total de  
Sólidos Dissolvidos (TDS), Dureza, Cobre (Cu), Alumínio (Al),  
Magnésio (Mg2+) Manganês (Mn2+)) e Ferro (Fe3+) e microbiológicos. 
Durante todo o processo de coleta e análises foram considerados os 
protocolos específicos e os parâmetros de referência estabelecidos na 
legislação vigente no país. Para análise da turbidez foram utilizados 
métodos nefelométricos com turbidimetro e espectrofotométrico.  

Os limites definidos na legislação 
vigente para os parâmetros que 
compõem o IQA variam de acordo 
com a classe do corpo d’água.  
Cada classe é definida com base  
no uso preponderante da água e  
no grau de restrição ou permissão 

de lançamento e de concentração de substâncias presentes na água. No 
Brasil, esses padrões variam de acordo com a classificação das águas 
interiores fixadas na Resolução Conama 357/2005, da seguinte forma: 

 A metodologia do Observando os Rios agrega 
aos indicadores físicos, químicos e biológicos, 
parâmetros de percepção que permitem  
que a sociedade realize o levantamento,  
de acordo com a legislação vigente, utilizando  
16 parâmetros do IQA.

Os limites definidos na legislação vigente para  
os parâmetros que compõem o IQA variam de  
acordo com a classe do corpo d’água. 
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Observação: as águas de melhor qualidade podem ser aproveitadas em uso menos exigente, desde que este não prejudique a qualidade da água.

CLASSES DE ENQUADRAMENTO

USOS DAS ÁGUAS DOCES ESPECIAL 1 2   3 4

Preservação do equilíbrio natural  
das comunidades aquáticas

Classe mandatória em  unidades de  
conservação  de proteção integral  

Proteção das  
comunidades aquáticas

Classe mandatória em  
terras indígenas

Recreação de   
contato primário

Aquicultura

Abastecimento para   
consumo humano

Após desinfecção Após tratamento  
simplificado

Após tratamento  
convencional

Após tratamento  
convencional ou  

avançado

Recreação de   
contato secundário

Pesca

Irrigação
Hortaliças consumidas cruas e frutas  que 
se desenvolvam rentes ao solo  e que sejam 
ingeridas cruas sem  remoção de película

Hortaliças,  frutíferas, 
parques, jardins,  cam-
pos de esporte e lazer

Culturas arbóreas,  
cerealíferas e  

forrageiras

Dessedentação   
de animais

Navegação

Harmonia   
paisagística

Parâmetros
Classes

Especial 1 2 3 4
OD mg/l 7 a 10 6 5 4  2

DBO mg/l - 3 5  10 -

Nitrogênio Nitrato - 10 10 10 -

Fósforo* - 0,025 0,025 0,025 -

Turbidez (UNT) - 40 100 100 -

Coliformes Fecais ausentes 200 1.000 4.000 -

*Os limites de fósforo variam nas Classes 2 e 3 para águas de ambientes lênticos, intermediários e 
lóticos. As concentrações máximas de coliformes termotolerantes também variam na Classe 3, de 
acordo com o uso. Para recreação de contato secundário não deverá ser excedido o limite de 2.500, 
para dessedentação de animais criados confinados não deverá ser excedido o limite de 1.000 e para 
os demais usos não deverá ser excedido o limite de 4.000 coliformes termotolerantes. 

O enquadramento 
nas classes 
não significa a 
qualidade da 
água que o rio 
apresenta, mas 
sim aquela que  
se busca alcançar 
ou manter ao 
longo do tempo.
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Município de Rio Doce, MG

Segundo a norma legal, o enquadramento nas classes não significa a 
qualidade da água que o rio apresenta, mas sim aquela que se busca 
alcançar ou manter ao longo do tempo.

As águas do rio Doce são de classe 2,  portanto destinadas: 
•	 ao	abastecimento	para	consumo	humano,	após	tratamento	 
 convencional; 
•	 à	proteção	das	comunidades	aquáticas;	
•	 à	recreação	de	contato	primário,	tais	como	natação,	esqui	aquático	 
 e mergulho; 
•	 à	irrigação	de	hortaliças,	plantas	frutíferas	e	de	parques,	jardins,		
 campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir  
 a ter contato direto; 
•	 à	aquicultura	e	à	atividade	de	pesca.

©
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Rio Doce em Ipatinga - MG
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Dois anos após o rompimento da barragem de Fundão, a Fundação 
SOS Mata Atlântica refez, entre 11 e 20 de outubro de 2017, a 
expedição	à	bacia	do	rio	Doce”,	percorrendo	o	rastro	da	lama	por	 

733 km ao longo de todo o rio, dos seus formadores – os rios Gualaxo do 
Norte,	Piranga	e	Carmo	–		à	centena	de	afluentes	que	formam	a	bacia	 
e banham 29 municípios e distritos dos estados de Minas Gerais e  
Espírito Santo. 

3. Qualidade da Água  
na Bacia do Rio Doce 

Monitoramento da qualidade da água com kit da SOS Mata Atlântica
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A paisagem alterada na vila de Bento Rodrigues, já parcialmente alagada 
com suas ruínas isoladas, ruas e caminhos vazios e interrompidos, tomada 
por um silêncio fúnebre, foi o início da terceira expedição. O acesso aos 
primeiros dois pontos de coleta do rio Gualaxo e a um pequeno afluente 
na entrada de Bento Rodrigues somente foi realizado com autorização e 
acompanhamento da defesa civil de Mariana. 

A movimentação de máquinas, de centenas de picapes e caminhonetes 
prateadas, cobre as matas com nuvens de poeira no caminho de Mariana 
até um portão que dá acesso a Bento Rodrigues, alterando a paisagem para 
a construção da nova vila. 

O calor e a seca intensa, que pelo segundo ano consecutivo afetam  
a região, não contribuíram para  
que o rejeito de minério proveniente da avalanche de lama decantasse. 
Ao contrário, a estiagem e o baixo volume dos rios, em especial do Doce 
– seco e tomado por enormes bancos de areia, sedimentos e rejeito de 
minério – favoreceram a concentração de poluentes e o consequente 
agravamento das condições ambientais e de qualidade das águas. 

A transparência da água superficial, até a profundidade de dez centímetros 
em alguns pontos de coleta monitorados, dá a falsa impressão de que os 
índices de turbidez, elevados nos anos anteriores pela pluma de rejeito de 
minério, baixaram aos níveis anteriores ao dano ambiental. Porém, com 
a menor movimentação da água por corrente natural ou ventos, a pluma 

alaranjada e brilhante do rejeito de 
minério volta a tingir os rios e não 
decanta. 

Apenas três dos 18 pontos de coleta 
de água analisados apresentaram 
conformidade com o padrão de rios 
de classe 2 definidos na legislação 
brasileira para a turbidez: em 

Santa Rita de Minas (P 0), no encontro dos rios Piranga e Carmo (P 7), na 
coleta da margem direita, e em Linhares (P 15), já no rio Doce.  Porém, é 
importante ressaltar que um indicador isolado não representa a qualidade 
da água. O parâmetro da turbidez foi destacado por ser um dos indicadores 
mais percebidos pelas comunidades ribeirinhas quando se referem aos 
impactos da lama sobre a condição ambiental e de qualidade dos rios.  

Em todos os demais pontos de coleta as análises apontaram que a 
qualidade da água está em desconformidade com a legislação vigente e, 
portanto, imprópria para consumo humano e usos múltiplos.

Em sete dos 16 pontos de coleta que apresentam qualidade de água 
péssima e ruim, foi constatada ausência de vida aquática, como girinos, 

 Apenas três dos 18 pontos de coleta de água 
analisados apresentaram conformidade com  
o padrão de rios de classe 2 definidos na 
legislação brasileira para a turbidez.
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sapos e peixes. Nesses pontos de coleta, o espelho d’água estava repleto de 
insetos e pernilongos, vetor de graves problemas de saúde pública, como a 
dengue, zika, chicungunha e febre amarela.  

Sinais	frágeis	de	que	a	vida	aquática	está	retornando	à	bacia	foram	
encontrados em nove pontos de coleta, em regiões que ainda contam 
com fragmentos de mata nativa, em áreas protegidas ou de preservação 
permanente que foram pouco afetadas pela lama. Nessas águas há 
presença de alevinos, conchas, girinos e poucos peixes, sobretudo nos 
pontos próximos a afluentes de maior volume.

Quilômetros de Rios 733 km

Pontos de Monitoramento 17 pontos

Municípios e Distritos Percorridos 29 municípios/ distritos

Período 11 a 20/10/2017

Índices Pontos Monitorados %

Ótima 0 0,0%

Boa 0 0,0%

Regular 2 11,1%

Ruim 9 50%

Péssima 7 38,9%

TOTAL 18 100%

IQA – Expedição 2017

50%

38,9%

11,2%

41,1%
47%

5,9%

2016
50%38,9%

11,2%

2017

88,9%

11,1%

2015

Comparativo IQA - 2015, 2016 e 2017

Índices 2015 % 2016 % 2017 %

Ótima 0 0,0% 1 5,9% 0 0,0%

Boa 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Regular 2 11,1% 7 41,1% 2 11,1%

Ruim 0 0,0% 8 47% 9 50%

Péssima 16 88,9% 1 5,9% 7 38,9%

 18 100% 17 100% 18 100%
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Ponto  
de  

Coleta

Municípios-Distritos 2015 2016 2017 Condição 
do Rio

Nota IQA Nota IQA Nota IQA

P0 Santa Rita (MG) -  
rio Piracicaba

28,00 Regular 28,00 Regular 31,23 Regular Conformidade

P1 Bento Rodrigues (MG) - 
rio afluente soterrado 

26,73 Regular NV NV 17,23 Péssimo Imprópria

P2 Bento Rodrigues (MG) - 
rio Gualaxo

17,82 Péssimo 35,63 Regular 25,84 Ruim Conformidade

P3 Paracatu de Baixo (MG) - 
rio Gualaxo

17,82 Péssimo 25,20 Ruim 18,30 Péssimo Imprópria

P4 Gesterira (MG) -  
rio Gualaxo

19,09 Péssimo 26,60 Ruim 24,50 Ruim Conformidade

P5 Barra Longa (MG) -  
rio Gualaxo X rio Carmo

20,36 Péssimo 17,50 Péssimo 16,15 Péssimo Imprópria

P6 Barra Longa (MG) -  
rio Doce

17,82 Péssimo 30,54 Regular 16,15 Péssimo Imprópria

P7 Rio Doce (MG) -  
rio Carmo X rio Patinga

19,09 Péssimo 24,18 Ruim 25,84 Ruim Conformidade

P8 São José do Goiabal 
(MG) - rio Doce

19,09 Péssimo 26,60 Ruim 21,53 Ruim Conformidade

P9 Ipatinga (MG) -  
rio Doce X rio Piracicaba 

17,82 Péssimo 30,80 Regular 21,53 Ruim Conformidade

P10 Perpétuo Socorro (MG) - 
balsa do rio Doce

16,55 Péssimo 25,66 Ruim 21,53 Ruim Conformidade

P11 Governador Valadares 
(MG) - rio Doce

17,82 Péssimo 26,60 Ruim 17,23 Péssimo Imprópria

P12 Resplendor (MG) -  
rio Doce/ APA UHE

19,09 Péssimo 33,00 Regular 20,46 Ruim Imprópria

P13 Colatina (ES) - rio Doce 17,82 Péssimo 28,00 Regular 21,53 Ruim Conformidade

P14 Bela Vista (ES) - rio Doce/ 
braço isolado com APP

16,55 Péssimo 43,40 Ótimo 20,43 Ruim Imprópria

P15 Linhares (ES) -  
rio Doce

17,82 Péssimo 25,00 Ruim 31,23 Regular Conformidade

P16 Regência (ES) -  
Vila Ribeira/ rio Doce)

16,55 Péssimo 25,84 Ruim 17,23 Péssimo Imprópria

P17 Regência (ES) -  
Porto/ rio Doce 

16,55 Péssimo 32,66 Regular 17,23 Péssimo Influência do 
mar

Legenda: NV = não verificado

IQA – Comparativo 2015, 2016 e 2017
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A turbidez elevada, em desconformidade com o padrão legal (CONAMA 
357), de 100 UNT (Unidades Nefelométricas de Turbidez), medida a 90o, 
indica a dificuldade de um feixe de luz atravessar a água, prejudicando a 
fotossíntese, aumentando a absorção de calor e a temperatura da camada 
superficial da água, com impacto direto na vida aquática. Os valores 
em desconformidade encontrados na água bruta superficial impedem 
a captação para fins de abastecimento público, irrigação de alimentos e 
dessedentação de animais.   

Turbidez (JTU ou UNT – Unidades Nefelométrica de Turbizes) 
 – 2015, 2016 e 2017

Oxigênio Dissolvido (OD) mg/L– 2015, 2016 e 2017
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A elevada turbidez, o baixo volume dos rios, o excesso de nutrientes em 
decomposição provenientes do lançamento de esgoto sem tratamento e as 
altas temperaturas, entre outros fatores aferidos nas análises, resultaram 
no registro de baixos índices de oxigênio dissolvido, em desconformidade 
com o padrão para rios de classe 2, fixado em 5 mg/L. Os índices apurados 
neste ano apontam para a tendência de comprometimento e perda da 
qualidade comparada com os anos anteriores.

Em 10 pontos de coleta, o padrão de Sólidos Dissolvidos Totais (TDS) está 
acima dos limites máximos estabelecidos na legislação (Conama 357), de 
500 mg/L para rios de classe 2. Embora as concentrações registradas nos 
anos anteriores apresentassem índices muito superiores, em dois anos não 
foi possível constatar recuperação adequada. 

Sólidos Dissolvidos Totais (TDS) mg/L – 2015, 2016 e 2017
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Lama ainda afeta Mata Atlântica

Equipe técnica em Bento Rodrigues (MG)
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Rio Gualaxo do Norte, Paracatu de Baixo (MG)

Rio Doce seco em Resplendor (ES)
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4. Resultados por Categorias
4.1. Microbiologia
As	coletas	e	análises	obedeceram	às	normas	estabelecidas	pelo	Standard 
Methods for the Examination of Water and Wastewater. Foram feitas 
análises microbiológicas quantitativas por tubos múltiplos, Agar Plate 
Conte, isolamento e identificação com a inoculação nos meios de cultura 
Caldo Escherichia Coli e Caldo Verde Bile Brilhante, e utilização de Ágar 
Salmonella - Shigella, Ágar Eosina Azul de Metileno, Ágar Verde Bile 
Brilhante, Ágar Cetrimida e Meio Rugai. Também foram feitos testes 
confirmativos com a coloração de Gram para a identificação dos grupos 
encontrados em cada ponto amostrado e teste de oxidase.

De acordo com os resultados obtidos, conforme descrito no gráfico acima, 
cinco pontos de coleta estão em desacordo com o que é preconizado na 
legislação vigente.

Unidades Formadoras de Colônias (UFC) – 2015, 2016 e 2017 
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Descrição dos grupos de bactérias  
encontrados nas amostras

Escherichia coli - bactéria que faz parte da flora intestinal de animais de 
sangue quente, como seres humanos, por isso sua presença na água se deve à 
contaminação com fezes. As bactérias E. coli presentes no intestino humano não 
causam problemas à saúde, mas quando encontradas em outros locais, como a 
água utilizada para abastecimento ou mesmo para lazer, podem contaminar os 
que entram em contato com essa água. Essas bactérias podem causar doenças 
como a gastroenterite e infecção urinária, por exemplo. Forma de contaminação: 
por meio de consumo de água ou alimentos contaminados com a bactéria.

Shigella (existem 4 espécies: S. flexneri, S. boydii, S. sonnei, S. dysenteriae - todas 
causam disenteria bacilar ou shigelose e têm como sintomas fezes sanguinolentas 
associadas a dor intestinal. Pode ser adquirida através da ingestão de água ou 
alimentos contaminados. 

Klebsiella (Klebsiella spp) - são agentes patogênicos oportunistas comuns no trato 
gastrointestinal dos seres humanos e de outros animais; podem ser encontradas 
na água, solos, vegetação e esgoto. Bacteremias causadas por Klebsiella spp 
podem ocorrer após uma complicação urinária, infecções do trato gastrointestinal 
ou respiratório. Infecções causadas por espécies de Klebsiella geram grande 
preocupação por sua capacidade de produzir enzimas. O que pode gerar 
resistência bacteriana a antimicrobianos potentes.

Pseudomonas spp - não são exigentes nutricionalmente, ou seja, suas necessidades 
nutricionais são mínimas, sobrevivendo em uma grande variedade de ambientes. 
Encontram-se amplamente distribuídas no solo e na água, e podem também fazer 
parte da microbiota normal do trato intestinal e pele de 3 a 5 % dos seres humanos.

Outro fator que chamou a atenção da equipe foi o aumento significativo do 
número de Unidades Formadoras de Colônias (UFC), em 2016. A concentração 
desses microrganismos aumentou devido a diluição ser muito menor em 2016, 
pois as coletas foram feitas em um período de estiagem. Em 2015, o nível da água 
do rio estava maior devido às chuvas e também ao grande volume de lama e 
rejeito de minérios trazidos pelo desastre. 

Pode ser que o fato da ruptura da barragem não esteja diretamente ligado à 
presença desses microrganismos, porém as quantidades e espécies são muito 
preocupantes. É sabido que esses microrganismos estão diretamente ligados aos 
esgotos domésticos não tratados, mas que no momento do desastre, as pessoas 
afetadas, bem como aqueles que foram prestar socorro, entraram em contato e 
podem ter sido contaminados por eles.
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A preocupação em 2016 se deve ao fato de que novas espécies de microrganismos 
surgiram, a quantidade de UFC aumentou e ainda existe uma desestabilização 
ambiental ao longo de todo o percurso do rio, o que pode, no período  
de chuvas, fazer com que essa água invada áreas e regiões onde as comunidades,  
já fragilizadas por todo o processo, possam entrar em contato e serem 
contaminadas.

4.2. Metais Pesados
COBRE: o gráfico abaixo demonstra a quantidade de cobre encontrada nas 
análises realizadas em cada ponto de coleta e a evolução desse parâmetro 
na água, após dois anos do dano ambiental. 

As concentrações de cobre na água estão em desconformidade para rios de 
classe 2, de acordo com a norma legal (Conama 357), que é de 0,009 mg/L. 
Apenas em dois pontos de coleta, localizados em Perpetuo Socorro (P 10) 
e Governador Valadares (P 11), ambos no rio Doce, não foram constatados 
índices desse metal.  

Importante: o metal cobre é tóxico quando não está ligado a uma proteína 
e é assim que ele se encontra nas águas analisadas. O consumo de 
quantidades relativamente pequenas de cobre livre pode provocar náuseas 
e vômitos. Se os sais de cobre, não ligados a proteínas, forem ingeridos 
em grandes quantidades, pode lesar os rins, inibir a produção de urina e 
causar	anemia	devido	à	destruição	de	glóbulos	vermelhos	(hemólise).

Cobre (Cu) mg/L – 2015, 2016 e 2017 
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MANGANÊS: o gráfico abaixo demonstra os níveis de manganês presentes 
nas diferentes amostras, comparados os dados de 2015, 2016 e 2017. 

Apenas cinco dos 18 pontos analisados estão abaixo ou dentro dos limites 
máximos permitidos para rios de classe 2. Em todos os demais a concen-
tração de manganês está acima dos índices permitidos.

Importante: quando a contaminação por manganês ocorre por ingestão, 
existe o risco de seres humanos apresentarem sintomas como rigidez 
muscular, tremores das mãos e fraqueza. Pesquisas realizadas em animais 
constataram que o excesso de manganês no organismo provoca alterações 
no Sistema Nervoso Central e ainda pode levar à impotência por danificar 
os testículos.

Manganês (Mn) mg/L – 2015, 2016 e 2017
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4.3. Análises Físicos-Químicas

Legenda: NV = não verificado; NR = não reage;  
INE = inexistente; regular* = conforme a lei; regular = estado de alerta

KM Ponto  
de  

Coleta

Cidades- Distritos Latitude Longitude OD 
(mg/l)

Temp. 
Água  

°C

Temp 
Amb

Turbidez 
(NTU)

Espuma

0 P0 Santa Rita (MG) -  
rio Piracicaba

-20.162500° -43.418640° 7.00 22.0 28.3 140.0 3

0 P1 Bento Rodrigues (MG) - 
rio afluente soterrado 

-20.230770° -43.418770° 4.00 19.7 20.1 1380.0 3

33 P2 Bento Rodrigues (MG) - 
rio Gualaxo

-20.303613° -43.249484° 4.00 25.0 24.8 954.0 3

43 P3 Paracatu de Baixo (MG) - 
rio Gualaxo

-20304282 -43233063 6.00 28.5 31.5 580.0 3

53 P4 Gesterira (MG) -  
rio Gualaxo

-20.269239° -43.144770° 6.00 28.7 34.1 487.0 INE

73 P5 Barra Longa (MG) -  
rio Gualaxo X rio Carmo

-20.288203° -43.059547° 4.00 28.8 29.3 1277.0 INE

78 P6 Barra Longa (MG) -  
rio Doce

-20.271944° -42.997413° 3.00 26.7 27.1 187.0 INE

103 P7 Rio Doce (MG) -  
rio Carmo X rio Patinga

-20.248216° -42.884764° 4.00 27.8 30.4 72.0 3

154 P8 São José do Goiabal (MG) 
- rio Doce

-20.019802° -42.744762° 4.00 29.6 32.1 130.3 3

247 P9 Ipatinga (MG) -  
rio Doce X rio Piracicaba 

-19.479897° -42.478777° 4.00 28.7 34.1 487.0 3

280 P10 Perpétuo Socorro (MG) - 
balsa do rio Doce

-19.318719° -42.364783° 4.00 28.2 30.1 130.8 INE

363 P11 Governador Valadares 
(MG) - rio Doce

-18.883257° -41.953068° 3.00 29.0 35.5 251.8 INE

471 P12 Resplendor (MG) -  
rio Doce/ APA UHE

-19.345303° -41.240977° 2.00 27.5 27.8 93.5 INE

548 P13 Colatina (ES) - 
 rio Doce

-19.531382° -40.630841° 4.00 30.0 32.4 200.6 INE

581 P14 Bela Vista (ES) - rio Doce/ 
braço isolado com APP

-19.497798° -40.630841° 3.00 30.8 31.1 116.2 INE

611 P15 Linhares (ES) -  
rio Doce

-19.410305° -40.630841° 6.00 27.8 25.2 33.8 3

640 P16 Regência (ES) -  
Vila Ribeira/ rio Doce)

-19.644295° -40.630841° 3.00 28.8 32.1 376.5 INE

650 P17 Regência (ES) -  
Porto/ rio Doce 

-196460771 -40.630841° 2.00 29.0 32.2 1105.0 INE

Lixo, Res 
Sol Susp 

Odor Mat. 
Sed

Larvas 
Verm

Larvas 
Bran

Peixes Coliformes DBO pH Fosfato Nitrato 
ppm

Nota IQA CONDIÇÃ0 
DO RIO

3 3 2 3 2 1 1 NV 7.90 4.00 5.0 28.00 Regular Conformidade

3 2 2 INE INE INE 1 NV 7.60 2.10 5.0 26.73 Péssimo Imprópria

3 3 2 3 INE 1 1 NV 7.90 5.80 2.0 17.82 Ruim Conformidade

3 3 2 INE INE INE 1 NV 8.00 4.00 5.0 17.82 Péssimo Imprópria

3 3 2 INE 1 2 1 NV 7.90 4.90 5.0 19.09 Ruim Conformidade

3 3 1 INE INE INE 1 NV 7.80 4.90 5.0 20.36 Péssimo Imprópria

3 3 1 INE INE INE 1 NV 7.00 5.20 6.0 17.82 Péssimo Imprópria

3 3 2 INE INE 1 1 NV 7.20 4.80 5.0 19.09 Ruim Conformidade

3 3 1 INE 1 INE 1 NV 8.10 2.00 5.0 19.09 Ruim Conformidade

3 3 1 3 1 1 1 NV 8.20 4.80 5.0 17.82 Ruim Conformidade

3 3 1 3 1 1 1 NV 7.90 4.60 5.0 16.55 Ruim Conformidade

3 2 1 2 INE INE 1 NV 7.80 5.10 5.0 17.82 Péssimo Imprópria

3 2 2 INE INE INE 1 NV 7.50 5.20 10.0 19.09 Ruim Imprópria

3 3 1 3 1 1 1 NV 7.80 4.80 5.0 17.82 Ruim Conformidade

3 3 2 INE INE INE 1 NV 7.20 2.30 2.0 16.55 Ruim Imprópria

3 3 3 3 1 1 1 NV 8.30 4.10 4.0 17.82 Regular Conformidade

3 3 2 INE INE INE 1 NV 8.20 4.30 5.0 16.55 Péssimo Imprópria

3 3 1 INE INE INE 1 NV 7.80 4.20 3.0 16.55 Péssimo Influência  
do mar
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Legenda: NV = não verificado; NR = não reage;  
INE = inexistente; regular* = conforme a lei; regular = estado de alerta

KM Ponto  
de  

Coleta

Cidades- Distritos Latitude Longitude OD 
(mg/l)

Temp. 
Água  

°C

Temp 
Amb

Turbidez 
(NTU)

Espuma

0 P0 Santa Rita (MG) -  
rio Piracicaba

-20.162500° -43.418640° 7.00 22.0 28.3 140.0 3

0 P1 Bento Rodrigues (MG) - 
rio afluente soterrado 

-20.230770° -43.418770° 4.00 19.7 20.1 1380.0 3

33 P2 Bento Rodrigues (MG) - 
rio Gualaxo

-20.303613° -43.249484° 4.00 25.0 24.8 954.0 3

43 P3 Paracatu de Baixo (MG) - 
rio Gualaxo

-20304282 -43233063 6.00 28.5 31.5 580.0 3

53 P4 Gesterira (MG) -  
rio Gualaxo

-20.269239° -43.144770° 6.00 28.7 34.1 487.0 INE

73 P5 Barra Longa (MG) -  
rio Gualaxo X rio Carmo

-20.288203° -43.059547° 4.00 28.8 29.3 1277.0 INE

78 P6 Barra Longa (MG) -  
rio Doce

-20.271944° -42.997413° 3.00 26.7 27.1 187.0 INE

103 P7 Rio Doce (MG) -  
rio Carmo X rio Patinga

-20.248216° -42.884764° 4.00 27.8 30.4 72.0 3

154 P8 São José do Goiabal (MG) 
- rio Doce

-20.019802° -42.744762° 4.00 29.6 32.1 130.3 3

247 P9 Ipatinga (MG) -  
rio Doce X rio Piracicaba 

-19.479897° -42.478777° 4.00 28.7 34.1 487.0 3

280 P10 Perpétuo Socorro (MG) - 
balsa do rio Doce

-19.318719° -42.364783° 4.00 28.2 30.1 130.8 INE

363 P11 Governador Valadares 
(MG) - rio Doce

-18.883257° -41.953068° 3.00 29.0 35.5 251.8 INE

471 P12 Resplendor (MG) -  
rio Doce/ APA UHE

-19.345303° -41.240977° 2.00 27.5 27.8 93.5 INE

548 P13 Colatina (ES) - 
 rio Doce

-19.531382° -40.630841° 4.00 30.0 32.4 200.6 INE

581 P14 Bela Vista (ES) - rio Doce/ 
braço isolado com APP

-19.497798° -40.630841° 3.00 30.8 31.1 116.2 INE

611 P15 Linhares (ES) -  
rio Doce

-19.410305° -40.630841° 6.00 27.8 25.2 33.8 3

640 P16 Regência (ES) -  
Vila Ribeira/ rio Doce)

-19.644295° -40.630841° 3.00 28.8 32.1 376.5 INE

650 P17 Regência (ES) -  
Porto/ rio Doce 

-196460771 -40.630841° 2.00 29.0 32.2 1105.0 INE

Lixo, Res 
Sol Susp 

Odor Mat. 
Sed

Larvas 
Verm

Larvas 
Bran

Peixes Coliformes DBO pH Fosfato Nitrato 
ppm

Nota IQA CONDIÇÃ0 
DO RIO

3 3 2 3 2 1 1 NV 7.90 4.00 5.0 28.00 Regular Conformidade

3 2 2 INE INE INE 1 NV 7.60 2.10 5.0 26.73 Péssimo Imprópria

3 3 2 3 INE 1 1 NV 7.90 5.80 2.0 17.82 Ruim Conformidade

3 3 2 INE INE INE 1 NV 8.00 4.00 5.0 17.82 Péssimo Imprópria

3 3 2 INE 1 2 1 NV 7.90 4.90 5.0 19.09 Ruim Conformidade

3 3 1 INE INE INE 1 NV 7.80 4.90 5.0 20.36 Péssimo Imprópria

3 3 1 INE INE INE 1 NV 7.00 5.20 6.0 17.82 Péssimo Imprópria

3 3 2 INE INE 1 1 NV 7.20 4.80 5.0 19.09 Ruim Conformidade

3 3 1 INE 1 INE 1 NV 8.10 2.00 5.0 19.09 Ruim Conformidade

3 3 1 3 1 1 1 NV 8.20 4.80 5.0 17.82 Ruim Conformidade

3 3 1 3 1 1 1 NV 7.90 4.60 5.0 16.55 Ruim Conformidade

3 2 1 2 INE INE 1 NV 7.80 5.10 5.0 17.82 Péssimo Imprópria

3 2 2 INE INE INE 1 NV 7.50 5.20 10.0 19.09 Ruim Imprópria

3 3 1 3 1 1 1 NV 7.80 4.80 5.0 17.82 Ruim Conformidade

3 3 2 INE INE INE 1 NV 7.20 2.30 2.0 16.55 Ruim Imprópria

3 3 3 3 1 1 1 NV 8.30 4.10 4.0 17.82 Regular Conformidade

3 3 2 INE INE INE 1 NV 8.20 4.30 5.0 16.55 Péssimo Imprópria

3 3 1 INE INE INE 1 NV 7.80 4.20 3.0 16.55 Péssimo Influência  
do mar



©
 M

ar
ce

lo
 N

au
fa

l
©

 M
ar

ce
lo

 N
au

fa
l

©
 M

ar
ce

lo
 N

au
fa

l

Árvores secas e leito do rio soterrado pela lama; Barra Longa (MG)

Encontro dos rios Piranga e Carmo ; Rio Doce (MG)



27

Observando os Rios 2017 - Expedição Rio Doce

Voltar para Índice

5. Cobertura Florestal

AFundação  SOS  Mata  Atlântica,  em  parceria  com  o  Instituto  
Nacional  de  Pesquisas  Espaciais  (INPE)  e  a    empresa  de  
geotecnologia  Arcplan,  avaliou  o  impacto  sobre  as  áreas  naturais  

da  Mata  Atlântica  decorrente  do  rompimento  da  barragem  de Fundão, 
no alto rio Doce.   

A análise realizada em 2015, dias após o rompimento da barragem, teve 
como	base	o	“Atlas	dos	Remanescentes	Florestais	da	Mata	Atlântica”,	
desenvolvido anualmente, que utiliza a tecnologia de sensoriamento 
remoto e geoprocessamento  para  monitorar  remanescentes  acima  de  
3  hectares  (ha).  Para este estudo especial foram avaliados fragmentos de 
vegetação nativa e áreas naturais acima de 1 ha,  o  que  possibilitou  um  
exame mais detalhado da vegetação natural.

Na ocasião, o estudo constatou que a lama de rejeitos impactou uma área 
total de 1.775 ha, ou 17 km2, incluindo regiões  de  vegetação  nativa  ou  
alteradas  por  pasto,  agricultura  e  malhas  urbanas.  A lama removeu  um  
total  de  324  ha  de  áreas  de  Mata Atlântica, sendo 236 ha de florestas 
nativas e outros 88 ha de vegetação natural.  

Análises atuais apontam que, nos últimos dois anos, o solo que estava 
completamente exposto começou a apontar sinais de mudança, com 
regeneração natural de gramíneas nas áreas afetadas.  

No	entanto,	as	ações	de	recuperação	ainda	estão	voltadas	à	reparação	do	
solo e, até o momento, não foram replantadas espécies de vegetação nativa.  

Distrito de Bento Rodrigues antes e depois do rompimento da barragem

ANTES DEPOIS

Remanescentes Florestais Vegetação Natural Áreas atingidas pela lama
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Entulho, resto de escombros e árvores mortas permanecem no leito do rio; Município de Rio Doce (MG)

Braço do rio Doce coberto por aguapés; Rio Doce em Resplendor (MG)
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6. Conclusão

Aprecária condição ambiental da bacia do rio Doce, bastante 
impactada por desmatamento, maus usos do solo, baixos índices 
de saneamento, barragens e mineração, dificulta a capacidade de 

recuperação.	Essa	situação	associada	à	deposição	de	toneladas	de	rejeitos	
de minérios, carreados por toda a bacia com a avalanche de lama, em um 
dano ambiental sem parâmetros no país e no mundo, mantém as águas 
impróprias para usos, em desconformidade com a legislação. 

A evolução dos indicadores aferidos indica uma tendência de manutenção 
ou pouca variação dessa condição imprópria das águas por longo prazo. 
Fatores climáticos e a permanência dos rejeitos de minérios nas calhas 

e margens dos rios afetados 
podem apresentar sazonalidade 
e instabilidade nos indicadores 
de qualidade da água por muitas 
décadas.  

Os indicadores aferidos nas 
análises deste ano, em período de 
seca intensa, podem ser alterados 
drasticamente com o início do 

período de chuvas. Observa-se também que várias obras estão em curso 
na região do alto rio Doce e dos seus formadores, com o objetivo de conter 
arrastos de rejeitos de minérios da lama espalhada na região e das demais 
mineradoras que se encontram em atividade. Além disso, em parte das 
cidades e vilas afetadas, casas destruídas estão sendo recuperadas, não 
mais em um cenário de reconstrução com movimentação intensa de 
máquinas e equipes, mas com diferentes frentes de trabalho. Porém, a 
reparação de um dano como esse vai muito além da contenção de taludes, 
de cercas e do redesenho de novos meandros de rios. Toda a paisagem 
e a vida de muitas comunidades, famílias e cidadãos foi drasticamente 
alterada ou interrompida. 

O que se ouve e sente na região é que não há como recuperar o que se 
perdeu. Para muitos ribeirinhos das áreas afetadas não há dinheiro que 
pague a vida na beira de um rio que não corre mais. Não há valor ou ação 
capaz de reparar as perdas imateriais, a tranquilidade, a simplicidade e 
a alegria das vilas de Bento Rodrigues, Gesteira, Paracatu de Baixo, Barra 
Longa, Rio Doce, Santa Rita de Minas, entre tantas outras afetadas direta 
ou indiretamente. 

Para a recuperação do ambiente e da qualidade da água, foco deste estudo, 
é essencial que sejam adotadas medidas efetivas de restauração florestal 
com espécies nativas, de revitalização da bacia e ampliação dos serviços 

A precária condição ambiental da bacia do  
rio Doce, bastante impactada por  
desmatamento, maus usos do solo, baixos  
índices de saneamento, barragens e mineração, 
dificulta a capacidade de recuperação.
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de saneamento básico e ambiental nos municípios afetados direta e 
indiretamente. 

Para o êxito das medidas de gestão e recuperação, é fundamental que a 
legislação brasileira, sobretudo o Licenciamento Ambiental e o Código 
de Mineração, não sejam flexibilizados para atender pressões setoriais. 
E é primordial que os responsáveis por essa tragédia sejam punidos. A 
sensação de impunidade e de injustiça que paira sobre a comunidade 
na bacia do rio Doce colocam em xeque a capacidade das instituições 
brasileiras de adotar medidas eficazes capazes de evitar que tragédias 
anunciadas como essa se repitam no Brasil.    

Alterar o curso de rios e bacias hidrográficas é mudar o destino e o 
futuro da sua população e ecossistemas. Esperamos, com esse trabalho, 
contribuir para resgatar a confiança da sociedade em instrumentos de 
gestão e governança da água e dos recursos naturais. 

A	participação	social,	o	acesso	à	informação	e	a	produção	de	dados	
independentes sobre a qualidade da água e do ambiente são fundamentais 
para a evitar que as águas da bacia do rio Doce, por estarem em condições 
impróprias, sejam enquadradas em classes inferiores a atual classe 2.

Esperamos, com 
esse trabalho, 
contribuir para 
resgatar a 
confiança da 
sociedade em 
instrumentos 
de gestão e 
governança 
da água e 
dos recursos 
naturais. 
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