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RESUMO 

Conjugando os métodos bibliográfico, de campo e laboratorial, esta pesquisa contribui para 

suprir a necessidade de avaliação dos efeitos e impactos socioambientais decorrentes dos usos 

e ocupações da bacia do Rio do Carmo com relação aos recursos hídricos locais, antes e após 

o rompimento da barragem de rejeitos Fundão da SAMARCO/VALE/BHP Billiton em 

Mariana, MG, ocorrido em 05/11/2015. O objetivo desta dissertação é compilar e analisar os 

resultados amostrais das pesquisas realizadas anteriormente na bacia do Rio do Carmo, de 

forma a sintetizar as informações históricas disponíveis, bem como apresentar os resultados 

das campanhas amostrais de água realizadas nos Rios Gualaxo do Norte, Gualaxo do Sul e do 

Carmo antes e após o rompimento da barragem de Fundão. A qualidade das águas dos Rios 

Gualaxo do Norte, Gualaxo do Sul, do Carmo e seus afluentes no Alto Rio Doce, é analisada 

comparando os backgrounds geoquímicos locais e regionais, as concentrações de metais e 

metaloides, e o Índice de Qualidade das Águas - IQA, com relação aos padrões ambientais 

nacionais e internacionais. Para tanto, foram identificados os estudos ambientais a respeito 

dos Rios em análise e as lacunas de informação existentes sobre a bacia. Parte dessas 

demandas foi suprida via amostragem de dezoito pontos nos cursos d’água da bacia do Rio do 

Carmo em duas campanhas (agosto de 2015 – período de seca, antes do rompimento da 

barragem de Fundão -; e fevereiro de 2016 – período chuvoso, após o rompimento da referida 

barragem). Isto foi realizado a fim de verificar os usos e ocupações do solo na região e 

determinar: (a) O IQA dos Rios Gualaxo do Norte, Gualaxo do Sul e do Carmo; (b) A 

química das águas – parâmetros físico-químicos, metais e metaloides. Ao comparar os 

resultados amostrais de qualidade das águas e sedimentos com os backgrounds geoquímicos, 

com a legislação ambiental vigente e com as normas nacionais e internacionais de qualidade 

das águas e de uso e ocupação dos solos, este trabalho mostra que ações antrópicas têm 

potencializado historicamente os riscos ambientais no território estudado. Aponta-se a 

necessidade de implementar um sistema de gestão socioambiental que abranja a educação 

ambiental e o fortalecimento das comunidades locais. Por fim, são sugeridas intervenções de 

engenharia e gestão socioambiental visando mitigar os impactos identificados, além de 

promover o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida na região. 

Palavras-chave: Backgrounds geoquímicos. Metais pesados e metaloides. Índice de 

Qualidade das Águas – IQA. Efeitos e impactos socioambientais. Alto Rio Doce (Watu).



 

 

ABSTRACT 

Combining bibliographical, field and laboratory methods, this research contributes to 

evaluate the social and environmental effects and impacts of the uses and occupations of the 

Carmo watershed relative to local water resources, before and after the Fundão Dam break, 

SAMARCO/VALE/BHP Billiton’s rejects in Mariana, MG, in November 11
th

, 2015. Our aim 

was to compile and analyze results of previous surveys in the Carmo watershed, in order to 

synthesize the historical information available, as well as to present the results of the water 

sampling campaigns carried out in the Gualaxo do Norte, Gualaxo do Sul and Carmo Rivers 

before and after Fundão Dam break. The water quality of the Gualaxo do Norte, Gualaxo do 

Sul and Carmo Rivers and their tributaries in the Upper Doce River is analyzed by 

comparing local and regional geochemical backgrounds, metal and metalloid concentrations, 

and the Water Quality Index - WQI in relation to national and international environmental 

standards. In order to do so, the environmental studies regarding the Rivers under analysis 

and the information gaps on the basin were identified. Part of these demands were supplied 

through sampling of eighteen points in the watercourses of the Carmo watershed in two 

campaigns (August 2015 - drought period, before the Fundão Dam break  - and February 

2016 - rainy season, after the rupture of said dam). This was done to verify the uses and 

occupations of the soil in the region and to determine: (a) The WQI of the Gualaxo do Norte, 

Gualaxo do Sul and Carmo Rivers; (b) Water chemistry – physical and chemical parameters, 

metals and metalloids. By comparing the water quality and sediment sample results with the 

geochemical backgrounds, the current environmental legislation and the national and 

international standards of water quality and land use and occupation, this work shows that 

anthropic actions have historically intensified environmental risks in the territory studied. It 

is pointed out the need to implement a social and environmental management system that 

covers environmental education and strengthens local communities. Finally, engineering, 

social, and environmental management interventions are suggested to mitigate the identified 

impacts, as well as to promote sustainable development and quality of life in the region. 

Keywords: Geochemistry backgrounds. Heavy metals and metalloids. Water Quality Index. 

Social and environmental effects and impacts. Upper Doce River. 
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1. INTRODUÇÃO   

O cheiro de Deus 

Minas Gerais: amo em ti a 

contradição. És barroca em 

Ouro Preto, Tiradentes, 

Diamantina, Congonhas e 

Mariana, e moderna na 

Pampulha. Aqui, tu acendes 

o fogo, incendeias os 

corações: ali tu és, Minas 

Gerais, a água na fervura, a 

água apagando o fogo. Tu és 

senão a cidade, és o passado 

e és o presente, és o Rio 

Doce e rios amargos, 

trágicos, és um casarão com 

38 janelas e és uma casa 

moderna e ensolarada. 

 Drumond (2001) 
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A presente pesquisa faz parte dos estudos que são realizados na UFOP a cerca de 20 anos. 

Os primeiros trabalhos foram iniciados na década de 80 nos Departamentos de Geologia e de 

Engenharia de Minas na forma de prospecção geoquímica, e, a partir de meados da década de 

90 na forma de estudos ambientais. Com a abertura dos cursos de graduação e pós-graduação 

em Engenharia Ambiental, muitos dos trabalhos se direcionaram neste campo. Um total de 

cerca de 50 dissertações, teses e monografias e várias publicações foram elaboradas até hoje. 

Roeser; Nalini Jr.; Lena; Friese (2009), Roeser; Nalini Jr.; Lena; Friese (2011) e Gontijo; 

Fernandes; Watanabe; Almeida; Friese; Silva; Roeser; Rosa (2014) apresentam resumos dos 

trabalhos desenvolvidos nesse contexto. O objetivo dessas investigações foi conseguir uma 

visão detalhada dos problemas ambientais na bacia do Rio Doce.  

Grande parte desses estudos realizados tanto nos níveis de graduação quanto de mestrado 

e doutorado abrangem a Bacia do Rio do Carmo, que é o foco de atenção aqui. A Figura 1-1 e 

a Figura 1-2 mostram a distribuição desses trabalhos, e o APÊNDICE A apresenta as 

principais conclusões decorrentes de cada um deles. 

Figura 1-1 - Programas atuantes, tipos de publicação e áreas de estudo em Recursos Hídricos com foco na 

bacia do Rio do Carmo no âmbito da UFOP. 

 
Fonte da autora.
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Figura 1-2 - Trabalhos da área de Recursos Hídricos realizados na bacia do Rio do Carmo no âmbito da UFOP. 

 

Fonte da autora.
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“A bacia do rio Doce compreende uma área de drenagem de 83.400 km², dos quais 

86% pertence ao Estado de Minas Gerais e 14% ao Estado do Espírito Santo. Em termos 

político-administrativos, a região abrange atualmente 222 municípios com população total de 

2,8 milhões de habitantes. O rio corre por uma extensão de 853 km” (COSTA, 2001, p. 21). 

A bacia do Rio do Carmo, sub-bacia do alto Rio Doce, em Minas Gerais, abriga as 

cidades de Acaiaca (4.061 hab.), Barra Longa (5.710 hab.), Diogo de Vasconcelos (3.918 

hab.), Mariana (59.343 hab.) e Ouro Preto (74.356 hab.), cujos municípios somam uma 

população estimada, para 2016, em 147.388 habitantes (IBGE, 2016a, 2016b, 2016c, 2016d, 

2016e).  

Recentemente, essa área tem sido alvo de grande atenção nacional e internacional 

devido ao rompimento da barragem de rejeitos oriundos da mineração de ferro da 

SAMARCO/VALE/BHP Billiton, em Mariana, MG, ocorrido no dia 05/11/2015. Esse tem 

sido considerado o maior desastre socioambiental do país. A  Figura 1-3 apresenta a área em 

estudo deste trabalho no contexto do desastre. 

Trata-se de um desastre sociotécnico continuado em que o Estado Brasileiro é 

corresponsável, partícipe e avalista (ZHOURI, 2016. In: BALANÇO DE 1 ANO DO 

ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO, 2016). Seus desdobramentos se dão tanto 

por meio dos efeitos e respectivos impactos cumulativos e sinérgicos no ambiente, quanto em 

consequência dos tecidos sociais feridos ou desfeitos em diferentes níveis. Em resposta, 

diversas instituições governamentais nacionais e estaduais, bem como internacionais e não 

governamentais fizeram publicações relativas os riscos e à avaliação dos efeitos e dos 

impactos socioambientais em curso e previstos na bacia do Rio Doce e no Oceano Atlântico. 

A Figura 1-4 situa as publicações levantadas nesse sentido e o APÊNDICE B apresenta as 

principais conclusões de cada uma delas.  

É importante ressaltar que as comunicações de riscos realizadas nas publicações da 

Figura 1-4 não correspondem às exigidas no Plano de Ação de Emergência – PAE 

estabelecido na Política Nacional de Segurança de Barragens que é de responsabilidade do 

empreendedor segundo a Lei Nº 12.334/2010 (BRASIL, 2010): 
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Art. 12. O PAE estabelecerá as ações a serem executadas pelo empreendedor 

da barragem em caso de situação de emergência, bem como identificará os agentes a 

serem notificados dessa ocorrência, devendo contemplar, pelo menos: 

I – identificação e análise das possíveis situações de emergência; 

II – procedimentos para identificação e notificação de mau funcionamento ou 

de condições potenciais de ruptura de barragem; 

III – procedimentos preventivos e corretivos a serem adotados em situações 

de emergência, com indicação do responsável pela ação; 

IV – estratégia e meio de divulgação e alerta para as comunidades 

potencialmente afetadas em situação de emergência. 

Parágrafo único. O PAE deve estar disponível no empreendimento e nas 

prefeituras envolvidas, bem como ser encaminhado às autoridades competentes e aos 

organismos de defesa civil. 

Destaca-se ainda que, a comunicação de risco tal como definida pela Política Nacional 

de Segurança de Barragens não foi feita no caso desse desastre. As comunidades das áreas de 

risco não foram alertadas da ocorrência e evolução do desastre e nem receberam treinamento 

prévio de preparação para lidar com as emergências decorrentes dele. Das dezenove vítimas 

humanas fatais, doze eram trabalhadores terceirizados da empresa SAMARCO (ZONTA; 

TROCATE (org.), p. 10), o que mostra que os próprios trabalhadores envolvidos no processo 

de mineração, em especial ao de operação da barragem, não foram devidamente preparados 

para a possibilidade dessa ocorrência. 

Com o objetivo de realizar um balanço dos primeiros seis meses dos impactos e ações 

relativas ao rompimento da barragem, ocorreu em Mariana, MG, nos dias 05 e 06 de maio de 

2016, o Seminário “O desastre da SAMARCO: Balanço de seis meses de impactos e ações” 

envolvendo instituições de ensino, pesquisa, órgãos governamentais, organizações e 

movimentos sociais.  Durante esse evento foi produzida a Carta-Manifesto: “O Desastre da 

Samarco: Balanço de Seis Meses de Impactos e Ações Carta do Rio Doce (Watu)” anexa. 
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Figura 1-3 - Localização da área de estudo desta dissertação e das áreas estudadas/em estudo e com pesquisas previstas pelo Grupo de Pesquisas em Recursos 

Hídricos do ProAmb/UFOP. 

 
Fonte: Modificado de Wanderley; Mansur; Milanez; Pinto (2016)
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Figura 1-4 - Publicações relativas aos riscos e aos efeitos e impactos decorrentes do rompimento da barragem de rejeitos Fundão. 

 

Fonte da autora. 
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 A identificação dos pontos de degradação e de poluição, bem como das anomalias 

geológicas locais e regionais são importantes por permitir a identificação das fontes de riscos 

ambientais, em especial à saúde humana. É fundamental para embasar o planejamento de 

intervenções que visem evitar a continuidade da poluição, promover a remediação das áreas 

degradadas e assim proteger a população e o ecossistema local. 

 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo Principal 

A presente dissertação visou compilar os resultados amostrais das pesquisas realizadas 

anteriormente na bacia do Rio do Carmo de forma a levantar as informações históricas 

disponíveis, bem como apresentar os resultados das campanhas amostrais de água realizadas 

pela autora nos Rios Gualaxo do Norte, Gualaxo do Sul e do Carmo antes e após o 

rompimento da barragem de Fundão (pontos com código KFRC – Figura 1-5).  

Pretende-se, com isso, contribuir para o diagnóstico ambiental da bacia do Rio do 

Carmo, para a avaliação dos efeitos e impactos ambientais decorrentes do rompimento da 

barragem de Fundão da Samarco/Vale/BHP Billiton, em Mariana, MG, e para os planos de 

recuperação de áreas degradadas da bacia do Rio Doce como um todo e dos Rios Gualaxo do 

Norte, Gualaxo do Sul e do Carmo em particular.  

1.1.2. Objetivos Específicos 

1. Identificar os estudos ambientais realizados a respeito dos Rios Gualaxo do Norte, 

Gualaxo do Sul e do Carmo, inseridos na Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos 

Hídricos – UPGHR DO1 da Bacia do Rio Doce. 

1.1. Levantar os estudos já existentes sobre o tema, e compilar os dados disponíveis na 

literatura, em especial no que concerne aos parâmetros: 

 Concentração de metais e metaloides: alumínio (Al), arsênio (As), bário (Ba), 

berilo (Be), cálcio (Ca), cádmio (Cd), cromo (Cr), cobre (Cu), ferro (Fe), 

potássio (K), lítio (Li), magnésio (Mg), manganês (Mn), molibdênio (Mo), sódio 

(Na), níquel (Ni), chumbo (Pb), estanho (Sn), titânio (Ti), vanádio (V) e zinco 

(Zn) presentes na água dos cursos d’água em estudo. 
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 Índice de Qualidade das Águas (IQA) mineiro – que incorpora nove parâmetros, 

a saber: oxigênio dissolvido (OD), temperatura da água, coliformes 

termotolerantes, potencial hidrogeniônico (pH), demanda bioquímica de oxigênio 

(DBO5,20), nitrato, fósforo total, turbidez e sólidos totais; 

2. Identificar as lacunas de informação existentes sobre a bacia e procurar suprir essas 

demandas via amostragem de 18 pontos nos cursos d’água da bacia do Rio do Carmo 

(Figura 1-5) realizada em duas campanhas (agosto de 2015 – período de seca antes do 

rompimento da barragem de Fundão -, e fevereiro de 2016 – período chuvoso após o 

rompimento da referida barragem) a fim de verificar os usos e ocupações do solo e 

determinar: 

 O IQA mineiro dos Rios Gualaxo do Norte, Gualaxo do Sul e do Carmo; 

 A química da água – parâmetros físico-químicos, metais e metaloides citados acima. 

Figura 1-5 – Pontos de amostragem da autora. 

 

Fonte da autora. 
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Também foi realizada amostragem de sedimentos ativos dos Rios Gualaxo do Norte, 

Gualaxo do Sul e do Carmo antes e após o rompimento da barragem de rejeitos Fundão, em 

agosto de 2015 e fevereiro de 2016 respectivamente , nos pontos KFRC para quantificação de 

metais e metaloides. Entretanto, por problemas laboratoriais, não foi possível analisar esse 

material antes do prazo da defesa desta dissertação e os resultados dessa amostragem serão 

publicados posteriormente em revistas científicas especializadas. 

Já no Capítulo 2, a caracterização da área em estudo é apresentada com relação dos pontos 

amostrais de água e sedimentos obtidos tanto via revisão bibliográfica quanto nos trabalhos de 

campo e laboratório. O Capítulo 3 traz a metodologia utilizada na elaboração deste trabalho, o 

Capítulo 4 expõe os resultados amostrais e respectivas discussões pertinentes, o Capítulo 5 

contém as conclusões obtidas, e o Capítulo 6 traz sugestões para aplicação na área da bacia do 

Rio do Carmo como um todo e das bacias dos rios Gualaxo do Norte e Gualaxo do Sul.  
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2. CARACTERIZAÇÃO 
DA ÁREA

Os urubus no telhado 

E virá a companhia inglesa e por sua 

vez comprará tudo 

e por sua vez perderá tudo e tudo 

volverá a nada 

e secado o ouro escorrerá o ferro, e 

secos morros de ferro 

taparão o vale sinistro onde não mais 

haverá privilégios, 

e se irão os últimos escravos, e virão os 

primeiros camaradas; 

e a besta Belisa renderá os arrogantes 

corcéis da monarquia, 

e a vaca Belisa dará leite no curral 

vazio para o menino doentio, 

e o menino crescerá sombrio, e os 

antepassados no cemitério se rirão 

se rirão porque os mortos não choram. 

Andrade (2001, p. 271). 
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2.1 Aspectos geológicos da bacia do Rio do Carmo 

De acordo com Costa (2001, p. 12): 

 O posicionamento tectônico do Quadrilátero Ferrífero e, consequentemente, da área 

estudada, foi o alicerce para a formação de vários depósitos minerais. As diversas 

fases de deformação que atuaram na região possibilitaram o desenvolvimento de 

diversos processos mineralizantes, dentre eles a migração de material para as zonas de 

charneira de dobras em diversas escalas e a percolação de fluidos em zonas de 

cisalhamento, formando concentrações elevadas de elementos como Fe, Mn, Au e 

metais traço. Posteriormente, o enriquecimento supergênico foi fundamental para o 

aumento das concentrações de determinados elementos químicos, garantindo teores 

economicamente explotáveis de Fe, Mn e Au e o enriquecimento de metais pesados. 

Na bacia do Rio do Carmo, destacam-se como unidades economicamente importantes 

segundo Costa (2001, p. 16-18, 20): 

 a Formação Cauê do Supergrupo Minas que engloba todas as jazidas de minério 

de ferro da região;  

 a Formação Gandarela também do Supergrupo Minas representada por mármores 

e mármores dolomíticos com depósitos minerais de topázio, ouro e barita dentre 

outros;  

 o Complexo Santo Antônio de Pirapitinga do qual as rochas ultrabásicas se 

encontram comumente como esteatitos ricos em talco, clorita e serpentina, com 

elevados teores de Cr e Ni; 

 as coberturas terciárias-quartenários, cangas e lateritas derivadas de 

enriquecimento supergênico responsável pela concentração de minério de ferro, 

alumínio, manganês, ouro e metais traço.  

Roeser (1977) realizou análises litogeoquímicas em rochas envolvendo as 

unidades basais do médio curso do rio Gualaxo do Norte. Os principais tipos de 

rochas identificadas foram milonitos, esteatitos, gnaisses e anfibolitos. Observa-se que 

os milonitos, gnaisses e migmatitos apresentaram um  enriquecimento de bário e 

estrôncio com teores máximos de 1821 ppm e 694 ppm respectivamente. Os esteatitos 

apresentaram teores bastante elevados de Cr (2990 ppm) e Ni (1747 ppm). Os óxidos 

de ferro, manganês e magnésio apresentaram teores mais elevados nos anfibolitos, 

Fe2O3 (10-15 ppm), MnO (0,2 ppm) e MgO (5-10 ppm). Os anfibolitos também 

apresentaram teores elevados dos seguintes metais traço: Co (75 ppm), Cr (2243 

ppm), Cu (97 ppm) e Ni (254 ppm). 

No mapeamento litogeoquímico realizado por Eicken (1988) foram também 

feitas análises de óxidos maiores e alguns elementos traço de rochas como biotita-

gnaisse e anfibolitos, que cobrem o baixo curso do rio Gualaxo do Norte. O biotita-

gnaisse apresentou teores de óxidos de ferro de 0,46 a 4,96 ppm e de óxidos de Mn 

variando de 0,01 a 0,11 ppm. Estas rochas são mais enriquecidas em Sr e Ba, 

apresentando teores até 545 ppm e 1550 ppm respectivamente. Os anfibolitos 

apresentaram concentrações de óxidos de ferro e manganês na ordem de 12 ppm e 0,2 

ppm respectivamente. Estas rochas são mais enriquecidas em elementos traço. Foram 

determinados 301 ppm de V, 136 ppm de Cr, 52 ppm de Co e 109 ppm de Ni. 

A Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais (CPRM,1993) desenvolveu 

estudos geoquímicos nos sedimentos de corrente e concentrados de bateia na Folha de 

Mariana, inclusive em alguns pontos no interior da área estudada no presente trabalho. 

Os dados foram processados estatisticamente através do programa Geoquant e foram 

enquadrados em cinco populações: 
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 População 1 – Complexo Santa Bárbar (Co-Ni-Cr e Co-Zn). Esta 

associação se encontra no domínio dos granitoides e parecem estar 

relacionados ao fenômeno de co-precipitação dos óxidos de ferro; 

 População 2 – Complexos Acaiaca, Santo Antônio de Pirapetinga e 

Mantiqueira (Cu-Co-Zn e Ni-Cr). A associação Cu-Co-Zn reflete os 

litotipos de afinidade básica desta população e Ni-Cr evidencia o 

domínio das rochas ultrabásicas do Complexo Santo Antônio de 

Pirapetinga; 

 População 3 – Grupo Nova Lima e Dom Silvério (Co-Ni-Cr e Cu-Zn). 

A associação Cu-Zn parece indicar um vínculo com as vulcânicas 

básicas; 

 População 4 – Supergrupos Rio das Velhas e Minas; Grupo Itacolomi 

(Cu-Pb-Zn-Co-Ni-Cr). Esta aglomeração de elementos metálicos sugere 

ser proveniente de um enriquecimento secundário de óxidos e hidróxidos 

de ferro. O ferro provém do intemperismo da formação ferrífera do 

Grupo Itabira; 

 População 5 – Rochas granitoides (Cu-Pb-Zn, Ni-Cr, Cu-Zn-Co-Ni). 

Parecem refletir aspectos dos paleossomas do Complexo Mantiqueira 

(COSTA, 2001, p. 32-33).  

De acordo com Rodrigues (2012, p. 101), background geoquímico é uma “medida relativa 

a ser utilizada na distinção entre as concentrações naturais de um dado elemento e as 

concentrações influenciadas por atividades antrópicas, considerando as variáveis temporais e 

espaciais da área sob investigação”. 

A Figura 2-1 apresenta os valores de background geoquímico regional proposto pelos 

diferentes estudiosos da área para as populações 1 a 5 descritas acima, bem como os 

propostos para o Rio Gualaxo do Norte em comparação com padrões de segurança nacionais e 

estrangeiros para sedimentos e solos. Nota-se que especial atenção deve ser dada ao arsênio, 

bário, cádmio, cromo, cobre, mercúrio, manganês, níquel, chumbo e antimônio - destacados 

na tabela -, por serem metais pesados bioacumuláveis e perigosos cujo background na área em 

estudo é superior aos padrões considerados seguros para sedimentos e solos de acordo com as 

normas brasileiras e estrangeiras. 

É importante ressaltar que, apesar de os backgrounds serem condições naturais do meio, 

metais pesados em altas concentrações podem oferecer risco à saúde humana e ecológica. 

Faz-se, portanto, fundamental à salubridade ambiental do Quadrilátero Ferrífero como um 

todo e das bacias do Rio do Carmo e do Rio Gualaxo do Norte em especial, a adoção de 

práticas conservacionistas do solo tais como as apontadas por Fernandes (2016).  

É preciso evitar a exposição do solo, prevenir os processos erosivos e a ressuspensão do 

material particulado (poeira). Nesse sentido, a recuperação e proteção das Áreas de 

Preservação Permanente – APPs exercem além das funções ecológicas de manutenção da 



14 

 

biodiversidade local e proteção das margens ribeirinhas contra erosão, assoreamento e 

poluição dos cursos d’água, também a função de barreira física de proteção da população 

próxima evitando a dispersão dos sedimentos fluviais pulverulentos.  

No caso específico das áreas atingidas pela lama oriunda da barragem de Fundão, em que 

os sedimentos ocuparam as planícies de inundação ribeirinhas, deve-se estudar a possibilidade 

do plantio de cercas vivas com espécies rústicas e de crescimento rápido, tais como as 

variedades de bambu, que são capazes de promover uma barreira física que auxilia na 

contenção da poeira. Destaca-se ainda que, caso as espécies escolhidas para a formação das 

cercas vivas em um primeiro momento sejam exóticas, é preciso implantar um programa de 

substituição progressiva dessas espécies por espécies nativas para que elas não se tornem 

invasoras no bioma e não venham a prejudicar a biota silvestre. 

A Figura 2-2 apresenta o mapa litológico da bacia do Rio do Carmo com a posição dos 

pontos de amostragem de água e sedimentos realizados na área em estudo antes e após o 

rompimento da barragem de Fundão considerados nos estudos indicados nos Anexos A e B, 

bem como os pontos amostrados pela autora. 
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Figura 2-1 - Valores de background geoquímicos propostos para a bacia do Rio do Carmo em comparação com padrões nacionais e internacionais para sedimentos e solos. 

Elementos 

Background geoquímico regional proposto para 

sedimentos fluviais do Quadrilátero Ferrífero 

(mg/kg de peso seco) 

Background geoquímico proposto para o Rio 

Gualaxo do Norte (mg/kg de peso seco) 
Padrões para sedimentos Padrões para solos 

(COSTA; 

NALINI 

JR.; 

LENA; 

FRIESE; 

MAGES, 

2003, p. 

148) 

(RODRIGUES, 

2012, p. 120) 

(RODRIGUES, 

MALAFAIA, 

COSTA, 

NALINI JR., 

2013, p. 22,27) 

Níveis de classificação dos 

sedimentos a serem dragados em 

água doce segundo a Resolução 

CONAMA 454 (2012), Resolução 

canadense (CCME, ?b) e 

Resolução Australiana (DEC, 

2010) para proteção da vida 

aquática – (mg/kg de peso seco) 

Valores orientadores segundo a 

Resolução CONAMA 420 (2009) para 

uso agrícola (Agri.), residencial (Res.) e 

industrial (Ind.) – (mg/kg de peso seco) 

Padrões para proteção ambiental e da saúde humana (CCME, ?b; USEPA, 2002) – (mg/kg de 

peso seco) 
Padrões australianos (DEC, 2010) - (mg/kg de peso seco) 

População 

(COSTA, 

2001, p. 

33) 

Corrente 

(COSTA, 

2001, p. 

33) 

Fundo 

(COSTA, 

2001, p. 

33) 

(COSTA, 

2015, p. 

117) 

Limite Nível 1 Limite Nível 2 Prevenção 

Investigação 

Agrícola 

(CCME, ?b) 

Residencial (CCME, 

?b; USEPA, 2002) 

Comercial (CCME, 

?b; USEPA, 2002) 

Industrial (CCME, 

?b; USEPA, 2002) 

Padrões de 

risco 

ecológico 

Padrões de risco à saúde humana 

Agrí. Res. Ind. A D E F 

Al* 

Alumínio 
- - - - 1800 - - - - - - - - - - - - - - - - 

As*,** 

Arsênio 

1 - 5 1,6-6,1 

faixa de 

referência 

(78%) 

8,8 64,2 4,4-74,8 

5,9 

(CONAMA, 

2012; CCME, 

?b) 

17 

(CONAMA, 

2012; CCME, 

?b) 

15 35 55 - 12 

12 (CCME, ?b) 12 (CCME, ?b) 12 (CCME, ?b) 

20 100 400 200 500 

2 - 7 

3 - 25 

>6,1-12,8 

alto valor 

de 

referência 

(16%) 
20 (DEC, 

2010) 
70 (DEC, 2010) 

0,4 (USEPA, 2012) 

2 - OWR (USEPA, 2002) 

4 – IWR (USEPA, 2002) 

4 19 12 

>12,8 

anomalias 

(5%) 

Au 

Ouro 

1 - 3 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 1 

3 - 1 

Ba*,** 

Bário 
- - - - 45 141,4 0-153,8 - 150 300 500 750 750 

500 (CCME, ?b) 2000 (CCME, ?b) 2000 (CCME, ?b) 

300 15000 400 200 500 
5500 (CCME, ?b) 

79000 – OWR (USEPA, 2002) 

14000 – IW (USEPA, 2002) 

Ca* 

Cálcio 
- - - - 172 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Cd*,** 

Cádmio 
- - - 

0,4-0,9 

faixa de 

referência 

(74%) 

0,17 - - 

0,6 

(CONAMA, 

2012; CCME, 

?b) 

3,5 

(CONAMA, 

2012; CCME, 

?b) 1,3 3 8 20 1,4 

10 (CCME, ?b) 22 (CCME, ?b) 22 (CCME, ?b) 

3 20 80 40 100 

>0,9-1,8 

alto valor 

de 

referência 

(16%) 

>1,8 

anomalias 

(10%) 

1,5 (DEC, 

2010) 

10 (DEC, 

2010) 
 (USEPA, 2012) 

900– OWR (USEPA, 2002) 

2000 – IWR (USEPA, 2002) 

Co* 

Cobalto 

1 7 - 

- 2,1 - - - 25 35 65 90 40 50 (CCME, ?b) 300 (CCME, ?b) 300 (CCME, ?b) 50 100 400 200 500 

2 16 - 

3 15 - 

4 10 - 

5 15 - 

Cr* 

Cromo 

1 15 57 

34,2-128 

faixa de 

referência 

(73%) 

28 - - 

37,3 

(CONAMA, 

2012; CCME, 

?b) 

90 

(CONAMA, 

2012; CCME, 

?b) 
75 150 300 400 

Crtotal 

64 

Cr6+ 

0,4 

Crtotal 64 

(CCME, 

?b) 

Cr6+ 0,4 

(CCME, 

?b) 

Crtotal 87 

(CCME, 

?b) 

Cr6+ 1,4 

(CCME, 

?b) 

Crtotal 87 

(CCME, 

?b) 

Cr6+ 1,4 

(CCME, 

?b) 

Cr3+ 

400 

Cr6+ 

1 

Cr3+ 

120000 

Cr6+ 

100 

Cr3+ 

480000 

Cr6+ 

400 

Cr3+ 

240000 

Cr6+ 

200 

Cr3+ 

600000 

Cr6+ 

500 
2 40 90 

>128-269 

alto valor 

de 

referência 

(15%) 

Cr3+ 

120000 

(USEPA, 

2002) 

Cr6+ 230 

(USEPA, 

2002) 

Cr3+ 1000000 – OWR (USEPA, 2002) 

Cr3+ 1000000 – IWR (USEPA, 2002) 

3 67 259 >269 

anomalias 

(12%) 

80 (DEC, 

2010) 
370 (DEC, 2010) 

Cr6+ 3400– OWR (USEPA, 2002) 

Cr6+ 6100 – IWR (USEPA, 2002) 

4 37 - Crtotal 230 (USEPA, 

2002) 

Crtotal 3400– OWR (USEPA, 2002) 

Crtotal 6100 – IWR (USEPA, 2002) 5 36 30 

Cu* 

Cobre 

1 7 8 8,7-33 

faixa de 

referência 

(72%) 

8,0 - - 

35,7 

(CONAMA, 

2012; CCME, 

?b) 

197 

(CONAMA, 

2012; CCME, 

?b) 

60 200 400 600 63 63 (CCME, ?b) 91 (CCME, ?b) 91 (CCME, ?b) 100 1000 4000 2000 5000 

2 22 18 

3 18 19 >33-68 

alto valor 

de 

referência 

(24%) 
65 (DEC, 

2010) 

270 (DEC, 

2010) 

4 13 8 

5 19 9 

>68 

anomalias 

(4%) 

Fe* 

Ferro 
4 3 - - - 8,2 3,0-9,1 - - - - - - - - - - - - - - 

Hg*,*** 

Mercúrio 
- - - - 0,19 - - 

0,17 

(CONAMA, 

2012; CCME, 

?b) 

0,486 

(CONAMA, 

2012; CCME, 

?b) 
0,5 12 36 70 6,6 

6,6 (CCME, ?b) 24 (CCME, ?b) 50 (CCME, ?b) 

Hg 1 
CH3Hg+  

10 

Hg 

15 

CH3Hg+  

40 

Hg 

60 

CH3Hg+  

20 

Hg 

30 

CH3Hg+ 

50 

Hg 

75 

0,15 (DEC, 

2010) 
1 (DEC, 2010) 23; 10 (USEPA, 2002) 

340; 14– OWR (USEPA, 2002) 

610– IWR (USEPA, 2002) 

K 

Potássio 
- - - - 478 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Mg* 

Magnésio 
- - - - 116 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Mn* 

Manganês 
4 620 - - 1290 1636,0 0-1872,0 - - - - - - - - - 500 1500 6000 3000 7500 

Mo 

Molibdênio 
- - - - 3,0 - - - 30 50 100 120 5 10 (CCME, ?b) 40 (CCME, ?b) 40 (CCME, ?b) 40 390 - - 5100 
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Elementos 

Background geoquímico regional proposto para 

sedimentos fluviais do Quadrilátero Ferrífero 

(mg/kg de peso seco) 

Background geoquímico proposto para o Rio 

Gualaxo do Norte (mg/kg de peso seco) 
Padrões para sedimentos Padrões para solos 

(COSTA; 

NALINI 

JR.; 

LENA; 

FRIESE; 

MAGES, 

2003, p. 

148) 

(RODRIGUES, 

2012, p. 120) 

(RODRIGUES, 

MALAFAIA, 

COSTA, 

NALINI JR., 

2013, p. 22,27) 

Níveis de classificação dos 

sedimentos a serem dragados em 

água doce segundo a Resolução 

CONAMA 454 (2012), Resolução 

canadense (CCME, ?b) e 

Resolução Australiana (DEC, 

2010) para proteção da vida 

aquática – (mg/kg de peso seco) 

Valores orientadores segundo a 

Resolução CONAMA 420 (2009) para 

uso agrícola (Agri.), residencial (Res.) e 

industrial (Ind.) – (mg/kg de peso seco) 

Padrões para proteção ambiental e da saúde humana (CCME, ?b; USEPA, 2002) – (mg/kg de 

peso seco) 
Padrões australianos (DEC, 2010) - (mg/kg de peso seco) 

População 

(COSTA, 

2001, p. 

33) 

Corrente 

(COSTA, 

2001, p. 

33) 

Fundo 

(COSTA, 

2001, p. 

33) 

(COSTA, 

2015, p. 

117) 

Limite Nível 1 Limite Nível 2 Prevenção 

Investigação 

Agrícola 

(CCME, ?b) 

Residencial (CCME, 

?b; USEPA, 2002) 

Comercial (CCME, 

?b; USEPA, 2002) 

Industrial (CCME, 

?b; USEPA, 2002) 

Padrões de 

risco 

ecológico 

Padrões de risco à saúde humana 

Agrí. Res. Ind. A D E F 

Na 

Sódio 
- - - - 29 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ni*,** 

Níquel 

1 12 - 8,1-43 

faixa de 

referência 

(72%) 

8,0 39,0 11,9-41,4 

18 

(CONAMA, 

2012) 

35,9 

(CONAMA, 

2012) 

30 70 100 120 45 

45 (CCME, ?b) 89 (CCME, ?b) 89 (CCME, ?b) 

60 600 2400 600 3000 

2 22 - 

3 32 - >43-96 

alto valor 

de 

referência 

(22%) 
21 (DEC, 

2010) 

52 (DEC, 

2010) 
1600 (USEPA, 2002) 

23000– OWR (USEPA, 2002) 

41000 – IWR (USEPA, 2002) 

4 19 - 

5 19 - 

>96 

anomalias 

(6%) 

Pb*,** 

Chumbo 

1 9 23 13,7-32 

patamar 

médio 

(78%) 

5,2 43,8 27,5-44,3 

35 

(CONAMA, 

2012; CCME, 

?b) 

91,3 

(CONAMA, 

2012; CCME, 

?b) 

72 180 300 900 70 140 (CCME, ?b) 260 (CCME, ?b) 600 (CCME, ?b) 600 300 1200 600 1500 

2 15 38 

3 9 14 

>32-59 

patamar 

alto (20%) 50 (DEC, 

2010) 

220 (DEC, 

2010) 4 7 8 >59 

anomalias 

(2%) 
5 17 35 

Rb 

Rubídio 
- - - - 3,0 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Sb*,** 

Antimônio 
- - - - 6,6 - - - 2 5 10 25 20 

20 (CCME, ?b) 40 (CCME, ?b) 40 (CCME, ?b) 

- 31 - - 410 
31 (USEPA, 2002) 

450– OWR (USEPA, 2002) 

820 – IWR (USEPA, 2002) 

Sr 

Estrôncio 
- - - - 4,3 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ti 

Titânio 
- - - - 250 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Zn* 

Zinco 

1 19 18 34,8-60 

patamar 

médio 

(74%) 

15 65,3 28,7-69,7 

123 

(CONAMA, 

2012; CCME, 

?b) 

315 

(CONAMA, 

2012; CCME, 

?b) 

300 450 1000 2000 200 

200 (CCME, ?b) 360 (CCME, ?b) 360 (CCME, ?b) 

200 7000 28000 14000 35000 

2 31 25 

3 22 33 

>60,0-98,0 

patamar 

alto (21%) 200 (DEC, 

2010) 

410 (DEC, 

2010) 
23000 (USEPA, 2002) 

340000– OWR (USEPA, 2002) 

610000 – IWR (USEPA, 2002) 4 14 19 >98 

anomalias 

(5%) 
5 32 18 

Zr 

Zircônio 
- - - - 4,1 - -  - - - - - - - - - - - - - 

* Elementos bioacumuláveis (bioamplificáveis), ou seja, elementos tóxicos que são absorvidos pelos organismos, concentrados, armazenados nos tecidos gordurosos dos animais e transmitidos a seus predadores. “A bioacumulação tem como consequência concentrações cada vez mais elevadas desses elementos tóxicos no tecido gorduroso, ocasionando níveis prejudiciais aos predadores do ápice da cadeia alimentar [como seres 

humanos ao se alimentarem de peixes contaminados, por exemplo], quando podem estar até duas mil vezes mais concentrados. Ocorre de forma mais frequente e pronunciada no meio aquático e depende do metabolismo de cada organismo” (MAZZINI, 2004). Referências dos destaques: As (BAIRD, 2002, p. 433-436; PALMIÉRE, 2006, p. 78; MENDES, 2012, p. 17-20); Al, Ba, Ca, Fe, Mg, Mn, K, P, Sb, Se, Sr e V (PALMIÉRE, 

2006, p. 78); Cd (COSTA; DUTA, 2001; BAIRD, 2002, p. 430-433; PÉREZ; COELLO, 2012; MENDES, 2012, p. 21-22); Co, Cr e NI (MENDES, 2012, p. 23-27); Cu (COSTA; DUTA, 2001; PALMIÉRE, 2006, p. 78; PÉREZ; COELLO, 2012; MENDES, 2012, p. 24-25); Hg (BAIRD, 2002, p. 412-417; PALMIÉRE, 2006, p. 78); Pb (COSTA; DUTA, 2001; BAIRD, 2002, p. 417-419, 423-430; PALMIÉRE, 2006, p. 78; PÉREZ; 

COELLO, 2012; MENDES, 2012, p. 22); Zn (COSTA; DUTA, 2001; PALMIÉRE, 2006, p. 78; PÉREZ; COELLO, 2012; MARCANTE; MANIQUETTI; PASCOTTO; GAZIN; MAGALHÃES; COLAUTO; LINDE, 2014). 

** Substâncias que conferem periculosidade aos resíduos (ABNT/NBR 1004, 2004). 

*** Substâncias tóxicas (ABNT/NBR 1004, 2004). 

“Nível 1 – limiar abaixo do qual há menor probabilidade de efeitos adversos à biota; 

Nível 2 – limiar acima do qual há maior probabilidade de efeitos adversos à biota” (CONAMA, 2012). 

VA – Valor de Alerta segundo a Resolução CONAMA 454 (2012). 

“A. Padrão residencial com jardim/acesso ao solo (produção local de alimentos contribuindo com menos de 10% dos vegetais e frutas consumidas; sem criação de aves). Esta categoria inclui creches, pré escolas e escolas de ensino fundamental” (DEC, 2010, tradução nossa). 

“D. Residencial com oportunidade mínima de acesso ao solo inclusive habitações com quintal completa ou permanentemente pavimentado tais como prédios residenciais” (DEC, 2010, tradução nossa). 

“E. Parques, espaços abertos recreativos e áreas para práticas esportivas, inclui escolas de ensino médio” (DEC, 2010, tradução nossa). 

“F. Comercial/industrial inclui instalações tais como lojas e escritórios, assim como fábricas e áreas industriais” (DEC, 2010, tradução nossa). 

OWR – Outdoor worker receptor (trabalhador de ambiente externo, ao ar livre). 

IWR – Indoor worker receptor (trabalhador de ambiente fechado, interno às edificações). 

Fonte da autora.
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 Figura 2-2 - Mapa litológico da bacia do Rio do Carmo. 

 

Fonte da autora. 
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2.2.Aspectos climáticos, hidrológicos e de vegetação da bacia do Rio do Carmo 

A bacia do Rio do Carmo drena uma área total estimada em 2.279,213 km², tem 

comprimento axial de 132,340 km e 5.538,05 km de drenagem total (BARBOSA; BARBOSA 

JR.; SILVA; CAMPOS; RODRIGUES, 2005, p. 67). 

 Neste trabalho, a análise se desenvolve subdividindo a bacia em quatro sub-bacias, a 

saber: bacia do Rio Gualaxo do Norte (561 km²), bacia do Rio Gualaxo do Sul (1.001 km²), 

bacia do Alto Rio do Carmo (317,6 km²) e bacia do Baixo Rio do Carmo (426,9 km²). 

Considera-se aqui a bacia do Alto Rio do Carmo como a área de drenagem desde a cabeceira 

do Rio do Carmo até sua confluência com o Rio Gualaxo do Norte em Volta da Capela, 

município de Barra Longa. E a bacia do Baixo Rio do Carmo como a área de drenagem do 

baixo curso do Rio do Carmo a jusante da confluência com o Rio Gualaxo do Norte até o 

desague no Rio Doce.  

O estudo fisiográfico realizado por Barbosa (2004, p. 156) concluiu que a bacia do Rio do 

Carmo é muito bem drenada (densidade de drenagem acima de 2,4 km
-1

) e com alta 

declividade (média em torno de 40%).  

Devido ao relevo acidentado com grande desnível, os cursos d’água são encachoeirados, o 

que favorece a aeração das águas fluviais bem como a implantação de pequenas usinas 

geradoras de hidroeletricidade. As altas declividades da bacia acarretam alta velocidade dos 

escoamentos superficiais com alto potencial erosivo e capacidade de intensificar os picos de 

enchentes nas áreas mais baixas (BARBOSA, 2004, p. 156).  

De acordo com Barbosa; Barbosa Jr.; Silva; Campos; Rodrigues (2005, p. 67, 70) “toda a 

bacia hidrográfica do rio do Carmo pode ser caracterizada como uma única região 

hidrologicamente homogênea” com precipitação total anual estimada em 1471,50 mm, sendo 

1275,10 mm no semestre mais chuvoso e com 79,90 mm de precipitação máxima diária. A  

Figura 2-3 apresenta as vazões médias mensais da bacia do Rio do Carmo. 

“Estes aspectos sugerem a necessidade de cuidados especiais com as obras e o uso do solo 

na bacia; dependendo do tipo de solo [e da vegetação presente], o fenômeno da erosão leva à 

perda do solo fértil e à deposição de sedimentos nas partes baixas da bacia, podendo ocasionar 

os indesejáveis assoreamentos” (BARBOSA, 2004, p. 156).  
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Figura 2-3 - Vazões médias mensais da bacia do Rio do Carmo. 

 

Fonte: IGAM (2010, p. 53). 

Como integrante da bacia do Rio Doce, a bacia do Rio do Carmo se situa na Unidade de 

Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos – UPGRH DO1 Piranga (Figura 2-4) que se 

estende desde as cabeceiras do Rio Piranga até as proximidades do Parque Estadual do Rio 

Doce, constituindo a unidade de cabeceira do Rio Doce (IGAM, 2010, p. 9). 

De acordo com o IGAM (2010, p. 60), os usos da água outorgados na bacia do Rio do 

Carmo são destinados ao abastecimento humano e industrial. 

A Resolução CONAMA Nº 357 (CONAMA, 2005) dispõe sobre a classificação dos 

corpos de água e dá as diretrizes ambientais para o seu enquadramento dentre outras 

providências. Considerando as condições ambientais prévias ao rompimento da barragem de 

Fundão, o IGAM (2010, p. 87) propôs o enquadramento para o Rio do Carmo e seu afluente 

de cabeceira Córrego Tripuí (Figura 2-5) como Classe 2 e Classe Especial respectivamente. 

Entretanto, mesmo antes do rompimento da barragem e fora da área atingida pelo fluxo da 

lama de rejeitos, o background geoquímico da região (Figura 2-1) apresenta altas 

concentrações de metais e metaloides, o que resulta em concentrações desses metais nos 
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cursos d’água locais acima dos limites estipulados pelo CONAMA Nº 357 (CONAMA, 2005) 

como Classe 2.  

Figura 2-4 - Delimitação da UPGRH DO1 - Piranga na bacia do Rio Doce. 

 

Fonte: IGAM (2010, p. 9). 
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Figura 2-5 - Enquadramento proposto pelo IGAM (2010, p. 87) para o Córrego Tripuí e Rio do Carmo com os pontos de outorga de água e os pontos amostrais revisados neste estudo da bacia do Rio do Carmo. 

 

Fonte da autora. 
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2.1.1 Bacia do Rio Gualaxo do Norte 

Segundo Costa (2001, p. 6): 

De acordo com a classificação climática de Koppen (CPRM, 1993) ocorrem 

na região estudada os tipos climáticos Cwa e Cwb. O tipo Cwa predomina nas partes 

menos elevadas referentes ao curso médio e baixo do rio Gualaxo do Norte (70% da 

Folha de Mariana, SF 23-X-BI) e compreende um clima úmido de verões quentes com 

pluviosidade média anual de 1100-1500 mm e estação seca curta. O tipo Cwb, que 

domina os níveis mais elevados, extremo oeste da área, ou seja, na cabeceira do rio 

Gualaxo do Norte, caracteriza-se por verões mais brandos. Em média, a estação 

chuvosa se estende de outubro a março com pico entre dezembro e fevereiro; e a 

estação seca, se estende de junho a setembro com pico nos meses de julho e agosto. A 

temperatura média anual é da ordem de 20º C. 

 De acordo com o IBAMA; DIPRO; CGEMA (2015, p. 10) a vegetação nativa da bacia 

do Rio Gualaxo do Norte faz parte do domínio fitogeográfico da Floresta Atlântica. Na qual a 

grande fitofisionomia evidenciada é a Floresta Estacional Semidecidual, que se estende do 

município de Mariana, MG, até o município de Cachoeiro do Itapemirim, ES. 

 Conforme estudos integrantes do processo de licenciamento ambiental do mineroduto 

Germano-Ponta Ubu, as seguintes espécies nativas da região constam em listas oficiais de 

espécies ameaçadas: Dalbergia nigra (jacarandá-cabiúna), Melanoxylon braúna (braúna) e 

Euterpe edulis (palmito), todas na categoria vulnerável (IBAMA; DIPRO; CGEMA, 2015, p. 

10).  

Atualmente, a quase totalidade da área da bacia do Rio Gualaxo do Norte encontra-se 

desmatada tanto devido à atividade de extração mineral, quanto à pecuária extensiva e à 

agricultura de subsistência praticadas com técnicas inadequadas, além da ocupação 

desordenada e de risco em áreas de preservação permanente - APPs. Tais práticas 

contribuíram para a compactação e o empobrecimento do solo além de retirar e substituir a 

vegetação nativa por espécies exóticas, majoritariamente pastagens e eucaliptos. Essas 

atividades degradadoras não preservaram as reservas legais – RLs, nem respeitaram as faixas 

marginais dos cursos d’água, das áreas no entorno das nascentes ou das encostas com 

declividade superior a 45º, consideradas como APPs, pela Lei Nº 12.651 de 2012 (BRASIL, 

2012).  

No caso da mineração muitas das áreas já exploradas são reabilitadas através 

de reflorestamento (eucaliptos e pinheiros) [cuja finalidade é a estabilização das 

encostas e a recuperação paisagística de antigas pilhas de estéreis], já nos antigos 

garimpos, geralmente desenvolvem-se processos de erosão acelerada, estando ausente 

uma vegetação suficientemente densa para sustentar o solo. Nos topos de morros onde 

ainda não foram desenvolvidas atividades minerárias, a vegetação apresenta-se ora 

como uma formação campestre (do tipo cerrado), ora como uma formação florestal, 

representada por algumas capoeiras (formação vegetal secundária, caracterizada por 

florestas sempre verdes ou semi-caducifólias) (COSTA, 2001, p. 6). 
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Em adição a esse cenário de erosão da biodiversidade local, o fluxo da lama de rejeitos 

oriundo do rompimento da barragem de Fundão assoreou os Rios Gualaxo do Norte (Figura 

2-6), baixo Carmo e Doce; removeu toda a vegetação e soterrou, na bacia do Rio Gualaxo do 

Norte, uma área estimada de 27,9 km², sendo 6,3 km² de área de preservação permanente ao 

longo dos Rios Santarém, Gualaxo do Norte e seus afluentes. 

O desastre em análise causou a devastação de matas ciliares remanescentes 

(fragmentos/mosaicos), já o aporte de sedimentos (lama de rejeitos da exploração de 

minério de ferro) imediatamente soterrou os indivíduos de menor porte do sub-bosque 

e suprimiu indivíduos arbóreos.   

Os rejeitos de mineração de ferro também têm potencial para afetar o solo ao 

longo do tempo por se tratarem de material inerte sem matéria orgânica, causando 

desestruturação química e afetando o pH do solo. Tal alteração dificultará a 

recuperação e o desenvolvimento de espécies que ali viviam, podendo modificar, a 

médio e longo prazos, a vegetação local, com o estabelecimento de ecossistemas 

diferentes dos originais.   

Com o “arranque” de indivíduos arbóreos pela força da onda de lama de 

rejeitos e a sedimentação da lama sobre a serapilheira e seus bancos de sementes, as 

matas de galeria atingidas pelo desastre tiveram sua resiliência e processos de 

sucessão comprometidos.  

No entanto, cada trecho atingido dependerá de sua capacidade de resiliência 

(capacidade que um ecossistema perturbado/degradado possui de retornar, 

naturalmente, às suas características originais, ou o mais próximo possível, sem 

intervenção humana). Certamente, trechos com baixa ou nenhuma capacidade de 

resiliência necessitarão de Planos de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, a 

serem executados a longo prazo. Em ambas as situações – PRADS x Regeneração 

Natural – o monitoramento ambiental deverá ser constante até a completa regeneração 

do ambiente (IBAMA; DIPRO; CGEMA, 2015, p. 10-11). 

 Figura 2-6 - Rio Gualaxo do Norte assoreado pelo rejeito oriundo da barragem de Fundão no 

ponto KFRC15 em Volta da Capela, distrito de Barra Longa – 25/02/2016. 

 

Fonte da autora. 
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Como resultado desse contexto de devastação continuada da biodiversidade local, 

pode-se considerar que atualmente a vegetação da bacia do Rio Gualaxo do Norte encontra-se 

toda alterada e, por tanto, com baixa ou nenhuma capacidade de resiliência.  

2.2.2. Bacia do Rio Gualaxo do Sul 

Chaves (2007) estudou a bacia do Rio Maynart, sub-bacia do Rio Gualaxo do Sul, na 

qual as principais tipologias encontradas para a flora foram a Floresta Estacional 

Semidecidual e os Campos Rupestres. Foram encontradas nessa área 708 espécies, o que 

caracteriza uma elevada diversidade de flora, e justifica a integração da bacia do Rio Maynart 

a Serra do Espinhaço reconhecida pela Unesco em 2005.   

Constatou-se que houve um aumento da área preservada ocasionada pela 

diminuição das áreas de pastagens e pelo aumento dos plantios comerciais, bem como 

pela criação de unidades de conservação particulares e públicas. As principais classes 

de solos identificadas foram os Neossolos, Latossolos, Espodossolos e Cambissolos. 

Os solos da Sub-Bacia apresentam-se distribuídos conforme o material de origem e 

não apresentam modificações significativas, apesar do aumento da área minerada (...). 

Foram identificadas alterações de baixo impacto produzidas por agricultores e 

mineradores, bem como alterações de maior impacto como resultado da implantação 

de um empreendimento hidrelétrico na Sub-Bacia do Rio Maynart (CHAVES, 2007, 

p. XIV). 

Ainda segundo Chaves (2007, p. 115), a precipitação na bacia do Rio Maynart se 

concentra nos meses de dezembro a março com picos médios de 400 mm/mês, e os meses de 

maio a agosto são os menos chuvosos com precipitação próxima de zero, comportamento 

típico da região. 

A evapotranspiração (ET) na área causa déficits significativos no balanço hídrico 

local, variando de 50 mm/mês a 180 mm/mês (CHAVES, 2007, p. 115). 

Atualmente, a bacia do Rio Gualaxo do Norte abriga três Unidades de Proteção 

Integral, o Parque Estadual Serra do Ouro Branco, o Monumento Natural Estadual de Itatiaia 

e o Parque Estadual do Itacolomi, o que faz com que suas Áreas de Preservação Permanente, 

se preservadas, tenham um grande potencial para funcionar como corredor ecológico da fauna 

e flora nativas. Trata-se, por tanto, de uma área estratégica de apoio ao repovoamento das 

áreas degradadas pelo rompimento da barragem de Fundão. 

Entretanto, fora das Unidades de Conservação, as Áreas de Preservação Permanente – 

APPs e as Reservas Legais – RLs estão em grande parte desmatadas, ocupadas por espécies 
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exóticas muitas vezes de pastagens e eucaliptos, e com processos avançados a exemplo do que 

pode ser observado na Figura 2-7. 

Figura 2-7 - Encosta degradada com processos erosivos avançados em área de vegetação nativa 

substituída por pastagem em sistema monocultural no ponto KFRC05 – bacia do Rio Maynart afluente do 

Rio Gualaxo do Sul (12/08/2015). 

 

Fonte da autora. 

  

2.2.3. Bacias do Alto e Baixo Rio do Carmo 

Como pode ser observado nas Figura 2-8 a Figura 2-12Figura , as Áreas de 

Preservação Permanente – APPs tanto do Alto quanto do Baixo Rio do Carmo encontram-se 

majoritariamente degradadas e ocupadas por espécies exóticas, comumente pastagens. 

Situação que se agravou no Baixo Rio do Carmo nas áreas atingidas pela lama de rejeitos da 

barragem de Fundão, que arrancou e soterrou toda a vegetação das planícies de inundação que 

atingiu (Figura 2-11 e Figura 2-12).   
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Figura 2-8 - Área de Preservação Permanente degradada com pastagem e pocilga no Córrego Tripuí, 

ponto KFRC01 - afluente do Alto Rio do Carmo (12/08/2015). 

 

Fonte da autora. 

Figura 2-9 - Área de Preservação Permanente degradada com pastagem e monocultura de eucalipto em 

Monsenhor Horta, ponto KFRC06 - Alto Rio do Carmo (12/08/2015). 

  

Fonte da autora. 
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Figura 2-10 - Ponto KFRC07 com Área de Preservação Permanente preservada nas margens do Rio do 

Peixe e encostas com pastagens degradadas - Alto Rio do Carmo (12/08/2015). 

  

Fonte da autora. 

Figura 2-11 - Área de Preservação Permanente degradada com pastagem e solo exposto a processos 

erosivos avançados na encosta do ponto KFRC13 do Rio do Carmo a jusante de Acaiaca antes (13/08/2015 

– esquerda) e após o rompimento da barragem de Fundão (25/02/2016 – direita) - Baixo Rio do Carmo. 

  

Fonte da autora. 

Figura 2-12 - Área de Preservação Permanente com vegetação arrancada e coberta por rejeitos oriundos 

da barragem de Fundão no Rio do Carmo a jusante da confluência com o Córrego do Macuco, ponto 

KFRC14 - Baixo Rio do Carmo (25/02/2016). 

  

Fonte da autora. 
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 O ponto KFRC18 que se situa no Rio Doce a jusante do Rio do Carmo foi adicionado 

à segunda campanha de amostragem realizada após o rompimento da barragem de Fundão 

afim de melhor contribuir para a avaliação dos efeitos e impactos ambientais e para os Planos 

de Recuperação de Áreas Degradadas – PRADs decorrentes desse sinistro. Na Figura 2-13 

observa-se que a planície de inundação das duas margens do Rio Doce no ponto KFRC18 

foram devastadas e cobertas pelos rejeitos. Pela marca da lama na ponte pode-se estimar a 

altura que o fluxo da lama atingiu nesse ponto. Observa-se também que nessa data, três meses 

e meio após o rompimento, a turbidez da água ainda se encontrava muito elevada. 

Figura 2-13 - Área de Preservação Permanente do Rio Doce desmatada e coberta por sedimentos oriundos 

do rompimento da barragem de Fundão no ponto KFRC18 - Alto Rio Doce (25/02/2016). 

  

Fonte da autora. 

2.3. Uso e ocupação do solo da bacia do Rio do Carmo 

Por ser uma rica província mineral, com jazidas de alumínio, ferro, ouro e topázio, além 

de rochas de interesse ornamental como a pedra sabão e o quartzito, a região sofre ocupação 

desordenada e predatória há cerca de trezentos anos. Atividades poluidoras degradadoras de 

garimpo, mineração, agropecuária com técnicas inadequadas e ocupação desordenada do solo 

tem causado desmatamentos, perdas de biodiversidade, erosões e assoreamentos dos leitos dos 

cursos d’água, além de lançamentos inadequados de efluentes in natura, de resíduos sólidos e 

de rejeitos de mineração. Tudo isso impacta negativamente tanto os Rios Gualaxo do Norte, 

Gualaxo do Sul e Rio do Carmo, quanto o Rio Doce. Estando as atividades de extração 

mineral entre as principais fontes de liberação de metais pesados no meio aquático (COSTA, 

2001, p. 1). 
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2.3.1. Bacia do Rio Gualaxo do Norte 

2.3.1.1.Aproveitamento hidrelétrico 

No Rio Gualaxo do Norte se situava, antes do rompimento da barragem de Fundão, a 

Pequena Central Hidrelétrica – PCH Bicas outorgada em 1940, e que apresentava em 2015 

1.560 kW de potência instalada. Essa PCH foi completamente destruída em 05/11/2015 pelo 

fluxo de rejeitos da barragem de Fundão (ANEEL, 2016). 

2.3.1.2.Mineração e garimpo 

As grandes minerações de ferro-manganês do Quadrilátero Ferrífero, em especial as 

das minas atualmente pertencentes à empresa Vale, iniciaram a exploração extensiva de suas 

jazidas a partir do início da década de 1980. Na bacia do Rio Gualaxo do Norte encontram-se 

instaladas as minas de Timbopeba (Vale), Alegria (Samitri Mineração-Vale) e Germano 

(Samarco-Vale-BHP Billiton) (COSTA, 2001, p. 1, 4).  

De acordo com Costa (2001, p. 1-3, 8): 

As associações minerais presentes nos depósitos explorados, tanto do ouro 

como do ferro, são ricas em metais traço, os quais apresentam alto potencial tóxico. 

Estes elementos inicialmente encontrados incorporados nas rochas são mobilizados 

para águas e sedimentos dos rios, com velocidade de mobilização e transporte 

acelerada pelas atividades antropogênicas de extração. 

A grande quantidade de minério de ferro extraído e beneficiado nas 

minerações da CVRD [Companhia Vale do Rio Doce atualmente Vale]: Mina de 

Timbopeba (...), Samarco Mineração e Samitri, e a utilização de grande quantidade de 

água nesses processos, faz com que, de uma maneira geral, a alteração das 

características físico-químicas da água esteja entre os principais impactos ambientais 

esperados para essa atividade mineira. Em geral, os parâmetros alterados apresentam 

um alto poder de dispersão, representando risco de contaminação para a água, 

sedimentos e, consequentemente, para a biota dependente da respectiva bacia 

hidrográfica. 

O material lançado nas barragens de rejeitos, quando não tratado, pode 

ocasionar considerável alteração nas características físico-químicas da água do sistema 

hidrográfico envolvido. Assim sendo, as principais alterações que podem ser 

esperadas se referem ao grande volume de sólidos em suspensão (turbidez), à presença 

de substâncias dissolvidas que alteram as suas propriedades físico-químicas (pH e Eh), 

à presença de concentrações anômalas de sais solúveis, alcalinidade, óleo, graxa e 

reagentes orgânicos. Além dessas modificações, dependendo dos litotipos envolvidos 

(minérios e estéreis) e da pureza das substâncias utilizadas no processamento mineral, 

podem ser detectadas anomalias nas concentrações de metais pesados (Cd, Ni, Cr, Co, 

Hg, V, Zn, As, Pb, Cu, Li). 

Os elementos ferro e manganês e os metais pesados porventura oriundos de 

atividades de extração, principalmente do ouro pelo garimpo, quando entram na 

dinâmica do sistema hídrico, representam riscos consideráveis de contaminação 

porque não se degradam. Portanto, permanecem solubilizados nas águas ou se 

precipitam junto aos sedimentos, dependendo de condições físico-químicas 

específicas. 

Assim sendo, torna-se imprescindível que as atividades de extração mineral, 

tenham total controle das modificações que tal interferência ocasiona nos ambientes 



30 

 

naturais. Esse controle permite a minimização de grande parte das alterações negativas 

para a biota. (...) 

No caso do alto curso do rio Gualaxo do Norte, a pobreza do solo não 

permite o desenvolvimento de atividades agrícolas expressivas, havendo, entretanto, 

extensas plantações de eucalipto, matéria prima na manufatura do carvão, utilizado 

amplamente nos alto-fornos das indústrias metalúrgicas das regiões vizinhas. As 

atividades econômicas estão voltadas essencialmente para a extração mineral, devido 

às importantes jazidas relacionadas à sequências de rochas supracrustais do 

Quadrilátero Ferrífero. Além das grandes minerações de ferro, os garimpos de ouro 

ocorrem de forma extensiva e predatória, principalmente na região de Antônio Pereira. 

Costa (2001, p. 8-9) descreve o processo minerário praticado na bacia do Rio Gualaxo 

do Norte: 

O Complexo Industrial de Timbopeba, de propriedade da Companhia Vale do 

Rio Doce (CVRD) [atual Vale] explota o minério de ferro desde 1984. A reserva foi 

estimada em 213 milhões de toneladas de hematita, com vida útil prevista para 35 

anos (relatório final da pesquisa da jazida de Timbopeba, in: Endo ,1998). Destina-se 

à lavra da mina de Timbopeba e ao beneficiamento dos seus minérios, bem como os 

da mineração Serra Geral (também 50% pertencente à CVRD), cujo minério provém 

da Serra de Capanema, situada a oeste do Complexo Industrial de Timbopeba, por 

uma correia transportadora. O rejeito derivado do beneficiamento do minério é vertido 

para a barragem Timbopeba e desta para a barragem Natividade. A mineração 

Samarco vem explorando minério de ferro desde 1973, lavrando o minério da mina de 

Germano, cujas reservas se esgotaram no ano de 1995, passando, então, a explorar o 

minério itabirítico do complexo Alegria. Estima-se que o complexo de Alegria possua 

reservas lavráveis da ordem de 160 milhões de toneladas (Matsumura, 1999). Parte do 

minério lavrado pela usina de beneficiamento da Samarco, cuja lama residual se dirige 

para a barragem Germano posteriormente sendo vertida para a barragem Santarém. 

Atualmente, a CVRD possui o controle acionário tanto da Samitri como da Samarco. 

No caso das minerações de ferro citadas acima, o maior problema ambiental 

refere-se ao produto de beneficiamento do minério, a lama residual. No processo de 

beneficiamento, os minérios de alto teor de ferro são submetidos às etapas de 

cominuição, classificação e deslamagem. Além das etapas anteriores, os minérios 

pobres necessitam de concentração para alcançarem as especificações de mercado, em 

termos de teores de ferro e impurezas tais como SiO2, Al2O3, K, Na, P, etc. (Lima, 

1997). 

A flotação é o método de concentração largamente utilizado no 

beneficiamento de minérios de ferro de baixos teores. Pode ser classificada em 

flotação direta, quando é feita a flotação do óxido de ferro, ou flotação inversa, 

quando ocorre a flotação da ganga silicosa. 

Os reagentes usados na flotação de minérios de ferro são os coletores, 

espumantes, agentes reguladores e modificadores. Os principais coletores catiônicos 

são as aminas e seus derivados. Os agentes reguladores e modificadores são os 

amidos. 

O minério de ferro ao sair da lavra passa inicialmente por uma etapa de 

adequação granulométrica para a alimentação da usina. O material fino passa por 

etapas de deslamagem (overflow da deslamagem) para retirar as frações muito finas 

que são prejudiciais à flotação, sendo enviado para uma unidade de recuperação de 

finos. O não recuperado é descartado como lama residual para a barragem. O 

underflow da deslamagem é um material mais grosseiro e alimenta a flotação 

convencional. Os produtos desta etapa de flotação são um concentrado de minério de 

ferro e um rejeito silicatado (Matsumura, 1999). O rejeito vai para a barragem e o 

concentrado vai para a etapa final de flotação visando a maior redução do teor de 

sílica, gerando um concentrado de ferro e outro rejeito silicatado, que também vai para 

a barragem. Na mina de Timbopeba é utilizada soda cáustica no processo de flotação 

do minério, que verte com o resíduo da usina. 
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bem como o processo garimpeiro (COSTA, 2011, p. 10): 

 As ocorrências auríferas no entorno de Antônio Pereira são explotadas por 

garimpagem há mais de 200 anos e quase que totalmente abandonadas nos dias atuais. 

A “paisagem lunar” que se originou durante a exploração pode ser claramente 

observada. São 6 km de comprimento e cerca de 1 km de largura, orientado 

paralelamente ao traçado da serra e acompanhando o leito do córrego Água Suja 

(tributário do rio Manso) de encostas com o aspecto irregular, descontínuo e 

ruiniforme (Ribeiro, 1998). Depósitos coluvionares e aluviais terciário-quartenários 

ocorrem em toda a área do garimpo. São formados por brechas, conglomerados e 

arenitos lateríticos, localmente recobertos por canga (Ribeiro, 1998). 

 De uma maneira geral, o garimpo é o principal responsável pela liberação de mercúrio 

nos sistemas fluviais brasileiros. Para separar o ouro dos outros elementos, um 

concentrado previamente formado é amalgamado com mercúrio e depois filtrado, 

permanecendo no filtro a ganga contaminada. A seguir, o mercúrio é evaporado do 

amálgama, por queima direta, restando o ouro purificado. Em áreas de intensa 

atividade garimpeira como a região do ribeirão do Carmo, Eleutério (1997) registrou 

altas concentrações de mercúrio (0,05-1,8 ppm) nos sedimentos. Os metais pesados 

também sofrem influência indireta do garimpo, pois os horizontes mineralizados por 

ouro são também enriquecidos em minerais (geralmente sulfetos) ricos em metais 

pesados. Como no processo de garimpagem não há retenção do rejeito, ocorre a 

dispersão de quantidades expressivas de metais para os rios. 

É importante ressaltar que a queima do amálgama lança o mercúrio na atmosfera, e sua 

precipitação com as chuvas tem o poder de contaminar extensas áreas para além das 

garimpadas. A Figura 2-14 apresenta evidências de garimpo no leito do Rio Gualaxo do Norte 

em Antônio Pereira, distrito de Ouro Preto. 

Figura 2-14 - Evidências de garimpo no curso d’água em Antônio Pereira, distrito de Ouro Preto, a 

montante (A e B) do ponto KFRC04 e no ponto KFRC04 (C) - Rio Gualaxo do Norte (12/08/2015). 

  

(Continua na próxima página) 

(A) (B

) 
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Fonte da autora. 

 É importante destacar que:  

Ainda, nos últimos anos, a Samarco aumentou significativamente seu consumo de 

água – o que já era apontado na análise de suas operações de beneficiamento primário 

e de disposição de rejeitos -, diminuindo significativamente os níveis de eficiência em 

sua utilização nos processos de extração, produção e transporte. Simultaneamente, o 

município de Mariana viveu uma situação crítica de escassez hídrica, que culminou 

no estabelecimento e intensificação de uma política de rodízio de abastecimento 

(PREFEITURA DE MARIANA, 2015). As condições de desigualdade no acesso à 

água e seu uso industrial privilegiado vêm gerando alguns questionamentos na 

comunidade, direcionados ao excesso de água consumido pela empresa em Mariana e 

nos municípios vizinhos (ZONTA; TROCATE (Orgs.), 2016, p. 29). 

2.3.1.3.Agricultura e pecuária 

Na zona rural de Paracatú de Baixo até Barra Longa - fora das áreas de mineração -, 

predomina a pecuária leiteira extensiva. A qual, realizada sem assistência técnica adequada é 

responsável pelo desmatamento de grande parte da área da bacia, sem respeitar a preservação 

das reservas legais ou das áreas de preservação permanente. Nessas áreas, a vegetação nativa 

foi toda substituída por gramíneas exóticas. 

(C

) 
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Na planície de inundação do Rio Gualaxo do Norte, desde o curso médio do rio até a 

sua confluência com o Rio do Carmo em Barra Longa, era praticada agricultura de 

subsistência. Essa área foi devastada e soterrada pela lama de rejeitos oriunda do rompimento 

da barragem de Fundão.  

2.3.1.4.Edificações e vias de acesso 

Na bacia do Rio Gualaxo do Norte se situam os povoados Quebra Vara, Bento 

Rodrigues, Camargos, Gama de Baixo, Paracatu de Baixo, Paracatu de Cima, Paracatuzinho, 

Campinas, Gesteira e Volta da Capela, todos próximos aos cursos hídricos. A maioria deles 

fica à margem do Rio Gualaxo do Norte, à exceção de Quebra Vara e Camargos. 

Edificações coloniais do século XVIII (MPMG, 2016), bem como moradias, escolas e 

prédios comerciais que se situavam na bacia de inundação do Rio Gualaxo do Norte foram 

destruídas e soterradas pelo rejeito da barragem de Fundão em 05/11/2015. O povoado de 

Bento Rodrigues foi completamente soterrado. 

Ocupações das Áreas de Preservação Permanente e o lançamento de efluentes líquidos 

in natura e de resíduos sólidos são recorrentes em toda a bacia (Figura 2-15). 

 Figura 2-15 - Lançamento de efluentes domésticos (esquerda) e despejo de ossadas (direita) no ponto 

KFRC15 - Rio Gualaxo do Norte (13/08/2015). 

  

Fonte da autora. 

A maior parte do curso do Rio Gualaxo do Norte é acompanhada por estradas não 

pavimentadas que colaboram para a ressuspensão de material particulado (poeira), bem como 

para a ocorrência de erosões das encostas e assoreamento do leito do rio. Além de dificultar o 

trânsito na região durante os períodos chuvosos.  

Nas vias da bacia do Rio Gualaxo do Norte, a maior perda estrutural decorrente do 

rompimento da barragem pode ser considerada a destruição de 2,2 km do eixo do Caminho 
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dos Diamantes da Estrada Real no município de Mariana (MPMG, 2016). O fluxo da lama 

também demoliu e arrastou as pontes que possibilitavam a travessia do Rio Gualaxo do Norte 

e foram substituídas. 

A Figura 2-16 apresenta o mapa topográfico e de uso e ocupação do solo da bacia do 

Rio Gualaxo do Norte com a posição dos pontos de amostragem de água e sedimentos 

realizados na área em estudo antes e após o rompimento da barragem de Fundão. 
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Figura 2-16 - Mapa topográfico e de uso e ocupação do solo da bacia do Rio Gualaxo do Norte. 

 

Fonte da autora.
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2.3.2. Bacia do Rio Gualaxo do Sul 

2.3.2.1.Aproveitamento hidrelétrico 

A bacia do Rio Gualaxo do Sul conta com cinco Pequenas Centrais Hidrelétricas– 

PCHs (Figura 2-17), quatro no Rio Maynart e uma no Rio Gualaxo do Sul (IGAM, 2010, p. 

64). 

No distrito de Santo Antônio do Salto, se situa o Sistema Maynart de Energia 

composto por quatro PCHs implantadas a partir da década de 1930. Compõem esse sistema as 

PCHs Salto, Caboclo, Funil e Prazeres. “As PCHs de Salto, Caboclo e Funil são alimentadas, 

em cascata, pelas águas do rio Maynart, que tem como afluentes principais o ribeirão da 

Cachoeira e onde foi construída, na década de 50, uma barragem com capacidade de 

acumulação de 36.500.000 m³. A PCH dos Prazeres, em Ouro Preto, tem seu canal interligado 

a barragem do Custódio” (IGAM, 2010, p. 61).  

Figura 2-17 - PCHs em operação na bacia do Rio Gualaxo do Sul. 

Usina 
Data de 

operação 

Potência 

outorgada 

(kW) 

Potência 

fiscalizada 

(kW) 

Destino 

da 

energia 

Proprietário Município Rio 

Cachoeira 

dos 

Prazeres 

23/12/2014 3.830 3.830 APE 100% para 

MAYNART 

ENERGETICA 

LTD. 

Ouro 

Preto, MG 

Maynart 

Caboclo 23/12/2014 4.160 4.160 APE 100% para 

MAYNART 

ENERGETICA 

LTD. 

Ouro 

Preto, MG 

Maynart 

Funil 23/12/2014 3.600 3.600 APE 100% para 

MAYNART 

ENERGETICA 

LTD. 

Ouro 

Preto, MG 

Maynart 

Salto 23/12/2014 4.240 4.240 APE 100% para 

MAYNART 

ENERGETICA 

LTD. 

Ouro 

Preto, MG 

Maynart 

Fumaça 20/05/2003 10.000 10.000 APE 100% para 

MAYNART 

ENERGETICA 

LTD. 

Mariana, 

MG 

Gualaxo 

do Sul 

Fonte das informações: ANEEL (?). 
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2.3.2.2.Mineração e garimpo 

Com base em dados da CPRM (2016), a área minerada na bacia do Rio Gualaxo do 

Sul foi estimada em 94,9 km², dos quais 1,8 km² se situam em Área de Preservação 

Permanente de acordo com a Lei Nº 12.651 (BRASIL, 2012) - Figura 2-19.  

Não foram identificadas ocorrências de garimpo na área. 

2.3.2.3.Agricultura e pecuária 

Na zona rural, fora das áreas de preservação ambiental e de mineração, predomina a 

pecuária bovina extensiva em sistema monocultural inclusive invadindo as áreas de 

preservação permanente analogamente ao que foi observado nas outras áreas da bacia do Rio 

do Carmo.  

2.3.2.4.Edificações e vias de acesso 

Também de forma análoga ao observado nas demais áreas da bacia do Rio do Carmo, 

a ocupação do solo na bacia do Rio Gualaxo do Sul se deu de forma desordenada e 

degradadora das Áreas de Preservação Permanente. Observou-se a presença de  edificações às 

margens dos cursos d’água, lançamentos de efluentes in natura e de resíduos sólidos tanto nos 

afluentes quanto no próprio Rio Gualaxo do Sul. 

Destaca-se aqui a existência de travessia de veículos dentro do curso d’água do 

Ribeirão Cachoeira do Brumado, Figura 2-18. 

Figura 2-18 - Ponto de travessia de veículos dentro do curso d'água do Ribeirão Cachoeira do Brumado, 

ponto KFRC09 - Rio Gualaxo do Sul (12/08/2015). 

 

Fonte da autora. 
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Figura 2-19 - Mapa topográfico e de uso e ocupação do solo da bacia do Rio Gualaxo do Sul. 

 

Fonte da autora.
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2.3.3. Bacias do Alto e do Baixo Rio do Carmo 

2.3.3.1.Aproveitamento hidrelétrico 

Localizada no Ribeirão do Carmo em Mariana – Alto Rio do Carmo -, a Pequena 

Central Hidrelétrica – PCH de Furquim entrou em operação em 05/11/2003 e possui potência 

outorgada para a Maynart Energética Ltd. de 6.000 kW (ANEEL, ?). 

2.3.3.2.Mineração e garimpo 

A atividade garimpeira é ativa no Alto Rio do Carmo desde o início do ciclo do Ouro 

na região, durante o século XVIII. Já no Baixo Rio do Carmo não foram registradas pelo 

CPRM (2016) atividades garimpeiras e nem minerárias. 

A Figura 2-20 apresenta garimpos de ouro no Ribeirão do Carmo, análogos aos que 

ocorrem na bacia do Rio Gualaxo do Norte, encontrados em plena atividade durante os 

trabalhos de campo realizados em agosto/2015 e fevereiro/2016. 

Figura 2-20 - Leito do Rio do Carmo revolvido pela atividade garimpeira de ouro a montante (A) e a 

jusante (B e C) do ponto KFRC03 - Prainha de Mariana/Prainha do Santo Antônio – Alto Rio do Carmo 

(12/08/2015). 

  

 

Fonte da autora. 

(A) (B) 

(C) 
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 Já a Figura 2-21 evidencia a atividade de mineração de areia no Alto Rio Doce a 

jusante da confluência com o Rio do Carmo antes do rompimento da barragem de Fundão. 

Com o fluxo da lama de rejeitos essa fonte de matéria prima para a construção civil 

inviabilizada. 

Figura 2-21 - Dragagem de areia no leito do Rio Doce a jusante da confluência com o Rio do Carmo 

(13/08/2015). 

  

Fonte da autora. 

2.3.3.3.Agricultura e pecuária 

Assim como o observado no restante da bacia, tanto na área do Alto quanto na do 

Baixo Rio do Carmo as práticas agropecuárias adotadas são muito degradadoras, o que 

colabora para o empobrecimento do solo, perda da biodiversidade silvestre e agravamento da 

erosão na região (Figura 2-22). Prevalecem as monoculturas de pastagens para a pecuária 

bovina e eucaliptos para a produção de carvão vegetal (Figura 2-23). 

Figura 2-22 - Voçoroca no ponto KFRC14 - Baixo Rio do Carmo (13/08/2015). 

 

Fonte da autora. 
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Figura 2-23 - Solo degradado pela queima e exposição à erosão em fase de corte da monocultura de 

eucalipto (esquerda) e forno de produção de carvão vegetal se sistema de tratamento de efluentes gasosos 

(direita) - bacia Alto Rio do Carmo (12/08/2015). 

  

Fonte da autora. 

 Observa-se, ainda, que é recorrente a localização de aviários, pocilgas e currais em 

Áreas de Preservação Permanente – APPs às margens dos cursos d’água sem qualquer tipo de 

sistema de tratamento de efluentes (Figura 2-24, Figura 2-25), bem como a ocupação das 

APPs por pastagens, para criação bovina em sistema extensivo, nas quais os animais tem 

acesso direto aos cursos d’água (Figura 2-26). 

 Ressalta-se que, além de inadequada, após o rompimento da barragem de Fundão esse 

tipo de ocupação das APPs de beira dos cursos d’água foi completamente inviabilizado no 

Baixo Rio do Carmo uma vez que as planícies de inundação foram tomadas pela lama de 

rejeitos da barragem (Figura 2-26). 

Figura 2-24 - Criação de porcos e gansos na Área de Preservação Permanente – APP do Córrego Tripuí 

afluente do Rio do Carmo no ponto KFRC01 (esquerda), e na APP do Rio do Carmo no ponto KFRC03 – 

Prainha de Mariana/Prainha do Santo Antônio (direita) – Alto Rio do Carmo (12/08/2015). 

  

Fonte da autora. 
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Figura 2-25 - Curral de gado (esquerda – 125/02/2016) e pocilga (direita – 13/08/2015) em Área de 

Preservação Permanente do Rio do Carmo no ponto KFRC13 a jusante de Acaiaca - Baixo Rio do Carmo. 

  

Fonte da autora. 

Figura 2-26 - Criação extensiva de gado em Área de Preservação Permanente com pastagens degradadas 

em processos erosivos no ponto KFRC12 antes do rompimento da barragem de Fundão (13/08/2015) - 

esquerda, e após o rompimento (25/02/2016) – direita – Baixo Rio do Carmo. 

  

Fonte da autora. 

2.3.3.4.Edificações e vias de acesso 

De forma similar ao que ocorre no restante da bacia, a ocupação desordenada do Alto 

e Baixo Rio do Carmo colabora para a degradação da qualidade ambiental ao invadir as Áreas 

de Preservação Permanente e lançar efluentes líquidos in natura e resíduos sólidos nos cursos 

d’água. A fim de resolver esse problema, é fundamental a execução de um zoneamento 

ambiental que leve em consideração as especificidades locais, agora considerando também os 

impactos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão. 

Nesse sentido, aplicam-se aqui as recomendações apresentadas para a bacia do Rio 

Gualaxo do Norte. 

A Figura 2-27 e a Figura 2-28 apresentam os mapas de uso e ocupação do solo do Alto 

e do Baixo Rio do Carmo respectivamente. 
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Figura 2-27 - Mapa topográfico e de uso e ocupação do solo do Alto Rio do Carmo. 

 

Fonte da autora. 
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Figura 2-28 - Mapa topográfico e de uso e ocupação do solo do Baixo Rio do Carmo. 

 

Fonte da autora.  
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3. METODOLOGIA

No Brasil, de índios e negros, a obra 

colonial de Portugal foi também radical. 

Seu produto verdadeiro não foram os ouros 

afanosamente buscados e achados, nem as 

mercadorias produzidas e exportadas. Nem 

mesmo o que tantas riquezas permitiram 

erguer no Velho Mundo. Seu produto real 

foi um povo-nação, aqui plasmado 

principalmente pela mestiçagem, que se 

multiplica prodigiosamente como uma 

morena humanidade em flor, à espera do 

seu destino. Claro destino, singelo, de 

simplesmente ser, entre os povos, e de 

existir para si mesmos. 

Nada é mais continuado, tampouco é tão 

permanente, ao longo desses cinco séculos, 

do que essa classe dirigente exógena e 

infiel a seu povo. No afã de gastar gentes e 

matas, bichos e coisas para lucrar, acabam 

com as florestas mais portentosas da terra. 

Desmontam morrarias incomensuráveis, na 

busca de minerais. Erodem e arrasam 

terras sem conta. Gastam gente, aos 

milhões. 

Tudo, nos séculos, transformou-se 

incessantemente. Só ela, a classe dirigente, 

permaneceu igual a si mesma, exercendo 

sua interminável hegemonia. Senhorios 

velhos se sucedem em senhorios novos, 

super-homogêneos e solidários entre si, 

numa férrea união superarmada e a tudo 

predisposta para manter o povo gemendo e 

produzindo. Não o que querem e precisam, 

mas o que lhes mandam produzir, na forma 

que impõem, indiferentes a seu destino. 

Não alcançam, aqui, nem mesmo a façanha 

menor de gerar uma prosperidade 

generalizável à massa trabalhadora, tal 

como conseguiu, sob os mesmos regimes, 

em outras áreas. Menos êxito teve, ainda, 

em seus esforços por integrar-se na 

civilização industrial. Hoje, seu desígnio é 

forçar-nos à marginalidade na civilização 

que está emergindo. 

Freire (2015, p. 53)  
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3.1. Pontos de coleta 

Inicialmente foram selecionados 17 pontos ao longo do Rio do Carmo e seus principais 

afluentes, Rio Gualaxo do Sul e Rio Gualaxo do Norte, distribuídos a montante e a jusante das 

ocupações populacionais mais densas e cujo acesso é viável para a realização da coleta de 

amostras de água e sedimentos. Também procurou-se considerar na alocação dos pontos de 

amostragem a contribuição dos tributários. Tais pontos foram identificados através da 

marcação de suas respectivas coordenadas planas Universal Transversa de Mercator – UTM, 

com a utilização de um aparelho de Global Positioning System – GPS da marca Garmim, de 

posse do Laboratório de Saneamento Ambiental da UFOP. Posteriormente ao rompimento da 

Barragem de Fundão, afim de melhor contribuir para a avaliação do impacto ambiental desse 

desastre, foi acrescentada à amostragem o ponto KFRC18 que se situa no Alto Rio Doce a 

jusante da confluência com o Rio do Carmo. 

 3.2. Pré-coleta 

Os procedimentos pré-coleta realizados para o primeiro trabalho de campo foram os 

mesmos repedidos para o segundo campo e são descritos a seguir. 

Antes da coleta foram feitos alguns procedimentos para que os analitos não sofressem 

contaminação ou interferência. 

Os aparelhos portáteis (multiparâmetro, oxímetro e turbidímetro) e o GPS foram limpos, 

calibrados e verificadas as cargas de suas baterias. 

Os vidros de polietileno (100mL e 1000 mL) foram lavados com água destilada e água 

ultra-pura. Para verificar a limpeza foi feito o teste de branco. A mesma técnica de lavagem 

foi utilizada para lavar o balde de polietileno. 

 3.3. Coleta 

As coletas foram realizadas em duas campanhas, a primeira ocorreu no mês de agosto de 

2015 (período seco) e a segunda no mês de fevereiro de 2016 (período chuvoso). Em cada dia 

da campanha foram coletadas amostras de água com auxílio de um balde. O procedimento foi 

realizado contra a corrente fazendo-se ambiente com a água por três vezes com o balde para 

que não contaminasse a amostra. Os amostradores, integrantes do Grupo de Pesquisas em 

Recursos Hídricos do ProAmb, utilizaram luvas no processo. Em cada ponto foram retiradas 

as mesmas quantidades de amostras para serem analisadas in situ e outras para serem 

analisadas no laboratório. 
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Em cada ponto de amostragem foram utilizados cerca de 200 mL para as análises in situ.  

Para análise de micro-organismos foi retirada uma amostra para analisar se há indicador 

de contaminação fecal pelo método Colilert. Amostragens de 100 mL foram acondicionadas 

em sacolas próprias de coleta para Colillert que já vem esterilizadas. Estas, após o 

condicionamento foram armazenadas em caixas de isopor e mantidas a temperaturas entre 4º a 

6ºC. No final de cada dia de coleta, as amostras foram levadas para a cidade de Ouro Preto 

para serem feitas as análises no Laboratório de Saneamento Ambiental na UFOP, já que o 

período de análise é de vinte e quatro horas após a coleta.  

Foi utilizado um frasco de 200 mL para acondicionar uma amostra com objetivo verificar 

se há e quais são os elementos metálicos e traços, para isso foi utilizada a técnica de 

espectrometria de emissão óptica por plasma acoplado (ICP-OES). Esta amostra foi filtrada 

com auxílio de uma seringa acoplada com uma membrana de filtro de 0,45µm de porosidade. 

Em seguida a amostra foi acidificada, com ácido nítrico, para evitar que os metais se 

complexem. Após esse procedimento, a amostra foi fechada e etiquetada. Todas estas 

amostras foram armazenadas em caixas de isopor para manter a refrigeração. 

Em relação aos sedimentos, foram retiradas amostras de cada ponto definido. Foi utilizado 

um equipamento adequado a cada situação, como uma draga tipo Birge-Ekman e um 

amostrador. Após a coleta, os sedimentos foram acondicionados em sacos plásticos de 

polietileno que foram lacrados e identificados. Estes serão preparados em laboratório para 

determinação de metais e elementos traços pelo ICP-OES. As análises de sedimentos ainda 

não foram realizadas devido a problemas nos equipamentos laboratoriais que inviabilizaram a 

realização dessas análises no prazo da defesa desta dissertação e, por isso, os resultados 

referentes a essas amostragens serão publicados posteriormente. 

 3.4. Análises da amostragem in situ 

Após a coleta, no local foram medidos os seguintes parâmetros, indicados na Figura 3-1, 

por meio da utilização dos equipamentos também indicados na mesma figura. 

 

Figura 3-1 - Parâmetros de medição in situ.  

Parâmetro Equipamento de medição 

Oxigênio dissolvido Medidor Multiparametro Portátil 

Hq40d da marca Hach Pressão atmosférica 

% de saturação de Oxigênio Dissolvido – OD 



48 

 

Parâmetro Equipamento de medição 

Temperatura da água 

Condutividade elétrica Multiparâmetro Portátil da marca 

Myron L. Company, Ultrameter II, 

6P 

Potencial Redox – ORP 

Resistividade 

Sólidos Totais Dissolvidos – TDS 

Potencial Hidrogeniônico - pH 

Turbidez Turbidímetro da marca DIGIMED 

Temperatura do ar Termômetro Digital da marca 

Incoterm 

Fonte da autora.  

3.5. Preparação e análises das amostras em laboratório 

 A Figura 3-2 apresenta um resumo dos parâmetros verificados, assim como os 

equipamentos e os laboratórios utilizados para tanto. 

Figura 3-2 - Análises laboratoriais realizadas. 

Parâmetro Unidade Método de análise Equipamento 

utilizado 

Local da análise 

Coliformes totais e 

E. coli 

NMP/100 mL Colilert 9223 B  

(APHA, 2012) 

 Laboratório de Biologia 

e Tecnologia Micro-

organismos – 

LBTM/ICEB/UFOP 

Metais Totais e 

Metais Dissolvidos 

na água 

µg/L Espectrometria de 

Emissão Ótica com 

Plasma Indutivamente 

Acoplado 

ICP-OES série 

725 marca 

Agilent 

Tecnologies 

Laboratório de 

Geoquímica Ambiental - 

LGQA/DEGEO/UFOP 

Cloretos mg/L 4500-Cl  Laboratório de 

Saneamento Ambiental 

– LSA/UFOP 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxigênio – DBO5,20 

mg/L 5210 B (APHA, 

2012) 

Medidor 

Multiparametro 

Portátil Hq40d 

da marca Hach 

Laboratório de 

Saneamento Ambiental 

– LSA/UFOP 

Fonte da autora. 

3.5.1. Água 

Em relação à verificação de teores de metais e metaloides na amostragem de água, estes 

foram determinados por Espectrofotômetro de Emissão Atômica com Fonte de Plasma 
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Indutivamente Acoplado (ICP-EOS), marca SPECTRO, modelo Ciros CCD em operação no 

LGqA do DEGEO/UFOP.  

Para verificar a presença de micro-organismos, as amostragens de 100mL foram 

analisadas no Laboratório da UFOP pelo método Colilert. No laboratório de Saneamento 

Ambiental/UFOP foi adicionado o reagente às amostras. Em seguida, as amostras foram 

acondicionadas numa cartela apropriada e lacrada. Essas cartelas foram incubadas por 24 

horas a uma temperatura de 35°C. Após este período foram feitas as leituras dos resultados. 

3.5.2. Determinação do IQA dos Rios do Carmo, Gualaxo do Norte e Gualaxo do Sul 

 Cálculo do Índice de Qualidade das Águas – IQA 

Foi calculado o IQA utilizando a seguinte equação:  

 

em que: 

IQA: Índice de Qualidade das Águas, um número entre 0 e 100; 

qi: qualidade do i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 100, obtido da respectiva “curva 

média de variação de qualidade” –Figura 3-3, em função de sua concentração ou medida; 

wi: peso correspondente ao i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 1, atribuído em função da 

sua importância para a conformação global de qualidade, sendo: 

n: número de variáveis que entram no cálculo do IQA. 

Utilizou-se a curva de qualidade desenvolvida para Coliformes Termotolerantes para os 

ensaios de Escherichia coli, conforme orientação da (CETESB, 2013): aplicando-se um fator 

de correção de 1,25 sobre o resultado de E. coli pôde-se utilizar o valor equivalente da curva 

de Coliformes Termotolerantes. 

 A partir do cálculo do IQA, utilizou-se a Figura 3-4 para classificar a qualidade das 

águas dos rios do Carmo, Gualaxo do Sul e Gualaxo do Norte. 
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Figura 3-3- Curvas médias de variação de qualidade das águas.  

 

Fonte: CETESB (2013). 
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Figura 3-4 - Correspondência entre o IQA calculado e a categoria de qualidade da água.  

 

 Fonte: IGAM (2012).  

3.6. Caracterização da bacia do rio do Carmo em seus aspectos socioambientais 

 Os resultados encontrados na literatura levantados na etapa de revisão bibliográfica 

foram acrescidos e comparados aos resultados obtidos nas análises in situ, laboratoriais e 

observações de campo. Foram elaborados mapas e gráficos e as características limnológicas 

identificadas foram associadas ao uso e ocupação do solo constatado nas atividades de campo 

realizadas ao longo dos rios em estudo. 

3.7. Cronograma da pesquisa 

A Figura 3-5 apresenta o cronograma de trabalho da presente pesquisa.
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Figura 3-5 – Cronograma da pesquisa. 

 

Fonte da autora. 
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4. RESULTADOS 
AMOSTRAIS E 

DISCUSSÕES 

Rios, rios, ribeirões... 

Paraopeba, Arrudas, Santa 

Bárbara, Gualaxo do Norte, 

Funil, Peixe, Gualaxo do 

Sul, Carmo, Grande, Elvas, 

Rio das Velhas, Rio das 

Mortes... rios que levam até 

o mar o sabor de Belo 

Horizonte, Sabará, Caeté, 

Mariana, Ouro Preto, 

Congonhas do Campo, 

Santa Bárbara do Mato 

Dentro. Rios que pela vida 

subterrânea dos lençóis 

d’água drenam do solo das 

igrejas e da terra dos 

cemitérios a substância 

calcária de meus parentes... 

 

Pedro Nava – In Baú de 

Ossos (apud COSTA, 2015, 

p. vii) 
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4.1. Rio Gualaxo do Norte 

Para o estudo da concentração histórica de metais, metaloides e Índice de Qualidade das 

Águas – IQA no Rio Gualaxo do Norte e afluentes, tributários do Rio do Carmo, foi feita a 

revisão dos resultados amostrais de pesquisas realizadas tanto antes quanto depois do 

rompimento da barragem de Fundão (05/11/2015) em sedimentos e em água. Visando 

complementar os estudos revisados e gerar dados atualizados, também foram amostrados água 

e sedimentos de fundo nos pontos KFRC04, KFRC08 e KFRC15 em agosto de 2015 e 

fevereiro de 2016. O presente trabalho apresenta os resultados obtidos da revisão bibliográfica 

realizada, e das análises de água dos três pontos amostrados diretamente (APÊNDICE C). Os 

dados primários das análises dos sedimentos coletados nos pontos KFRC serão publicados 

posteriormente. 

Para a melhor visualização da situação prévia e atual da bacia do Rio Gualaxo do Norte 

quanto à presença de metais e metaloides acima dos limites normatizados para água e 

sedimentos, foram elaborados quatro mapas.  

O mapa da Figura  apresenta os pontos cujas amostras de sedimentos foram coletadas 

antes do rompimento da barragem de Fundão e os metais e metaloides acima do limite de 

prevenção para uso agrícola e residencial segundo a Resolução CONAMA 420 (2009) 

quantificados por: 

 Buscher (1992) – coletas realizadas em maio e junho de 1990; 

 Costa (2001) – coletas realizadas em 1999 e 2000; 

 Palmieri (2006) – coletas realizadas em julho de 2002 e fevereiro e março de 

2003; 

 CPRM (2015) – coletas realizadas em janeiro, maio, junho, julho e agosto de 

2010; 

 Rodrigues (2012). 

O mapa da Figura 4-2 se refere aos resultados amostrais de sedimentos coletados após 

o rompimento da barragem quantificados pela CPRM (2015) cuja coleta foi feita em 

novembro de 2015.  

A Figura 4-3 apresenta os pontos de amostragem de água coletada antes do 

rompimento da barragem, e os metais e metaloides acima do limite classes 1 e 2 e para cultivo 
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de organismos aquáticos segundo as Resoluções COPAM-CERH/MG 01/2008 e CONAMA 

357/2005 com autoria de: 

 Buscher (1992) – coletas realizadas em maio e junho de 1990; 

 Costa (2001) – coletas realizadas em 1999 e 2000; 

 CPRM (2015) – coletas realizadas em janeiro, maio, junho, julho e agosto de 2010; 

 Gontijo (2012); 

 Fonte da autora – coleta realizada em agosto de 2015. 

Por fim, a Figura 4-4 apresenta os pontos de amostragem de água coletada após o 

rompimento da barragem, os metais e metaloides acima do limite classes 1 e 2 e para cultivo 

de organismos aquáticos segundo as Resoluções COPAM-CERH/MG 01/2008 e CONAMA 

357/2005, bem como o resultado do IQA dos pontos KFRC04, KFRC08 e KFRC15. 

Apresentam-se, nesse mapa, os resultados amostrais dos seguintes autores: 

 CPRM (2015) – coleta realizada em novembro de 2015; 

 GIAIA (2015) – coleta realizada em dezembro de 2015; 

 Fonte da autora – coleta realizada em fevereiro de 2016. 

Depreende-se, desse mapeamento (Figura 4-1) que, antes do desastre socioambiental 

desencadeado pelo rompimento da barragem de Fundão, o Rio Gualaxo do Norte e seus 

afluentes já apresentavam altas concentrações nos sedimentos de arsênio (As), cromo (Cr), 

ferro (Fe), mercúrio (Hg), manganês (Mn) e níquel (Ni). É importante destacar que, todos 

esses elementos apresentam o background geoquímico na área superior aos padrões limites de 

prevenção para uso agrícola e residencial da Resolução CONAMA 420 (2009), conforme 

visto na Figura 2-1. Conclui-se, portanto, que se trata de elementos de origem geológica que 

se acumularam nos sedimentos fluviais em decorrência de fenômenos naturais e de atividades 

antrópicas que aceleram os processos erosivos na bacia, notadamente as atividades 

centenárias de garimpo cuja localização pode ser vista nas Figuras 2-14 e 2-16.  

Com o fluxo dos rejeitos da mineração de ferro oriundos do rompimento da barragem 

de Fundão em 05/11/2015, os sedimentos de fundo do Rio Gualaxo do Norte e de alguns dos 

seus afluentes de cabeceira foram revolvidos, diluídos e transportados pela calha do rio, e os 

elementos neles presentes biodisponibilizados.  
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Nos pontos amostrados na área da bacia do Rio Gualaxo do Norte pela CPRM (2015) 

em novembro de 2015, apenas o arsênio foi quantificado acima do padrão para uso agrícola e 

residencial da Resolução CONAMA 420 (2009) no ponto EVA4005 (Figura 4-2) fora da área 

atingida pela lama de rejeitos. Pode-se entender que, a diminuição das concentrações de 

arsênio, cromo, manganês, mercúrio e níquel na área impactada pelo fluxo da lama na bacia 

sejam devidas ao processo de diluição.  

Já na água (Figura 4-3), antes do rompimento da barragem, quantificou-se alumínio 

(Al), cádmio (Cd), ferro (Fe), mercúrio (Hg), manganês (Mn), fósforo (P), chumbo (Pb), 

enxofre (S) e zinco (Zn) acima do limite classes 1 e 2 e para cultivo de organismos aquáticos 

segundo os padrões das Resoluções COPAM-CERH/MG 01 (2008) e CONAMA 357 (2005). 

Observa-se na Figura 2-1 que a maioria desses elementos apresenta background elevado à 

exceção do fósforo e do enxofre que ainda não contam com background propostos para a área 

e que, além da origem geológica, apresentam concentrações elevadas devido ao lançamento 

de efluentes domésticos in natura nos corpos d’água, prática recorrente onde existem 

edificações na bacia (Figuras 2-15 e 2-16). 

Após o rompimento da barragem, os elementos alumínio (Al) e chumbo (Pb) não 

foram quantificados acima dos padrões na água dos rios Gualaxo do Norte e afluentes, 

entretanto, aos demais elementos já acima dos padrões, somaram-se o antimônio (Sb) e o 

selênio (Se) (Figura 4-4). Desses últimos, observa-se na Figura 2-1 que o antimônio tem 

background alto na área, já o selênio é de origem ainda desconhecida, demandando estudos 

investigativos para identificar sua origem. 

O APÊNDICE D apresenta os valores máximos quantificados – VMQ de metais e 

metaloides em água do Rio Gualaxo do Norte e afluentes antes – ARB, e após o rompimento 

da barragem de Fundão – DRB em comparação com padrões nacionais e internacionais para 

qualidade das águas. Nessa tabela, observa-se que: 

 Os seguintes elementos apresentaram VQM acima dos padrões de qualidade 

das águas com VQMDRB superior ao VQMARB: alumínio (Al), ferro (Fe), 

potássio (K), manganês (Mn), chumbo (Pb), antimônio (Sb), estrôncio (Sr), 

zinco (Zn), brometo (Br
-
), cloreto (Cl

-
), fluoreto (F

-
), nitrito (NO

2-
) e sulfato 

(SO4
2-

); 
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 Apresentaram VQMDRB superior ao VQMARB com ambos abaixo dos padrões 

de qualidade das águas: bário (Ba), potássio (K), estrôncio (Sr), brometo (Br
-
), 

cloreto (Cl
-
), fluoreto (F

-
), nitrito (NO

3-
) e sulfato (SO4

2-
). Conforme pode ser 

observado na Figura 2-1, o bário o potássio e o estrôncio são de origem 

geológica. Já o brometo, o cloreto, o fluoreto, o nitrito e o sulfato são oriundos 

do processo produtivo da mineração de ferro. Apesar de se situarem abaixo 

dos padrões, o grande aumento da concentração desses elementos na água 

após o rompimento da barragem de Fundão representa alterações significativas 

no ambiente aquático, o que pode provocar desequilíbrios no ecossistema;  

 No caso do alumínio (Al), do ferro (Fe), do potássio (K), do chumbo (Pb), do 

zinco (Zn) e do sulfato (SO4
2-

), os VQMARB só foram maiores que os VQMDRB 

em pontos a jusante dos vertedouros das barragens de Santarém e de Fundão. 

Apresentando, ainda, concentrações muito superiores aos VQM em outros 

pontos do Rio Gualaxo do Norte e afluentes. Isso evidencia que, os efluentes 

dos vertedouros dessas barragens já eram fontes de poluição do Rio Gualaxo 

do Norte, com relação a esses elementos, mesmo antes do rompimento da 

Barragem de Fundão; 

 Apresentaram VQM historicamente acima das normas com VQMDRB inferior 

ou igual ao VQMARB os seguintes elementos: arsênio (As), cádmio (Cd), 

cromo (Cr), cobre (Cu), mercúrio (Hg), níquel (Ni), fósforo (P) e enxofre (S). 

A diminuição da concentração desses elementos após o rompimento da 

barragem de Fundão pode ser explicada pelo processo de diluição e transporte 

para jusante da área em estudo. 

Encontra-se ainda no APÊNDICE D, o VMQDRB de metais e metaloides no Rio 

Gualaxo do Norte em comparação com padrões nacionais e internacionais de potabilidade, e 

com o nível máximo de ingestão diária tolerável biologicamente. Destacam-se os elementos 

arsênio (As), ferro (Fe), manganês (Mn), chumbo (Pb), antimônio (Sb), selênio (Se) e 

brometo (Br
-
), que apresentaram VMQDRB superiores aos padrões de potabilidade. É por isso 

recomendável a remoção desses elementos nos sistemas de tratamento de água com captação 

no Rio Gualaxo do Norte que visem ao abastecimento humano, bem como o monitoramento 

deles nas estações de captação do Baixo Rio do Carmo e do Rio Doce. Especial atenção deve 
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ser dada aos elementos ferro (Fe), manganês (Mn), e selênio (Se) que, se não tiverem a 

concentração reduzida na água de consumo, podem atingir concentrações superiores ao nível 

máximo de ingestão diária tolerável biologicamente. 
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Figura 4-1 - Metais e metaloides acima do limite de prevenção para uso agrícola e residencial segundo a Resolução CONAMA 420 (2009) quantificados nos sedimentos dos rios Gualaxo do Norte e afluentes antes de 05/11/2015. 

 

Fonte da autora. 
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Figura 4- 1 - Metais e metaloides acima do limite de prevenção para uso agrícola e residencial segundo a Resolução CONAMA 420 (2009) quantificados nos sedimentos dos rios Gualaxo do Norte e afluentes após 05/11/2015. 

 

Fonte da autora. 
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Figura 4- 2 - Metais e metaloides em água quantificados nos rios Gualaxo do Norte e afluentes acima do limite classes 1 e 2 e para cultivo de organismos aquáticos segundo as Resoluções COPAM-CERH/MG 01/2008 e CONAMA 357/2005 antes de 

05/11/2015. 

 

Fonte da autora. 
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Figura 4- 3 – IQA, metais e metaloides em água quantificados nos rios Gualaxo do Norte e afluentes acima do limite classes 1 e 2 e para cultivo de organismos aquáticos segundo as Resoluções COPAM-CERH/MG 01/2008 e CONAMA 357/2005 

após 05/11/2015. 

 

Fonte da autora. 
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4.1.1.1. Metais e metaloides em água 

4.1.1.2. Elementos Calcófilos 

A Figura 4-5 mostra correlação positiva entre as concentrações de fósforo (P) e enxofre 

(S) nos pontos KFRC04 e KFRC08. Esses elementos possuem origem tanto litológica quanto 

são encontrados em grandes concentrações nos efluentes domésticos e agropecuários. Já o 

zinco (Zn), de origem litológica, não apresentou correlação com o P e o S. 

Figura 4- 4- Correlação entre as concentrações de enxofre, zinco e fósforo em água do Rio Gualaxo do 

Norte. 

 

Fonte da autora. 

 As Figuras 34-6 a 4-11 apresentam os resultados amostrais dos pontos com as maiores 

concentrações de arsênio (As), cádmio (Cd), mercúrio (Hg), fosforo (P), enxofre (S) e zinco 

(Zn) respectivamente, em comparação com os padrões brasileiros, canadenses, estadunidenses 

e australianos de qualidade de água no Córrego Água Suja e no Rio Gualaxo do Norte. 

Depreende-se dessas comparações, que essas águas encontram-se inadequadas para diversos 

usos, a saber:  

 As concentrações de arsênio (As) no Rio Santarém e ao longo do Rio Gualaxo 

do Norte comprometem o uso da água para consumo humano, pesca ou 

aquicultura e pecuária além da proteção da vida aquática a longo prazo. Tendo 

apresentado concentração menor no período seco do que no chuvoso (Figura 4-

6); 
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 As concentrações de cádmio (Cd) se apresentaram inadequadas para o 

consumo humano, a irrigação e a proteção da vida aquática tanto a curto 

quanto a longo prazos no Rio Gualaxo do Norte (Figura 4-7); 

 O mercúrio (Hg) torna imprópria a água ao longo do Córrego Água Suja, 

afluente do Rio Gualaxo do Norte, para quase todos os usos previstos nas 

normas apresentadas, sendo adequada apenas para a pecuária de acordo com a 

USEPA (2012) (Figura 4-8); 

 O fósforo (P) apresenta concentrações ao longo do Rio Gualaxo do Norte que 

comprometem o uso para a irrigação no longo prazo, não tendo apresentado 

grandes variações entre as estações secas e chuvosas (Figura 4-9); 

 O enxofre (S) ao longo do Rio Gualaxo do Norte apresenta concentrações 

superiores às classes 1 e 2 (CONAMA 357/05), estando inclusive superior ao 

padrão de lançamento de efluentes. Esse elemento apresenta maiores 

concentrações nas estações secas do que nas chuvosas (Figura 4-10); 

 Apesar de adequada para a maioria dos usos, a concentração de zinco (Zn) ao 

longo do Rio Gualaxo do Norte representa risco à proteção da vida aquática. A 

concentração desse elemento decresce de montante para jusante ao longo do 

rio, podendo não ser uma fonte de poluição significativa para o Baixo Rio do 

Carmo. Observa-se ainda, que as concentrações no período chuvoso foram 

superiores às do período seco (Figura 4-11). 
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Figura 4-6 - Pontos com as maiores concentrações de arsênio em água no Rio Gualaxo do Norte. 

 

Fonte da autora. 
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Figura 4-7 - Pontos com as maiores concentrações de cádmio em água no Rio Gualaxo do Norte. 

 

Fonte da autora. 
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Figura 4-8 - Pontos com as maiores concentrações de mercúrio em água no Córrego Água Suja, afluente do Rio Gualaxo do Norte. 

 

Fonte da autora. 
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Figura 4- 9 - Pontos com as maiores concentrações de fósforo em água no Rio Gualaxo do Norte. 

 

Fonte da autora. 
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Figura 4- 10 - Pontos com as maiores concentrações de enxofre em água no Rio Gualaxo do Norte. 

 

Fonte da autora. 
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Figura 4- 11 - Pontos com as maiores concentrações de zinco em água no Rio Gualaxo do Norte. 

 

Fonte da autora. 
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4.1.1.3. Elementos Litófilos 

A Figura 4-12 mostra correlação positiva entre as concentrações de alumínio (Al) e manganês (Mn) ao longo do Rio Gualaxo do Norte, o que 

é coerente com a origem litológica desses elementos na bacia. 

Figura 4- 12- Correlação entre as concentrações de alumínio e manganês em água do Rio Gualaxo do Norte. 

 

Fonte da autora. 
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 As Figuras 4-13 e 4-14 apresentam os pontos com as maiores concentrações de alumínio e manganês em água no Córrego Natividade e 

Rio Gualaxo do Norte em comparação com os padrões brasileiros, canadenses, estadunidenses e australianos de qualidade de água. Esses 

elementos apresentaram concentrações acima de todos os padrões. Isso mostra que essas águas se encontram inadequadas para todos os usos com 

os padrões apresentados. 

Figura 4-13 - Pontos com as maiores concentrações de alumínio em água no Córrego Natividade e Rio Gualaxo do Norte. 

 

Fonte da autora. 
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Figura 4-14 - Pontos com as maiores concentrações de manganês em água no Córrego Natividade e Rio Gualaxo do Norte. 

 

Fonte da autora. 
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4.1.1.4. Elementos Siderófilos 

As Figuras 4-15 a 4-18 apresentam os pontos com as maiores concentrações de ferro, níquel, antimônio e selênio em água no Córrego 

Natividade e Rio Gualaxo do Norte em comparação com os padrões brasileiros, canadenses, estadunidenses e australianos de qualidade de água. 

Na Figura 4-15, observa-se que as concentrações de ferro tem grande variação ao longo do Rio Gualaxo do Norte, sendo um fator de restrição 

para todos os usos da água normatizados desde o Córrego Natividade até o baixo curso do Rio Gualaxo do Norte.  

Figura 4-15 - Pontos com as maiores concentrações de ferro em água no Córrego Natividade e Rio Gualaxo do Norte. 

 

Fonte da autora. 
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 Da Figura 4-16 depreende-se que as concentrações de níquel ao longo do Rio Gualaxo do Norte comprometem grande parte dos usos da 

água, sendo inadequada para o consumo humano mesmo após o tratamento convencional da água, é imprópria para a irrigação de longo prazo e 

põe em risco a proteção da vida aquática. 

Figura 4- 16 - Pontos com as maiores concentrações de níquel em água no Rio Gualaxo do Norte. 

 

Fonte da autora. 
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 Na Figura 4-17 observa-se que, após o rompimento da barragem de Fundão, a concentração de antimônio no Rio Gualaxo do Norte um 

nível muito superior ao padrão para as classes 1 e 2 do CONAMA e do COPAM-CERH?MG, o que significa que o tratamento convencional não 

é suficiente para tornar a água potável, ou seja, para adequá-lo ao consumo humano e animal. 

Figura 4- 17 - Ponto com a maior concentração de antimônio em água no Rio Gualaxo do Norte. 

 

Fonte da autora. 
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 A Figura 4-18 mostra que o selênio é um parâmetro de restrição a todos os usos da água normatizados. Com essas concentrações, as águas 

do Rio Gualaxo do Norte se encontram impróprias para a irrigação tanto de curto quanto de longo prazos, para a pecuária, para o consumo 

humano mesmo após o tratamento convencional, e põe em risco a proteção da vida aquática. 

Figura 4- 18 - Pontos com as maiores concentrações de selênio em água no Rio Gualaxo do Norte. 

 

Fonte da autora.
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4.1.1.5. Índice de Qualidade das Águas – IQA 

A Figura 4-19 apresenta o Índice de Qualidade das Águas do Rio Gualaxo do Norte 

referente à amostragem realizada em fevereiro de 2016, posterior ao rompimento da barragem 

de Fundão. Observa-se que o IQA variou pouco do ponto KFRC04, que se situa a montante 

da área atingida pelo fluxo da lama de rejeitos, com relação aos pontos KFRC08 e KFRC15 

que foram atingidos pela lama. Nota-se que, mesmo a turbidez, os sólidos totais e os metais e 

metaloides presentes na água tendo atingido valores capazes de provocar a interrupção total 

ou parcial do abastecimento de 12 cidades que realizam a captação diretamente do Rio Doce, 

afetando uma população estimada em 424.000 pessoas (ANA; MMA, 2016), ainda assim, o 

IQA não se mostrou um instrumento capaz de retratar a gravidade da situação.  

Figura 4- 19 - Índice de Qualidade das Águas do Rio Gualaxo do Norte em fevereiro de 2016. 

 

Fonte da autora. 

 O APÊNDICE C apresenta os resultados primários dos parâmetros quantificados nos 

pontos KFRC antes e após o referido desastre. Esse apêndice mostra que no ponto KFRC08, a 

concentração de sólidos totais passou de 85 mg/L em 12/08/2015, para 380 mg/L em 

24/02/2016, e no ponto KFRC15, a concentração passou de 50 mg/L para 1126 mg/L nessas 

mesmas datas. Já a turbidez, extrapolou o limite de quantificação do aparelho de medição, 

indicando valores superiores a 500 NTU nesses pontos. O baixo impacto que esses valores 

representaram no resultado do IQA se deve pequeno peso (w = 0,08) que os parâmetros 

turbidez e sólidos totais possuem no cálculo do IQA conforme visto na Figura 3-3.  



79 

 

 É importante ressaltar que, apesar do nome, o Índice de Qualidade das Águas - IQA 

visa indicar apenas o nível de contaminação fecal, não sendo suficiente para representar a 

qualidade das águas em todos os aspectos. Existem diversos outros índices de qualidade das 

águas direcionados para aspectos específicos da qualidade que são complementares ao IQA, 

tais como: o Índice de Toxicidade – IT, o Índice de Estado Trófico – IET, e o Índice de 

Diversidade de Espécies (VON SPERLING, 2014). 

 

4.2. Rio Gualaxo do Sul 

Analogamente à bacia do Rio Gualaxo do Norte, para a melhor visualização da situação 

prévia e atual da bacia do Rio Gualaxo do Sul quanto à presença de metais e metaloides acima 

dos limites normatizados para água, foram elaborados dois mapas.  

Com relação aos sedimentos, dentre as fontes de dados secundários revisados para este 

trabalho, apenas a CPRM (2015) tem um ponto de amostragem de sedimentos na bacia, o 

LMS019/EVA4002 que não apresentou nenhum parâmetro acima do limite de prevenção para 

uso agrícola e residencial segundo a Resolução CONAMA 420 (2009) nas datas de 

amostragem, a saber: janeiro, maio, junho, julho e agosto de 2010, e novembro de 2015. 

A Figura 4-20 apresenta os pontos de amostragem de água coletada antes de 

05/11/2015, e os metais e metaloides acima do limite das classes 1 e 2 e para cultivo de 

organismos aquáticos segundo as Resoluções COPAM-CERH/MG 01/2008 e CONAMA 

357/2005 com autoria de: 

 CPRM (2015) – coletas realizadas em janeiro, maio, junho, julho e agosto de 2010; 

 Gontijo (2012); 

 Fonte da autora – coleta realizada em agosto de 2015. 

Por fim, a Figura 4-21 apresenta os pontos de amostragem de água coletada após 

05/11/2015, os metais e metaloides acima do limite das classes 1 e 2 e para cultivo de 

organismos aquáticos segundo as Resoluções COPAM-CERH/MG 01/2008 e CONAMA 

357/2005, bem como o resultado do IQA dos pontos KFRC05, KFRC09, KFRC10 e 

KFRC11. Apresentam-se, nesse mapa, os resultados amostrais dos seguintes autores: 

• CPRM (2015) – coleta realizada em novembro de 2015; 

• Fonte da autora – coleta realizada em fevereiro de 2016. 
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Depreende-se, desse mapeamento (Figura 4-20) que, antes do desastre socioambiental 

desencadeado pelo rompimento da barragem de Fundão na bacia do Rio Gualaxo do Norte, 

afluente do Baixo Rio do Carmo, o Rio Gualaxo do Sul e seus afluentes já apresentavam altas 

concentrações de ferro (Fe), manganês (Mn), fósforo (P) e enxofre (S). Sendo o ferro e o 

manganês de origem litológica, e o fósforo e o enxofre principalmente oriundos de 

contaminação por lançamento de efluentes orgânicos tais como esgoto doméstico e 

agropecuário. O que contribuiu para a presença de altas concentrações desses elementos 

também nos Rios do Carmo e Doce dos quais é tributário. 

Após o rompimento da barragem, os mesmos elementos foram quantificados acima 

dos padrões na água dos rios Gualaxo do Sul e afluentes (Figura 4-21), à exceção do 

manganês que apresentou concentração reduzida no ponto KFRC05, único ponto em que tinha 

sido quantificado anteriormente a cima do limite das classes 1 e 2 para cultivo de organismos 

aquáticos segundo as Resoluções COPAM-CERH/MG 01 (2008) e CONAMA 357 (2005).  
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Figura 4- 20 - Metais e metaloides em água quantificados nos rios Gualaxo do Sul e afluentes acima do limite classes 1 e 2 e para cultivo de organismos aquáticos segundo as Resoluções COPAM-CERH/MG 01/2008 e CONAMA 357/2005 antes de 

05/11/2015. 

 

Fonte da autora. 
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Figura 4- 21 – IQA, metais e metaloides em água quantificados nos rios Gualaxo do Sul e afluentes acima do limite classes 1 e 2 e para cultivo de organismos aquáticos segundo as Resoluções COPAM-CERH/MG 01/2008 e CONAMA 357/2005 

após 05/11/2015. 

 

Fonte da autora. 
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4.2.1. Metais e metaloides em água 

4.2.1.1. Elementos Calcófilos 

A Figura 4-22 mostra correlação positiva entre as concentrações de fósforo (P) e enxofre 

(S) nos pontos KFRC09, KFRC11 e KFRC10. Esses elementos possuem origem tanto 

litológica quanto são encontrados em grandes concentrações nos efluentes domésticos e 

agropecuários. 

Figura 4- 22- Correlação entre as concentrações de enxofre e fósforo em água do Rio Gualaxo do Sul. 

 

Fonte da autora. 

As Figuras 4-23 a 4-26 apresentam os resultados amostrais dos pontos com as maiores 

concentrações de arsênio, fosforo, chumbo, enxofre e zinco respectivamente, em comparação 

com os padrões brasileiros, canadenses, estadunidenses e australianos de qualidade de água no 

Rio Gualaxo do Sul. 

A Figura 4-23 mostra que foi quantificado arsênio em concentração superior ao limite 

recomendado para as práticas de pesca e aquicultura no ponto EVA4002 do Rio Gualaxo do 

Sul em novembro de 2015. Esse deve ser, portanto, um parâmetro de monitoramento contínuo 

na área, e também de alerta aos frequentadores do local. 
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Figura 4-23 - Ponto com a maior concentração de arsênio em água no Rio Gualaxo do Sul. 

 

Fonte da autora. 

 A Figura 4-24 mostra que a concentração de fósforo no Rio Gualaxo do Sul apresenta 

concentrações que comprometem o uso da água para irrigação de longo prazo no trecho 

entre os pontos KFRC09, KFRC10 e KFRC11. O que torna este também um parâmetro de 

atenção aos agricultores da região. 

 Na Figura 4-25 observa-se que o enxofre apresenta concentrações muito superiores à 

das classes 1 e 2 das Resoluções CONAMA357/05 e COPAM/CERH/MG 01/2008 

fazendo deste, mais um parâmetro de atenção nos cursos d’água da bacia do Rio Gualaxo 

do Sul. 

 A Figura 4-26 mostra que o ponto KFRC10 apresentou concentração de zinco em água 

superior ao considerado seguro para a proteção da vida aquática em agosto de 2015, 

período seco. Como isso não foi observado no período chuvoso seguinte, fevereiro de 

2016, conforme apresenta a tabela do APÊNDICE C, esse pode ser um parâmetro de 

grande sazonalidade no local devido ao processo natural de erosão e diluição fluvial. 
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Figura 4- 24 - Pontos com as maiores concentrações de fósforo em água no Rio Gualaxo do Sul. 

 

Fonte da autora. 
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Figura 4- 25 - Pontos com as maiores concentrações de enxofre em água no Rio Gualaxo do Sul. 

 

Fonte da autora. 
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Figura 4- 26 - Ponto com a maior concentração de zinco em água no Rio Gualaxo do Sul. 

 

Fonte da autora. 
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4.2.1.2. Elemento Litófilo 

A Figura 4-27 apresenta os resultados amostrais dos pontos com as maiores concentrações de manganês, em comparação com os padrões 

brasileiros, estadunidenses e australianos de qualidade de água no Rio Gualaxo do Sul. Observa-se que as concentrações desse elemento podem 

comprometer o uso da água para a pecuária. 

Figura 4-27 - Pontos com as maiores concentrações de manganês em água no Rio Gualaxo do Sul. 

 

Fonte da autora. 
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4.2.1.3.  Elemento Siderófilo 

A Figura 4-28 apresenta os resultados dos pontos amostrados no Rio Gualaxo do Sul com as maiores concentrações de ferro em comparação 

com os padrões brasileiros, estadunidenses e australianos. As concentrações observadas comprometem tanto a irrigação no longo prazo, quanto 

são impróprias para o consumo humano mesmo após o tratamento convencional, além de oferecer risco à vida aquática. 

Figura 4-28 - Pontos com as maiores concentrações de ferro em água no Rio Gualaxo do Sul.  

 

Fonte da autora. 
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4.2.1.4.  Índice de Qualidade das Águas – IQA 

Observa-se na Figura 4-29 que a qualidade das águas do Rio Gualaxo do Sul com relação à contaminação fecal melhora de montante para 

jusante a partir do médio curso do rio (Figura 4-21). Isto se deve ao processo natural de autodepuração do curso d’água. 

Figura 4- 29- Índice de Qualidade das Águas do Rio Gualaxo do Sul em fevereiro de 2016. 

 

Fonte da autora. 
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4.3. Rio do Carmo e Alto Rio Doce 

Para a melhor visualização da situação prévia e atual da bacia do Rio Carmo e Alto Rio 

Doce quanto à presença de metais e metaloides acima dos limites normatizados para água e 

sedimentos e contaminação fecal em água, foram elaborados oito mapas, quatro referentes ao 

Alto Rio do Carmo e quatro referentes ao Baixo Rio do Carmo e Alto Rio Doce.  

O mapa da Figura 4- 30 apresenta os pontos cujas amostras de sedimentos foram coletadas 

antes do rompimento da barragem de Fundão no Alto Rio do Carmo, e os metais e metaloides 

acima do limite de prevenção para uso agrícola e residencial segundo a Resolução CONAMA 

420 (2009) quantificados por: 

• Buscher (1992) – coletas realizadas em maio e junho de 1990; 

• Eleutério (1997) – verão e inverno; 

• Martins (2005) – coletas realizadas em novembro de 2002 e janeiro e junho de 2003; 

• Palmieri (2006) – coletas realizadas em julho de 2002 e fevereiro e março de 2003; 

• CPRM (2015) – coletas realizadas em janeiro, maio, junho, julho e agosto de 2010; 

• Silva (2013); 

• Santolin; Ciminelli; Nascentes; Windmöller (2015). 

O mapa da Figura 4-31 se refere aos resultados amostrais de sedimentos coletados no 

Alto Rio do Carmo após o rompimento da barragem quantificados pela CPRM (2015) cuja 

coleta foi feita em novembro de 2015.  

A Figura 4-32 apresenta os pontos de amostragem de água coletada no Alto Rio do 

Carmo antes de 05/11/2015, os metais e metaloides acima do limite classes 1 e 2 e para 

cultivo de organismos aquáticos segundo as Resoluções COPAM-CERH/MG 01/2008 e 

CONAMA 357/2005 e o Índice de Qualidade das Águas dos pontos RD009 e KFRC06 

referente a agosto de 2015. Para tanto, as fontes utilizadas foram: 

• Buscher (1992) – coletas realizadas em maio e junho de 1990; 

• Martins (2005) – coletas realizadas em novembro de 2002 e janeiro e junho de 2003; 

• Palmieri (2006) – coletas realizadas em julho de 2002 e fevereiro e março de 2003; 

• Mendes (2012) – coletas realizadas em novembro de 2010, janeiro, abril e novembro 

de 2011; 

• Noce (2013) – coletas realizadas em agosto e dezembro de 2012 e abril de 2013;  

• Silva (2013); 



92 

 

• CPRM (2015) – coletas realizadas em janeiro, maio, junho, julho e agosto de 2010; 

• IGAM (2016) – coletas realizadas em 1989, 1990, 1997 a 1999, 2008 e 2013 a 2015; 

• Fonte da autora – coleta realizada em agosto de 2015. 

A Figura 4-33 apresenta os pontos de amostragem de água coletada após o 

rompimento da barragem, os metais e metaloides acima do limite classes 1 e 2 e para cultivo 

de organismos aquáticos segundo as Resoluções COPAM-CERH/MG 01/2008 e CONAMA 

357/2005, bem como o resultado do IQA dos pontos KFRC01, KFRC02, KFRC03, RD009, 

KFRC06 e KFRC07. Apresentam-se, nesse mapa, os resultados amostrais dos seguintes 

autores: 

• CPRM (2015) – coleta realizada em novembro de 2015; 

• GIAIA (2015) – coleta realizada em dezembro de 2015; 

• IGAM (2016); 

• Fonte da autora – coleta realizada em fevereiro de 2016. 

Depreende-se, desse mapeamento (Figura 4-30) que, antes do desastre socioambiental 

desencadeado pelo rompimento da barragem de Fundão, o Alto Rio do Carmo e seus 

afluentes, tributários do Alto Rio Doce, apresentavam elevadas concentrações nos sedimentos 

de arsênio (As), bário (Ba), cádmio (Cd), cobalto (Co), cromo (Cr), mercúrio (Hg), níquel 

(Ni) e chumbo (Pb). É importante destacar que, todos esses elementos são de origem 

litológica e, à exceção do cobalto, apresentam o background geoquímico na área superior aos 

padrões limites de prevenção para uso agrícola e residencial da Resolução CONAMA 420 

(2009), conforme visto na Figura 2-1. Conclui-se portanto, que se trata de elementos que se 

acumularam nos sedimentos fluviais em decorrência de fenômenos naturais e de atividades 

antrópicas que aceleram os processos erosivos na bacia, notadamente as atividades 

centenárias de garimpo e mineração cuja localização pode ser vista nas Figuras 2-20 e 2-27.  

Após 05/11/2015, apenas a CPRM (2015) tem resultados amostrais de metais em 

sedimentos publicados até o momento (setembro de 2016) (Figura 4-31). Em ambos os 

pontos, EVA4000 e EVA4001, apenas o arsênio foi quantificado acima do padrão para uso 

agrícola e residencial da Resolução CONAMA 420 (2009).  

Já na água (Figura 4-32), antes do rompimento da barragem, quantificou-se alumínio 

(Al), arsênio (As), cádmio (Cd), ferro (Fe), mercúrio (Hg), manganês (Mn), fósforo (P), 

enxofre (S) e zinco (Zn) acima do limite classes 1 e 2 e para cultivo de organismos aquáticos 
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segundo os padrões das Resoluções COPAM-CERH/MG 01 (2008) e CONAMA 357 (2005). 

Observa-se na Figura 2-1 que a maioria desses elementos apresenta background elevado à 

exceção do fósforo e do enxofre que ainda não contam com background propostos para a área 

e que, além da origem geológica, apresentam concentrações elevadas devido ao lançamento 

de efluentes domésticos in natura nos corpos d’água, prática recorrente onde existem 

edificações na bacia uma vez que nem mesmo as cidades de Ouro Preto e Mariana contam 

com sistemas de tratamento de esgotos (Figura 2-27). 

Após 05/11/2015, os elementos cádmio (Cd) e mercúrio (Hg) não foram quantificados 

acima dos padrões na água dos rios do Carmo e afluentes nos pontos amostrados. Entretanto, 

aos demais elementos já acima dos padrões anteriormente, somaram-se o cromo (Cr) e o 

chumbo (Pb) em Monsenhor Horta (Figura 4-33). Desses últimos, observa-se na Figura 2-1 

que ambos tem background alto na área. 

 

 



94 

 

Figura 4- 30 - Metais e metaloides acima do limite de prevenção para uso agrícola e residencial segundo a Resolução CONAMA 420 (2009) quantificados nos sedimentos do Alto Rio do Carmo e afluentes antes de 05/11/2015. 

 

Fonte da autora. 
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Figura 4- 31 - Metais e metaloides acima do limite de prevenção para uso agrícola e residencial segundo a Resolução CONAMA 420 (2009) quantificados nos sedimentos do Alto Rio do Carmo e afluentes após 05/11/2015. 

 

Fonte da autora. 
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Figura 4-32 - IQA, metais e metaloides em água quantificados nos Alto Rio do Carmo e afluentes acima do limite classes 1 e 2 e para cultivo de organismos aquáticos segundo as Resoluções COPAM-CERH/MG 01/2008 e CONAMA 357/2005 antes 

de 05/11/2015. 

 

Fonte da autora.



97 

 

Figura 4- 33 - IQA, metais e metaloides em água quantificados nos Alto Rio do Carmo e afluentes acima do limite classes 1 e 2 e para cultivo de organismos aquáticos segundo as Resoluções COPAM-CERH/MG 01/2008 e CONAMA 357/2005 após 

05/11/2015. 

 

Fonte da autora. 
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O mapa da Figura 4- 34 apresenta os pontos cujas amostras de sedimentos foram coletadas 

antes do rompimento da barragem de Fundão no Baixo Rio do Carmo, e os metais e 

metaloides acima do limite de prevenção para uso agrícola e residencial segundo a Resolução 

CONAMA 420 (2009) quantificados por: 

• Costa (2001) – coletas realizadas em 1999 e 2000; 

• CPRM (2015) – coletas realizadas em janeiro, maio, junho, julho e agosto de 2010; 

• Oliveira (2016 em andamento) – coletas realizadas em março e julho de 2015; 

O mapa da Figura 4-35 se refere aos resultados amostrais de sedimentos coletados no 

Baixo Rio do Carmo após o rompimento da barragem quantificados pela CPRM (2015) cuja 

coleta foi feita em dezembro de 2015.  

A Figura 4-36 apresenta os pontos de amostragem de água coletada no Baixo Rio do 

Carmo e Alto Rio Doce antes de 05/11/2015, os metais e metaloides acima do limite classes 1 

e 2 e para cultivo de organismos aquáticos segundo as Resoluções COPAM-CERH/MG 

01/2008 e CONAMA 357/2005 e o Índice de Qualidade das Águas dos pontos KFRC16, 

EDEGORP14, RD071 e EDEGORP15 referente a agosto de 2015. Para tanto, as fontes 

utilizadas foram: 

• Costa (2001) – coletas realizadas em 1999 e 2000; 

• CPRM (2015) – coletas realizadas em janeiro, maio, junho, julho e agosto de 2010; 

• IGAM (2016) – coletas realizadas em 1989, 1990, 1997 a 1999, 2008 e 2013 a 2015; 

• Oliveira (2016 em andamento) – coletas realizadas em março e julho de 2015; 

• Fonte da autora – coleta realizada em agosto de 2015; 

• GIAIA (2015) – coleta realizada em dezembro de 2015. 

A Figura 4-37 apresenta os pontos de amostragem de água coletada após o rompimento da 

barragem, os metais e metaloides acima do limite classes 1 e 2 e para cultivo de organismos 

aquáticos segundo as Resoluções COPAM-CERH/MG 01/2008 e CONAMA 357/2005, bem 

como o resultado do IQA dos pontos KFRC13, KFRC14, KFRC16, RD071, KFRC12 e 

KFRC18. Apresentam-se, nesse mapa, os resultados amostrais dos seguintes autores: 

• CPRM (2015) – coleta realizada em dezembro de 2015; 

• GIAIA (2015) – coleta realizada em dezembro de 2015; 

• IGAM (2016); 

• Fonte da autora – coleta realizada em fevereiro de 2016. 
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No mapa da Figura 4-34 observa-se que, antes de 05/11/2015, o Baixo Rio do Carmo e 

Alto Rio Doce apresentavam elevadas concentrações arsênio (As) nos sedimentos dos pontos 

MAS399, RC2 e EDEGORP14, e de cromo (Cr) e antimônio (Sb) no ponto EDEGORP14. 

Sendo esses elementos de origem litológica e com background geoquímico na área superiores 

aos padrões limites de prevenção para uso agrícola e residencial da Resolução CONAMA 420 

(2009), conforme visto na Figura 1-5.  

Após 05/11/2015, apenas a CPRM (2015) tem resultados amostrais de metais em 

sedimentos publicados até o momento (setembro de 2016) (Figura 4-35). Em ambos os 

pontos, EVA4010 e EDA0002, nenhum elemento foi quantificado acima do padrão para uso 

agrícola e residencial da Resolução CONAMA 420 (2009). Como ambos os pontos foram 

atingidos pelo fluxo da lama de rejeitos oriundo do rompimento da barragem de Fundão, 

pode-se entender que a diminuição das concentrações dos elementos anteriormente elevados 

na área deve-se ao processo de diluição. 

Já na água (Figura 4-36), antes do rompimento da barragem, quantificou-se alumínio (Al), 

arsênio (As), ferro (Fe), mercúrio (Hg), manganês (Mn), fósforo (P), enxofre (S), antimônio 

(Sb) e zinco (Zn) acima do limite classes 1 e 2 e para cultivo de organismos aquáticos 

segundo os padrões das Resoluções COPAM-CERH/MG 01 (2008) e CONAMA 357 (2005). 

Observa-se na Figura 2-1 que a maioria desses elementos apresenta background elevado à 

exceção do fósforo e do enxofre que ainda não contam com background propostos para a área 

e que, além da origem geológica, apresentam concentrações elevadas devido ao lançamento 

de efluentes domésticos in natura nos corpos d’água, prática recorrente onde existem 

edificações na bacia. 

Após 05/11/2015, os elementos alumínio (Al), mercúrio (Hg) e zinco (Zn) não foram 

quantificados acima dos padrões na água do Baixo Rio do Carmo, Alto Rio Doce e afluentes 

nos pontos amostrados. Entretanto, aos demais elementos já acima dos padrões anteriormente, 

somaram-se o cádmio (Cd), níquel (Ni), selênio (Se) e o chumbo (Pb) (Figura 4-37). Desses 

últimos, observa-se na Figura 2-1 que, à exceção do selênio, todos têm background alto na 

área. 
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Figura 4- 34 - Metais e metaloides acima do limite de prevenção para uso agrícola e residencial segundo a Resolução CONAMA 420 (2009) quantificados nos 

sedimentos do Baixo Rio do Carmo e afluentes antes de 05/11/2015. 

 

Fonte da autora. 
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Figura 4- 35 - Metais e metaloides acima do limite de prevenção para uso agrícola e residencial segundo a Resolução CONAMA 420 (2009) quantificados nos 

sedimentos do Baixo Rio do Carmo e afluentes após 05/11/2015. 

 

Fonte da autora. 
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Figura 4- 36 - IQA, metais e metaloides em água quantificados no Baixo Rio do Carmo e afluentes acima do limite classes 1 e 2 e para cultivo de organismos 

aquáticos segundo as Resoluções COPAM-CERH/MG 01/2008 e CONAMA 357/2005 antes de 05/11/2015. 

 

Fonte da autora. 
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Figura 4- 37 - IQA, metais e metaloides em água quantificados no Baixo Rio do Carmo e afluentes acima do limite classes 1 e 2 e para cultivo de organismos 

aquáticos segundo as Resoluções COPAM-CERH/MG 01/2008 e CONAMA 357/2005 após 05/11/2015. 

 

Fonte da autora. 
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4.3.1. Metais e metaloides em água 

4.3.1.1. Elementos Calcófilos 

A Figura 4-38 mostra correlação positiva entre as concentrações de fósforo (P) e arsênio (As) em grande parte dos pontos amostrais. Esses 

elementos possuem origem litológica, sendo o fósforo também encontrado em grandes concentrações nos efluentes domésticos e agropecuários. 

Já na Figura 4-39 a 4-45 observa-se correlação positiva entre as concentrações de arsênio (As) e chumbo (Pb), arsênio e zinco (Zn), chumbo e 

fósforo (P), enxofre (S) e fósforo, zinco e fósforo, zinco e chumbo, e zinco e enxofre em grande parte dos pontos amostrais. Sendo esses 

elementos de origem litológica.  

Figura 4- 38 - Correlação entre as concentrações de arsênio e fósforo em água do Rio do Carmo. 

 

Fonte da autora.
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Figura 4- 39 - Correlação entre as concentrações de arsênio e chumbo em água do Rio do Carmo. 

 
Fonte da aurora. 

Figura 4- 40- Correlação entre as concentrações de arsênio e zinco em água do Rio do Carmo. 

 

Fonte da autora. 

 

 

 



106 

 

Figura 4- 41- Correlação entre as concentrações de chumbo e fósforo em água do Rio do Carmo. 

 

Fonte da autora. 

Figura 4- 42 - Correlação entre as concentrações de enxofre e fósforo em água do Rio do Carmo. 

 

Fonte da autora. 
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Figura 4- 43 - Correlação entre as concentrações de zinco e fósforo em água do Rio do Carmo. 

 

Fonte da autora. 

Figura 4- 44- Correlação entre as concentrações de zinco e chumbo em água do Rio do Carmo. 

 

Fonte da autora. 
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Figura 4- 45- Correlação entre as concentrações de zinco e enxofre em água do Rio do Carmo. 

 

Fonte da autora. 

As Figuras 4-46 a 4-59 apresentam os resultados amostrais dos pontos com as maiores 

concentrações de arsênio, cádmio, mercúrio, fosforo, chumbo, enxofre, antimônio, selênio e 

zinco respectivamente, em comparação com os padrões brasileiros, canadenses, 

estadunidenses e australianos de qualidade de água no Córrego Tripuí, Rio do Carmo e Alto 

Rio Doce. 

Na Figura 4-46 observa-se que, ao longo de todo o curso d’água, tanto o Córrego 

Tripuí quanto o Rio do Carmo apresentam concentrações de arsênio em água superiores aos 

limites das classes 1 e 2, impróprios para a pesca e aquicultura, e prejudiciais a vida aquática 

no longo prazo. Observa-se ainda, que o Córrego Tripuí, afluente do Rio do Carmo, é o que 

apresenta as maiores concentrações de arsênio, atingindo o pico de 9,60 mg/L no ponto P3A1, 

o que torna essas águas impróprias para todos os usos com padrões normatizados. O arsênio 

ocorre naturalmente na região e é carreado para a água fluvial tanto via processos naturais 

quanto em consequência de atividades garimpeiras. 

Da Figura 4-47 depreende-se que as antigas minas de ouro situadas ao longo do 

Córrego Tripuí são grandes contribuintes para as concentrações de cádmio no Rio do Carmo. 

Essas concentrações chegam a comprometer todos os usos das águas do Córrego Tripuí, 

sendo adequadas no Rio do Carmo apenas para a irrigação de curto prazo e para a pecuária. 
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Figura 4-46 - Pontos com as maiores concentrações de arsênio em água no Córrego Tripuí e Rio do Carmo. 

 

Fonte da autora. 
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Figura 4-472 - Pontos com as maiores concentrações de cádmio em água no Córrego Tripuí e Rio do Carmo. 

 

Fonte da autora. 
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 A Figura 4-48 mostra que o ponto J4 amostrado no Rio Doce apresentou concentrações de cádmio três vezes superior ao padrão das 

classes 1 e 2, sendo ainda, prejudicial à proteção da vida aquática tanto no curto quanto no longo prazo. 

Figura 4-48- Ponto com a maior concentração de cádmio em água no Alto Rio Doce. 

 

Fonte da autora. 
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 Na Figura 4-49, observa-se que as maiores concentrações de mercúrio em água do Rio do Carmo se iniciam na região garimpeira do 

município de Mariana, localizada no mapa da Figura 2-27, e se concentram no baixo curso do Rio do Carmo. Tais concentrações tornam essas 

águas impróprias para todos os usos com padrões normatizados ao longo de  todo o curso do rio a partir do núcleo urbano de Mariana (Figura 4-

32). 

Figura 4-49 - Pontos com as maiores concentrações de mercúrio em água no Rio do Carmo. 

 

Fonte da autora. 
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 Depreende-se da Figura 4-50 que o fósforo é encontrado em concentrações superiores às recomendadas para irrigação de longo prazo 

desde o Córrego Tripuí até o Baixo Rio do Carmo. Ele também supera o limite das classes 1 e 2 em diversos pontos, chegando a oferecer risco à 

proteção da vida aquática. 

Figura 4- 50 - Pontos com as maiores concentrações de fósforo em água no Córrego Tripuí e Rio do Carmo. 

 

Fonte da autora. 
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 Nos pontos amostrados do Alto Rio Doce, as concentrações de fósforo atingiram concentrações que chegam a comprometer o uso da água 

para a irrigação de longo prazo, embora se mantenham abaixo dos limites das classes 1 e 2 e do patamar considerado prejudicial para a proteção 

da vida aquática (Figura 4-51). 

Figura 4- 51 - Pontos com as maiores concentrações de fósforo em água no Alto Rio Doce. 

 

Fonte da autora. 
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 Com relação às concentrações de chumbo em água no Rio do Carmo, os níveis observados ultrapassam o limite das classes 1 e 2, e põem 

em risco a proteção da vida aquática. 

Figura 4- 52 - Pontos com as maiores concentrações de chumbo em água no Rio do Carmo. 

 

Fonte da autora. 
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 Na Figura 4-53 observa-se que o ponto J4 apresentou concentração de chumbo no Rio Doce superior ao limite das classes 1 e 2e 

representa risco à proteção da vida aquática. 

Figura 4- 53 - Ponto com a maior concentração de chumbo em água no Alto Rio Doce. 

 

Fonte da autora.
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 A Figura 4-54 mostra que são encontradas altas concentrações de enxofre desde o 

Córrego Tripuí até o baixo curso do Rio do Carmo. São comuns concentrações que superam 

em muitas vezes o limite das classes 1 e 2 das Resoluções CONAMA 357/05 e COPAM-

CERH/MG 01/2008 ao longo desses cursos d’água. As maiores concentrações quantificadas 

são as do Córrego Tripuí que atingiu o pico de 177,88 mg/L no ponto KFRC01, o que 

representa 88.940 vezes o limite das classes 1 e 2. Observa-se ainda, que as concentrações no 

período seco costumam ser maiores do que as do período chuvoso. Essa diferença de 

concentração entre as estações seca e chuvosa podem ser atribuídas ao efeito de diluição que 

ocorre no período chuvoso devido ao maior volume de água disponível. 

Figura 4- 54 - Pontos com as maiores concentrações de enxofre em água no Córrego Tripuí e Rio do 

Carmo. 

 

Fonte da autora. 

 Na Figura 4-55 pode-se observar que as concentrações de enxofre no Alto Rio Doce se 

mantém muito superiores ao limite das classes 1 e 2, e apresentam o mesmo padrão de as 

maiores concentrações serem observadas no período seco e as menores no período chuvoso. 
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Figura 4- 55 - Pontos com as maiores concentrações de enxofre em água no Alto Rio Doce. 

 

Fonte da autora. 
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 Na Figura 4-56 observa-se que o ponto amostral com a maior concentração de antimônio no Rio do Carmo, situado no distrito de 

Monsenhor Horta, apresentou concentração de 0,02 mg/L, quatro vezes o limite das classes 1 e 2. 

Figura 4- 56 - Ponto com a maior concentração de antimônio em água no Rio do Carmo. 

 

Fonte da autora. 
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 A Figura 4-57 mostra que a concentração de selênio no Rio do Carmo atingiu concentração superior aos limites máximos recomendados 

para todos os usos da água normatizados no ponto J3 em dezembro de 2015. Como já exposto anteriormente, o selênio tem origem desconhecida 

na área, demandando estudos investigativos para identificar a razão dessa anomalia. 

Figura 4- 57 - Ponto com a maior concentração de selênio em água no Rio do Carmo. 

 

Fonte da autora. 
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 O Córrego Tripuí apresenta concentrações de zinco muito superiores às amostradas no Rio do Carmo (vide APÊNDICE C). A Figura 4-58 

apresenta os pontos com as maiores concentrações desse elemento ao longo do referido córrego. São observadas concentrações históricas 

proibitivas a todos os usos da água com padrões normatizados desde o alto até o baixo curso do Córrego Tripuí. 

Figura 4- 58 - Pontos com as maiores concentrações de zinco em água no Córrego Tripuí – Alto Rio do Carmo. 

 

Fonte da autora.
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 Como a maior concentração de zinco amostrada no Alto Rio Doce é muito inferior às 

maiores concentrações históricas encontradas no Córrego Tripuí, e as concentrações desse 

elemento decrescem de montante para jusante no Rio do Carmo conforme os valores 

apresentados no APÊNDICE C, pode-se concluir que a concentração desse elemento em água 

passa pelo processo de atenuação natural ao longo do Rio do Carmo. Ainda assim, a Figura 4-

59 mostra que a concentração de zinco amostrada em junho de 2015 no Alto Rio Doce atingiu 

um patamar muito superior ao considerado seguro para a proteção da vida aquática de acordo 

com o DEC (2010). Isso pode ser devido à contribuição oriunda do Rio Piranga que, em 

confluência com o Rio do Carmo, forma o Rio Doce. 

Figura 4- 59 - Ponto com a maior concentração de zinco em água no Alto Rio Doce. 

 

Fonte da autora. 

 

4.3.1.2. Elementos Litófilos 

A Figura 4-60 mostra correlação positiva entre as concentrações de alumínio (Al) e 

manganês (Mn) ao longo do Rio do Carmo, o que é coerente com a origem litológica desses 

elementos na bacia. 
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Figura 4- 60- Correlação entre as concentrações de alumínio e manganês em água do Rio do Carmo. 

 

Fonte da autora. 

As Figuras 4-61 a 4-64 apresentam os resultados amostrais dos pontos com as maiores concentrações de alumínio e manganês em 

comparação com os padrões brasileiros, canadenses, estadunidenses e australianos de qualidade de água no Córrego Tripuí, Rio do Carmo e Alto 

Rio Doce. 
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 Na Figura 4-61 observa-se que o alumínio atinge concentrações impróprias a todos os usos da água com padrões normatizados desde o 

Córrego Tripuí até o baixo Rio do Carmo, tendo atingido o pico histórico de 152,50 mg/L no ponto P1A1 amostrado em 2003. Apesar de as 

concentrações no baixo curso do Rio do Carmo serem significativamente menores do que as do alto curso, ainda assim as concentrações 

amostradas no Alto Rio Doce são maiores que os padrões de qualidade das águas considerados (Figura 4-62). 

Figura 4-61 - Pontos com as maiores concentrações de alumínio em água no Córrego Tripuí e Rio do Carmo. 

 

Fonte da autora. 
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Figura 4-62 - Pontos com as maiores concentrações de alumínio em água no Alto Rio Doce. 

 

Fonte da autora. 
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 Observa-se na Figura 4-63 que as maiores concentrações históricas de manganês amostradas no Córrego Tripuí são muito superiores às 

do Rio do Carmo, com o pico histórico de 1438,00 mg/L quantificado no ponto P2A1 em 2002. Isso ocorre devido às características geológicas 

da bacia drenada pelo referido córrego. Essa característica faz com que as águas do Córrego Tripuí sejam impróprias para todos os usos com 

padrões normatizados. Já no Rio do Carmo, as concentrações encontradas só não prejudicam o uso para irrigação de curso prazo de acordo com o 

padrão da DEC (2010). 

Figura 4-63 - Pontos com as maiores concentrações de manganês em água no Córrego Tripuí e Rio do Carmo. 

 

Fonte da autora. 
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 Apesar do processo de atenuação natural pelo qual as concentrações de manganês passam ao longo do Rio do Carmo, conforme 

observado na Figura 4-63, no alto curso do Rio Doce o ponto J4 ainda apresentou concentração superior à maioria dos usos com padrões 

normatizados, sendo adequado apenas para a irrigação de curso prazo. Já no ponto KFRC18 a concentração aferida em fevereiro de 2016 só 

apresentou inadequado para o uso pecuário (Figura 4-64). 

Figura 4-64 - Pontos com as maiores concentrações de manganês em água no Alto Rio Doce. 

 

Fonte da autora.
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4.3.1.3. Elementos Siderófilos 

As Figuras 4-65 a 4-68 apresentam os pontos com as maiores concentrações de ferro e 

níquel em água no Córrego Tripuí, Rio do Carmo e Rio Doce em comparação com os padrões 

brasileiros, canadenses, estadunidenses e australianos de qualidade de água. 

As concentrações de ferro amostradas historicamente no Córrego Tripuí (Figura 4-65) são 

muitas vezes superiores às amostradas no Rio do Carmo (APÊNDICE C). Enquanto ao longo 

do Córrego Tripuí as concentrações foram sempre superiores a todos os limites das normas 

consideradas para uso das águas, no Rio do Carmo as concentrações se mostraram proibitivas 

apenas para a irrigação de longo prazo ao longo de todo o curso d’água, tendo se mostrado 

também superior às classes 1 e 2 e fator de risco à proteção da vida aquática nos pontos 

KFRC06, KFRC07, KFRC13 e KFRC14. 

Figura 4-65 - Pontos com as maiores concentrações de ferro em água no Córrego Tripuí - afluente do Alto 

Rio do Carmo. 

 

Fonte da autora. 

 Já no Alto Rio Doce as maiorres concentrações de ferro em água foram encontradas no 

ponto J4, que apresentou níveis acima de todos os padrões tanto em dezembro de 2015 quanto 

em abril de 2016 (Figura 4-66). 
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Figura 4-66 - Pontos com as maiores concentrações de ferro em água no Alto Rio Doce. 

 

Fonte da autora. 

 Na Figura 4-67 observa-se que tanto o Córrego Tripuí quanto o alto curso do Rio do 

Carmo apresentam altas concentrações históricas de níquel, muitas vezes superiores aos 

padrões normatizados para uso das águas. Percebe-se ainda, a ocorrência de uma anomalia no 

ponto J3que se situa a jusante da confluência com os Rios Gualaxo do Norte e Gualaxo do 

Sul. Como visto na Figura 4-16, as concentrações de níquel aferidas no Rio Gualaxo do Norte 

se mantiveram iguais ou inferiores a 0,02 mg/L, e portanto três vezes inferiores a encontrada 

no ponto J3. Já no Rio Gualaxo do Sul esse elemento não foi quantificado (APÊNDICE C). 

Isso indica que essa anomalia se deve às características do curso do próprio Rio do Carmo. 

 Já no Alto Rio Doce, a concentração de níquel encontrada no ponto J4 em dezembro 

de 2015 foi superior aos padrões das classes 1 e 2 , para irrigação e para a proteção da vida 

aquática (Figura 4-68). 
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Figura 4- 67 - Pontos com as maiores concentrações de níquel em água no Córrego Tripuí e Rio do Carmo. 

 

Fonte da autora. 
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Figura 4- 68 - Ponto com a maior concentração de níquel em água no Alto Rio Doce. 

 

Fonte da autora.
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4.3.1.4. Índice de Qualidade das Águas – IQA 

A Figura 4-69 apresenta o Índice de Qualidade das Águas do Rio do Carmo e Alto Rio 

Doce referente às amostragens realizadas em agosto de 2015 (antes do rompimento da 

barragem de Fundão) e fevereiro de 2016 (após o rompimento da barragem), cujos resultados 

amostrais dos parâmetros constituintes são encontrados no APÊNDICE C. Observa-se que o 

IQA amostrado no período seco foi melhor do que no período chuvoso, e apresentou 

variações significativas a partir da confluência do Rio Gualaxo do Norte com o Rio do 

Carmo. Ainda assim, analogamente ao observado e discutido com relação ao Rio Gualaxo do 

Norte (Figura 4-19), esse índice não se mostrou capaz de retratar a gravidade da situação pós-

rompimento da referida barragem. O IQA não é, portanto, suficiente para indicar a qualidade 

das águas de forma global, se restringindo a indicar apenas o grau de contaminação fecal. 

Figura 4- 69 - Índice de Qualidade das Águas do Rio do Carmo e Alto Rio Doce antes e depois do 

rompimento da barragem de Fundão. 

 

Fonte da autora. 
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5. CONCLUSÕES 

O futuro não é um lugar 

onde estamos indo, mas um 

lugar que estamos criando. 

O caminho para ele não é 

encontrado, mas construído, 

e o ato de fazê-lo muda tanto 

o realizador quanto o 

destino.  

Antoine de Saint-Exupéry 
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De modo geral, conforme visto no Capítulo 2, pode-se dizer que a população residente ao 

longo do Rio do Carmo e de seus principais tributários, Rios Gualaxo do Norte e Gualaxo do 

Sul, não preservaram a mata ciliar e ainda não delimitaram a área de preservação permanente 

- APP definida pela Lei Nº 12.651/2012. Observa-se ainda que, é frequente a utilização das 

áreas estabelecidas por lei como APP para o cultivo de plantas forrageiras e arbóreas exóticas 

aos biomas Cerrado e Mata Atlântica, tais como gramíneas e eucalipto, e para a criação de 

animais também exóticos ao ecossistema local, a saber: gado, lhamas, vicunhas, cavalos, 

porcos e galinhas. Também é recorrente o lançamento de efluentes líquidos in natura e de 

resíduos sólidos diretamente nos corpos d’água, além da prática de atividades garimpeiras 

clandestinas no leito e entorno dos rios.  

Tais práticas, além de desproteger os cursos d’água provocando erosão de suas margens, 

assoreamento de seus leitos, revolver os sedimentos contribuindo para a biodisponibilização 

das substâncias a eles aderidas, e favorecer o aumento do aporte de sedimentos e matéria 

orgânica, também provoca uma grande perda da biodiversidade vegetal e, por consequência, 

da biodiversidade animal locais. Considerando a especificidade da área que se situa em parte 

no Quadrilátero Ferrífero (Figura 2-2), práticas inadequadas de uso e ocupação dos solos 

geram ainda riscos de contaminação dos residentes e visitantes dessas áreas por metais 

pesados naturalmente presentes na região em altas concentrações, notadamente: arsênio (As), 

bário (Ba), cádmio (Cd), cromo (Cr), cobre (Cu), mercúrio (Hg), manganês (Mn), níquel (Ni), 

chumbo (Pb) e antimônio (Sb), conforme visto na Figura 2-1. 

 Em decorrência do rompimento da barragem de Fundão em 05/11/2015, as 

características limnológicas dos Rios Gualaxo do Norte, Baixo Rio do Carmo e Rio Doce 

foram substâncialmente alteradas. Esses rios tiveram o material sedimentado em suas calhas 

completamente revolvido e encontram-se assoreados pelo rejeito da mineração de ferro que 

matou grande parte da biota fluvial, e pessoas e animais que se encontravam às margens de 

seus cursos, além de remover a vegetação ciliar e demolir ou comprometer as edificações nas 

planícies de inundação. Passando por áreas com grandes concentrações de metais pesados 

como a calha dos Rios Gualaxo do Norte e do Carmo, o fluxo da lama transportou e continua 

a transportar esses metais ao longo do Rio Doce, tendo alcançado a foz no Oceano Atlântico e 

contaminado a fauna fluvial nesse percurso (APÊNDICE B). 

A Figura 5-1 apresenta os metais e metaloides quantificados acima dos padrões limites 

de prevenção para uso agrícola e residencial da Resolução CONAMA 420 (2009) nos 

sedimentos, e acima do limite classes 1 e 2 e para cultivo de organismos aquáticos segundo os 
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padrões das Resoluções COPAM-CERH/MG 01 (2008) e CONAMA 357 (2005) na água, 

antes (ARB) e depois do rompimento da barragem de Fundão (DRB), nos Rios Gualaxo do 

Norte, Gualaxo do Sul, Rio do Carmo, Alto Rio Doce e afluentes conforme apresentado e 

discutido no Capítulo 4. 

Figura 5- 1 – Metais e metaloides acima dos padrões brasileiros de sedimentos e água para uso agrícola e 

residencial e acima do limite classes 1 e 2 e para cultivo de organismos aquáticos antes (ARB) e depois do 

rompimento da barragem de Fundão (DRB) nos Rios Gualaxo do Norte, Gualaxo do Sul, do Carmo, Alto 

Rio Doce e afluentes.  
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Fonte da autora. 

Observa-se no Capítulo 4, que grande parte dos metais pesados encontrados 

anteriormente ao rompimento da barragem de Fundão nos sedimentos do Rio Gualaxo do 

Norte e Baixo Rio do Carmo em concentrações acima das normas foram diluídos pelo fluxo 

da lama de rejeitos. Entretanto, o revolvimento do material até então sedimentado provocou a 

ressolubilização de metais que se encontravam imobilizados no leito desses rios. É importante 

destacar que, nas referências utilizadas, a amostragem de mercúrio (Hg) em sedimentos só foi 

realizada antes do rompimento da barragem de Fundão e, portanto, a ausência desse elemento 

nas células de sedimentos DRB da Figura 5-1 não representa a diminuição da concentração do 

mesmo. 

Adicionalmente, é importante destacar que o material particulado depositado nas 

bacias de inundação atingidas pela lama de rejeitos constitui-se um material suporte e vetor de 

transporte de metais pesados e de micro-organismos a ele aderidos. E, caso a ressuspenção 

desse material não seja evitada, essas áreas podem se tornar focos de doenças decorrentes de 

contaminações por metais pesados e micro-organismos patogênicos, além de doenças 

respiratórias. 
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Ressalta-se portanto, a necessidade de que o plano de recuperação de áreas degradadas  

elaborado para a bacia do Rio Doce contemple a necessidade de mudanças nas formas de uso 

e ocupação do solo da região. É preciso promover e proteger a salubridade da área, ao mesmo 

tempo em que se promova e apoie atividades produtivas de baixos impactos ambientais, para 

que superemos o caráter de feitoria minerária e consigamos estruturar a população para 

alcançar condições de sobrevivência e progresso, ao invés de simplesmente atender às 

solicitações exógenas e alheias às especificidades e necessidades locais. Nesse sentido, o 

Capítulo 6 traz sugestões de intervenções de engenharia e gestão socioambiental visando 

mitigar os impactos identificados, além de promover o desenvolvimento sustentável e a 

qualidade de vida na região. 
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6. SUGESTÕES 

Há quem acredite que o destino 

descansa nos joelhos dos 

deuses, mas a verdade é que 

trabalha, como um desafio 

candente, sobre as consciências 

dos homens. 

Galeano (2015, p. 367) 

 

Quem conduz e arrasta o mundo 

não são as máquinas, mas as 

ideias. 

Hugo (apud SCHNEIDER, 

2002, p. 34) 

 

Se eu não for por mim, quem o 

será? 

Mas se eu for só por mim, o que 

serei eu?  

Se não agora, quando? 

Hilel (apud Café Filosófico 

Especial, 2016, 5:19 min.) 
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6.1. Bacia do Rio do Carmo 

Devido aos elevados valores de backgrounds geoquímicos característicos do 

ambiente da bacia do Rio do Carmo (Figura 2-1), se faz necessário um Programa de 

Sinalização de Riscos e Educação Ambiental direcionado à população residente na bacia 

como um todo e do Rio Gualaxo do Norte em especial, bem como aos visitantes. É preciso 

informar e orientar as pessoas quanto aos riscos de contaminação por metais pesados na 

área, e as medidas de prevenção que devem ser adotadas em cada local e situação.  

Para tanto, a criação de um banco de dados digital, que reúna informações 

consolidadas oriundas das amostragens realizadas por pesquisadores e pelos órgãos 

públicos que realizam monitoramentos de qualidade das águas e dos sedimentos na bacia 

do Rio do Carmo, é fundamental para garantir a implementação do direito à informação 

ambiental. 

A fim de conhecer melhor as características naturais da área da bacia do Rio do 

Carmo, é importante pesquisar os backgrounds geoquímicos do fósforo (P), do enxofre (S) 

e do selênio (Se), complementando a tabela da Figura 2-1. Em especial, é importante buscar 

identificar a razão das altas concentrações de selênio quantificadas no Rio Gualaxo do 

Norte (Figura 4-4) e no Baixo Rio do Carmo (Figura 4-37). 

Como visto no Capítulo 2, as características da bacia do Rio do Carmo favorecem 

os processos erosivos e apresentam capacidade de intensificar os picos de enchentes nas 

áreas mais baixas sendo fundamental, portanto, a manutenção de áreas permeáveis à água 

da chuva de forma a recarregar os lençóis freáticos e evitar erosões, alagamentos e o 

aumento da ocorrência de enchentes. 

Em consonância com a orientação da ONU (2012, p. 5) de que: 

é essencial que nós adotemos um novo nexo entre alimentos, água e energia em vez 

de trata-los isoladamente. Todos os três precisam ser totalmente integrados, não 

tratados separadamente se formos lidar com a crise global de segurança alimentar. 

É hora de adotar uma segunda revolução ecológica – uma “revolução sempre 

verde” – que duplique a produtividade, mas cresça a partir dos princípios de 

sustentabilidade. 
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A fim de alcançar os padrões de qualidade das águas propostos pelo Plano de Ação de 

Recursos Hídricos da Unidade de Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos Piranga – 

PARH Piranga (IGAM, 2010, p. 87) para a bacia do Rio do Carmo (Figura 2-5), agora no 

contexto pós-rompimento da barragem de Fundão, é preciso: 

 Estancar o fluxo de rejeitos, que em setembro de 2016 continua a fluir pelo Rio 

Gualaxo do Norte;  

 Realizar o desassoreamento do curso d’água e das planícies de inundação dos 

Rios Gualaxo do Norte e do Carmo, bem como de seus afluentes atingidos pela 

lama; 

 Criar alternativas de geração de renda aos garimpeiros, paralelamente a 

execução de um programa de educação ambiental da população residente e 

visitante da bacia, de forma a alertá-la quanto aos riscos do contato direto com 

a água e com os sedimentos contaminados; 

 Criar um programa de remediação e prevenção da erosão do solo tanto em áreas 

urbanas quanto em áreas rurais da bacia do Rio do Carmo envolvendo a 

recuperação das Áreas de Preservação Permanente – APPs e Reservas Legais – 

RLs. Nesse sentido, nos lembra Machado (2014, p. 873): 

(b) A App não é uma área qualquer, mas uma “área protegida”. A junção destes 

dois termos tem alicerce na Constituição da República, que dá incumbência ao 

Poder Público de “definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e 

seus componentes a serem especialmente protegidos, (...) vedada qualquer 

utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua 

proteção” (art. 255, § 1º, III). 

(c) A área é protegida de forma “permanente”, isto é, não episódica, descontínua, 

temporária ou com interrupções. O termo “permanente” deve levar a um 

comportamento individual do proprietário, de toda a sociedade e dos integrantes 

dos órgãos públicos ambientais no sentido de criar, manter e/ou recuperar a APP. 

(d) A APP é uma área protegida com funções ambientais específicas e 

diferenciadas, apontadas na Lei 12.651/2012: função ambiental de preservação, 

função de facilitação, função de proteção e função de asseguramento. As funções 

ambientais de preservação abrangem os recursos hídricos, a paisagem a 

estabilidade geológica e a biodiversidade. A APP tem a função de facilitar o fluxo 

gênico de fauna e flora, sendo que essa transmissão genética não é exclusiva dessa 

área protegida. A APP visa a proteger o solo, evitando a erosão e conservando sua 

fertilidade. Não se pode negligenciar o asseguramento do bem-estar das populações 

humanas, isto é, da felicidade, e da prosperidade das pessoas, entre as quais estão 

os proprietários e os trabalhadores da propriedade rural [ou urbana] onde se situa a 

APP (art. 186, IV, da Constituição da República). 

(c) A supressão indevida da vegetação na APP obriga o proprietário da área, o 

possuidor ou o ocupante, a qualquer título, a recompor a vegetação; e essa 

obrigação tem natureza real. Essa obrigação transmite-se ao sucessor em caso de 
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transferência de domínio ou de posse do imóvel rural [ou urbano] (Destaques da 

autora). 

 Promover a difusão e apoio a boas práticas agropecuárias (FERNANDES, 

2016) tais como: 

o  os Sistemas de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta também 

conhecidos como Sistemas Agrossilvipastoris preferencialmente com a 

utilização de espécies nativas, a fim de recuperar tanto a qualidade dos 

solos quanto a biodiversidade silvestre (EMBRAPA CERRADOS 

(Org.), 2015);  

o o plantio em curvas de nível; 

o  a criação de valas de retenção de sedimentos e de infiltração da água 

pluvial, etc.; 

 Promover o tratamento e a disposição adequada de todos os efluentes líquidos -  

residenciais, comerciais, industriais e agropecuários -, gerados na bacia, 

permitindo que eles sejam reutilizados sempre que possível de forma produtiva, 

em especial por meio da fertirrigação; 

 Realizar um programa de educação ambiental abrangente a toda a população 

residente e visitante da bacia a fim de orientá-la quanto às boas práticas de não 

geração, reutilização e disposição adequada dos resíduos sólidos inevitáveis, 

bem como criar as condições necessárias e fiscalizar o cumprimento dessas 

orientações de acordo com o preconizado pela Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (BRASIL, 2010). 

Destaca-se ainda, a necessidade de revisar o enquadramento proposto para o Rio do 

Carmo (Figura 2-5) considerando as características geoquímicas locais (Figura 2-1 e Figura 

2-2). 

Com relação ao Índice de Qualidade das Águas – IQA, sugere-se mudar o nome 

para Índice de Contaminação Fecal – ICF, afim de que seja condizente com o que é de fato 

indicado e evitar interpretações equivocadas. 
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6.1.1. Bacia do Rio Gualaxo do Norte 

Devido à situação exposta no Capítulo 2, faz-se necessário um plano de recuperação 

de áreas degradadas abrangente a toda a área da bacia, que promova o reflorestamento das 

áreas de preservação permanente e das reservas legais ligando-as com áreas preservadas das 

bacias adjacentes. É importante constituir mosaicos e corredores ecológicos que permitam o 

fluxo gênico da biota nativa a fim de viabilizar o resgate e a preservação da fauna e flora 

silvestres, bem como a manutenção dos trabalhos ecossistêmicos locais. Especial atenção 

deve ser dada ao resgate e manutenção de populações viáveis das espécies do bioma 

ameaçadas de extinção. 

O controle do material particulado na área atingida pelo rompimento da barragem de 

Fundão é de fundamental importância para a salubridade ambiental, pois a poeira pode ser 

vetor de contaminação por metais pesados, a exemplo do que Mendes (2012, p. 111-114) 

constatou que vem ocorrendo com a população de Passagem de Mariana, em Mariana, MG, 

com relação ao arsênio. 

A fim de reduzir a ressuspensão de material particulado, se faz necessário 

pavimentar as estradas que margeiam o curso dos Rios Gualaxo do Norte e baixo Rio do 

Carmo, cujas planícies de inundação foram soterradas pela lama de rejeitos, bem como 

evitar a ocorrência de erosões nas vias de acesso, a continuidade do assoreamento dos 

cursos d’água locais, e facilitar o trânsito na região. Para tanto, sugere-se o emprego de 

materiais porosos que não impermeabilizem o solo, permitindo a infiltração da água da 

chuva e a recarga dos lençóis freáticos, e que não tenham materiais asfálticos em sua 

composição, de forma a não prejudicar a atividade apícola na área. Essa restrição com 

relação aos materiais a serem empregados na pavimentação das estradas é importante, pois 

as abelhas podem confundir as resinas derivadas do petróleo misturando-as às coletadas das 

plantas e depositando-as dentro da colmeia como se fossem própolis (WOLFF, 2010, p. 

44), o que resulta em contaminação da própria colmeia e dos produtos apícolas produzidos 

por ela. 
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6.1.2. Bacia do Rio Gualaxo do Sul 

Frente ao exposto no Capítulo 2, é necessária a recuperação das áreas degradadas 

presentes na bacia, bem como o resgate e a utilização de espécies nativas, em especial nas 

Áreas de Preservação Permanente - APPs e nas Reservas Legais – RLs. É importante que 

isso seja feito de forma que as mesmas constituam mosaicos e corredores ecológicos 

capazes de manter populações viáveis da fauna e flora nativas com capacidade de 

propagação para as áreas das bacias adjacentes. 
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APÊNDICES 

Cacimba de Mágoa  

O sertão vai virar mar 

É o mar virando lama 

Gosto amargo do Rio Doce 

De Regência a Mariana 

Mariana, Marina, Maria, Márcia, Mercedes, Marília 

Quantas famílias com sede, quantas panelas vazias? 

Quantos pescadores sem redes e sem canoas? 

Quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas? 

Quantas pessoas sem rumo como canoas sem remos 

Como pescadores sem linha e sem anzóis? 

Quantas pessoas sem sorte, quantas pessoas com fome? 

Quantas pessoas sem nome, quantas pessoas sem voz? 

Adriano, Diego, Pedro, Marcelo, José 

Aquele corpo é de quem, aquele corpo quem é? 

É do Tião, é do Léo, é do João, é de quem? 

É mais um joão-ninguém, é mais um morto qualquer 

Morreu debaixo da lama, morreu debaixo do trem? 

Ele era filho de alguém, e tinha filho e mulher? 

Isso ninguém quer saber, com isso ninguém se importa 

Parece que essas pessoas já nascem mortas 

E pra quem olha de longe passando sempre por cima 

Parece que essas pessoas não têm valor 

São tão pequenas e fracas, deitando em camas e macas 

Sobrevivendo, sentindo tristeza e dor 

Quem nunca viu a sorte pensa que ela não vem 

E enche a cacimba de mágoa 

Hoje me abraça forte, corta esse mal, planta o bem 

Transforma lágrima em água 

O sertão vai virar mar 

É o mar virando lama 

Gosto amargo do Rio Doce 

De Regência a Mariana 

O sertão vai virar mar 

É o mar virando lama 

Gosto amargo do Rio Doce 

De Regência a Mariana 

Quem olha acima, do alto, ou na TV em segundos 

Às vezes vê todo mundo, mas não enxerga ninguém 

E não enxerga a nobreza de quem tem pouco, mas ama 

De quem defende o que ama e valoriza o que tem 

(continua na próxima página) 
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APÊNDICE A 

(continuação) 

Antônio, Kátia, Rodrigo, Maurício, Flávia e Taís 

Trabalham feito formigas, têm uma vida feliz 

Sabem o valor da amizade e da pureza 

Da natureza e da água, fonte da vida 

Conhecem os bichos e plantas e como o galo que canta 

Levantam todos os dias com energia e com a cabeça erguida 

Mas vêm a lama e o descaso, sem cerimônia 

Envenenando o futuro e o presente 

Como se faz desde sempre na Amazônia 

Nas nossas praias e rios impunemente 

Mas o veneno e o atraso, disfarçado de progresso 

Que apodrece a nossa fonte e a nossa foz 

Não nos faz tirar os olhos do horizonte 

Nem polui a esperança que nasce dentro de nós 

É quando a lágrima no rosto a gente enxuga e segue em frente 

Persistente como as tartarugas e as baleias 

E nessa lama nasce a flor que a gente rega 

Com o amor que corre dentro do sangue, nas nossas veias 

Quem nunca viu a sorte pensa que ela não vem 

E enche a cacimba de mágoa 

Hoje me abraça forte, corta esse mal, planta o bem 

Transforma lágrima em água 

O sertão vai virar mar 

É o mar virando lama 

Gosto amargo do Rio Doce 

De Regência a Mariana 

O sertão vai virar mar 

É o mar virando lama 

Gosto amargo do Rio Doce 

De Regência a Mariana 

O sertão vai virar mar (o sertão virando mar) 

É o mar virando lama (o mar virando lama) 

Gosto amargo do Rio Doce (da lama nasce a flor) 

De Regência a Mariana (muita força, muita sorte) 

O sertão vai virar mar (mais justiça, mais amor) 

É o mar virando lama 

Gosto amargo do Rio Doce 

De Regência a Mariana 

O sertão vai virar mar 

É o mar virando lama 

Tato; Gabriel o Pensador (2016). 
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publicação) 

Tipo de 

trabalho 

Instituição/Revista 

Científica/Evento 

Área de estudo Título Elementos químicos, substâncias e 

parâmetros estudados 

Principais conclusões 

David P. Buscher 

(1992) 

Dissertação Faculty and Board of 

Trustees of the Colorado 

School of Mines, USA 

Córrego Água 

Suja – afluente 

do Rio Gualaxo 

do Norte; 

Rio Gualaxo do 

Norte – sub-

bacia do Rio do 

Carmo; 

Córrego Tripuí 

– afluente do 

Alto Rio do 

Carmo; 

Alto Rio do 

Carmo – a 

montante da 

confluência com 

o Rio Gualaxo 

do Sul. 

Mercury in river systems 

from garimpeiro 

activities in the vicinity 

of Ouro Preto, Minas 

Gerais, Brazil 

Hg em água; 

Al, Corgânico, Fe, Hg, Mn e S em 

sedimentos 

Tanto os sedimentos quanto a água de todas as áreas de estudo apresentaram contaminação por Hg. Estudos mais 

detalhados e com maior número de amostras são necessários para avaliar a mobilidade e biodisponibilidade do Hg nessas 

áreas (BUSCHER, 1992, p.118, 119). 

Lázaro Eleutério 

(1997) 

Dissertação Programa de Pós-

Graduação em Evolução 

Crustal e Recursos 

Naturais 

/DEGEO/EM/UFOP 

Rio Gualaxo do 

Norte – sub-

bacia do Rio do 

Carmo 

Diagnóstico da situação 

ambiental da cabeceira 

da bacia do Rio Doce, 

MG, no âmbito das 

contaminações por 

metais pesados em 

sedimentos de fundo 

As, Corgânico, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Li, Ni, 

Pb e Zn em sedimentos de fundo.  

“Os sedimentos do rio do Carmo e de seus afluentes, rio Mainart e córrego Belchior, situados na borda sudeste do Parque 

Estadual do Itacolomi, estão contaminados por mercúrio. As concentrações de Hg estão acima do limite máximo 

permissível para sedimentos (0,1 ppm) (...) ou até mesmo superiores às concentrações das principais regiões de atividade 

garimpeira do país vide tabelas IV.1 e IV.2. 

Aproximadamente 78 kg de mercúrio são descarregados anualmente dentro da área estudada. Outros 15 kg são lançados 

na atmosfera anualmente através da queima do amalgama. Estas perdas constituem uma ameaça para o ambiente e a 

saúde humana da população que reside ao longo do rio do Carmo. Os modos de exposição entre mercúrio e a vida 

humana ao longo do rio inclui a contaminação de Hg em organismos aquáticos, água para beber e ar. 

Embora na borda sudeste do Parque Estadual do Itacolomi não tenham sido encontrados indícios de atividade garimpeira, 

os teores de Hg lá determinados (1,51 ppm e 0,81 ppm) estão muito acima do limite máximo permissível para sedimentos 

(...) Estes altos valores de Hg na borda sudeste do Parque Estadual do Itacolomi podem ser oriundos da exploração 

pretérita de ouro nesta área ou do enorme volume de Hg lançado na atmosfera e que precipita com as chuvas.(...) 

O mercúrio não é o único componente de degradação ambiental provocado pelo garimpo. Os metais As, Pb, Zn, Cu, Cd, 

Co, Cr, Ni e Li, são componentes da degradação da atividade extrativo-mineral em geral, inclusive das atividades 

garimpeiras já exauridas. A atividade extrativo-mineral constitui uma fonte inesgotável de metais pesados, mesmo 

estando em um contexto de total paralização das fontes atuais. Existem registros, a nível mundial, de contaminação 

mesmo em áreas onde as fontes não eram ativas. O garimpo de ouro no rio do Carmo é responsável pela contaminação 

não só de mercúrio, mas também dos outros metais acima mencionados. Observou-se que, nos pontos onde a atividade de 

garimpagem se intensifica, há um enriquecimento considerável de metais pesados, principalmente arsênio (figura V.3). 

(...) 

O principal dano está relacionado com o mercúrio liberado para a atmosfera durante o processo de queima do amalgama. 

Este vapor de Hg além de apresentar um sério risco ocupacional, pode ser facilmente oxidado pelo oxigênio do ar e tem 

chances reais de vir a fazer parte da cadeia alimentar” (ELEUTÉRIO, 1997, p. 134, 135). 

Pelo fator de contaminação e pelo índice de geoacumulação (Igeo) calculados, Eleutério (1997, p. 136) conclui ainda 

que:  

 Os dois indicadores caracterizam As, Cd e Pb como elementos críticos de contaminação dos sedimentos em 

níveis até 100 vezes superiores ao background e classificando a região sob influência da atividade extrativo-

mineral em fortemente a exageradamente poluída para esses metais; 

 A região tem enriquecimento moderado com relação a Co e Li com classificação de moderada a fortemente 

poluída para esses elementos; 

 Leve enriquecimento em Cu, Cr, Ni e Zn classificando a área em não poluída a moderadamente poluída com 

relação a esses elementos. 

Marcelo da Silva 

Matsumura (1999) 

Dissertação Programa de Pós-

Graduação em Evolução 

Crustal e Recursos 

Naturais/ 

DEGEO/EM/UFOP 

Barragem 

Santarém – 

Bacia do Rio 

Gualaxo do 

Norte 

Avaliação e estudo das 

emissões de metais 

pesados pela barragem 

de Santarém (Samarco 

Mineração S.A.) no 

sistema hídrico da região 

de Ouro Preto e Mariana: 

Um estudo da qualidade 

das águas 

 Metais e metaloides: Mn, Fe, Cr, 

Ni, Cu, Na, K, Ca, Mg; 

 Parâmetros físico-químicos: 

condutividade, salinidade, 

sólidos totais dissolvidos, pH, 

turbidez, cor, alcalinidade, 

cloretos, dureza, demanda 

bioquímica de oxigênio, 

demanda química de oxigênio, 

Eh. 

“as amostras (...) apresentam baixa concentração de sódio contudo, mostram-se com salinidade média, principalmente no 

período da seca. Isto revela que, num primeiro momento, a utilização destas águas para irrigação possivelmente não 

cause danos imediatos, porém, ao longo do tempo pode ocorrer salinização. Existe portanto a necessidade de tomada de 

alguns cuidados, caso esta água seja utilizada para a irrigação” (MATSUMURA, 1999, p. 88). 

“O cromo encontra-se homogeneamente distribuído na barragem e seu teor não apresenta variações significativas 

sazonais. Os valores estão bem abaixo do permitido pela legislação do CONAMA para classe 1 a 3 (50 µg/L). (...) as 

espécies presentes são íon cromato e íon tetraidroxo cromo (II) (cromito). Notamos um total predomínio do íon CrO4
2- no 

período da seca. No período da chuva os pontos caem próximo à linha divisória entre os campos de predomínio dos íons 

CrO4
2-, e [Cr(OH)4]

- “(MATSUMURA, 1999, p. 97-99). 

“O manganês apresenta-se homogeneamente distribuído na barragem e seu teor não apresenta variações sazonais. O 

valor típico de 3 µg/L está bem abaixo do limite máximo permitido pela legislação CONAMA, para águas classe 1 e 2 
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(100 µg/L) e classe 3 (500 µg/L). Notamos o total predomínio da espécie Mn2+ no período da chuva. Para o período das 

secas temos predomínio do íon MnO4
- em algumas amostras dado o ambiente oxidante“(MATSUMURA, 1999, p. 100-

101). 

“De maneira geral, observa-se que o ferro solúvel apresenta distribuição uniforme ao longo da barragem no período da 

seca, não apresentando diferenças significativas entre os teores nas amostras coletadas neste período. No período 

chuvoso, os teores de ferro mostram sutil tendência a maiores valores, no entanto, estatisticamente esta tendência não 

apresenta diferença significativa. Os teores de ferro encontram-se bem abaixo do máximo permitido pela legislação do 

CONAMA para classe 1 e 2 (300 µg/L). (...) Para o período da chuva nota-se o predomínio do ferro trivalente na forma 

de Fe(OH)2
+. A presença desta espécie se deve ao valor de pH que promove a hidrólise do ferro. Já no período das águas 

observa-se o predomínio da espécie FeO4
2-“(MATSUMURA, 1999, p. 103, 105). 

“Os teores de cobre encontram-se abaixo do limite de quantificação do método usado para a sua determinação“ 

(MATSUMURA, 1999, p. 106). 

“Os valores de níquel estão próximos ao limite de quantificação e este elemento encontra-se homogeneamente 

distribuído na barragem. Estes valores estão bem abaixo do máximo permitido pela legislação CONAMA para as classes 

1 a 3 (25 µg/L). (...) todo o níquel de encontra na forma de Ni2+“ (MATSUMURA, 1999, p. 108). 

“Na Barragem de Santarém, a análise de metais pesados solúveis mostra que seus teores não são preocupantes, pois estão 

todos bem abaixo do limite máximo especificado pela legislação. De modo análogo, isto nos fornece subsídios para 

concluir que também na Barragem de Germano estes elementos encontram-se em teores próximos aos determinados na 

Barragem de Santarém, principalmente quando consideramos as amostras coletadas no ponto de amostragem PAS, pois é 

este o ponto onde toda a água proveniente da Barragem de Germano chega a Barragem de Santarém. “(MATSUMURA, 

1999, p. 110). 

Adivane Terezinha 

Costa (2001) 

Dissertação Programa de Pós-

Graduação em Evolução 

Crustal e Recursos 

Naturais/ 

DEGEO/EM/UFOP 

Rio Gualaxo do 

Norte e seus 

afluentes: 

Córrego 

Serragem, 

Córrego 

Natividade, Rio 

Santarém, Rio 

Manso e Rio 

Doutor – sub-

bacia do Rio do 

Carmo; 

Rio do Carmo – 

afluente do Alto 

Rio Doce. 

Geoquímica das águas e 

dos sedimentos da bacia 

do Rio Gualaxo do 

Norte, leste-sudeste do 

Quadrilátero Ferrífero 

(MG): estudo de uma 

área afetada por 

atividades de extração 

mineral 

OD, condutividade, salinidade, TDS, 

temperatura, pH, Eh, turbidez, Al, As, 

Ca2+, Cd, Co, Cr, Fe, HCO3-, K+, Mg2+, 

Mn, Na+, Ni, Pb, SO4
2- e Zn em água; 

Al, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, 

Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Rb, Sb, Sr, Ti, 

V, Y, Zn e Zr em sedimentos. 

Foram identificadas anomalias na água do Rio Gualaxo do Norte associadas aos efluentes das minas Timbopeba, 

Samarco e Samitri para os parâmetros: condutividade, TDS, HCO3-, Na+, SO4
2- com implicações sobre a utilização dessas 

águas para irrigação. Teores anômalos e acima do limite estabelecido pela Resolução CONAMA 20/1986 foram 

identificados para Cd, Pb e Zn no rejeito da usina do Complexo Timbopeba, para Cd no Rio Manso e para Zn no 

vertedouro da barragem Natividade. Anomalias de Fe e Mn foram detectadas na maioria das amostras de água do Rio 

Gualaxo do Norte sendo as maiores nas regiões de garimpo como o Rio Manso, em Antônio Pereira, e os pontos RG5 e 

RG6 em Paracatú de Baixo (COSTA, 2001, p.134).  

“A maior parte dos elementos estudados em sedimentos apresentaram concentrações acima dos limites estabelecidos pela 

legislação e também acima do “background” estabelecido pela CPRM (1993) para a região por onde percorre o rio 

Gualaxo do Norte(...) É evidente que os seres vivos que constituem principalmente a comunidade aquática sofrem a ação 

destas modificações químicas geradas pela existência de substâncias tóxicas, sejam naturais ou antropogênicas. Embora 

as águas do rio Gualaxo [do Norte] não seja utilizada diretamente para consumo, os elementos tóxicos detectados pelo 

presentes estudo podem ser introduzidos diretamente na cadeia biológica e alimentar humana, principalmente, através da 

atividade agrícola e do consumo de peixes. No que se refere à agricultura, um dos principais problemas é que os 

sedimentos carreados pelo rio podem se acumular em planícies de inundação, que são amplamente utilizadas para 

cultivo” (COSTA, 2001, p. 135, 138). 

Elizabeth Neves 

Borges Campos 

(2002) 

Relatório de 

Iniciação 

Científica 

Projeto de pesquisa PIBIC 

– DECIV/EM/UFOP 

Bacia do Rio do 

Carmo 

Análise de dados 

fluviométricos, 

construção de séries e 

regionalização de vazões 

da bacia do Rio do 

Carmo (MG) 

Registros diários de chuva e vazão; 

Vazões máximas, médias e mínimas que 

ocorrem nas diferentes seções dos cursos 

d’água naturais da bacia do rio do 

Carmo. 

“Através da análise dos dados físicos, hidrológicos e climáticos, associados às sub-bacias de 4 Estações Fluviométricas 

situadas na bacia do rio do Carmo, foram construídos modelos para as vazões médias de longo período e períodos de 

retorno de 2, 5, 10, 20, 50 e 100 anos, para as mínimas de sete dias de duração e períodos de retorno de 2, 5, 10, 20, 50, 

100 anos e para as vazões máximas anuais com períodos de retorno de 2, 10, 20, 50, 100 e 500 anos. A precipitação 

média nas sub-bacias foi calculada utilizando-se o método de Thiessen. (...) 

Considerando o reduzido período das séries históricas das vazões, a aplicação dos resultados obtidos neste estudo é 

recomendável às etapas de diagnóstico e planejamento, não dispensando pesquisas mais minuciosas, no caso de outras 

finalidades. 

Ressalta-se, aqui, a necessidade de otimização da rede hidrométrica local, aumentando o número de estações e 

recuperando aquelas deficientes” (CAMPOS, 2002, p. 39). 

Keyla de Oliveira 

Neves (2003) 

Dissertação PROAGUA/UFOP Município de 

Ouro Preto, MG 

Qualidade 

microbiológica da água 

de abastecimento público 

e alternativo no 

município de Ouro Preto, 

Minas Gerais 

Coliformes totais e fecais em amostras 

de água de consumo na área urbana e 

rural proveniente da rede municipal de 

abastecimento e de fontes alternativas 

sem tratamento. 

“... apesar de algumas casas também receberem água da rede municipal, tratada, 31,4% destas também apresentaram 

contaminação por coliformes. O índice de coliformes (totais e fecais) foi maior nas amostras de água de consumo obtidas 

a partir de torneiras das casas (66%) do que nas fontes, reservatórios e minas (59,6%). Esta contaminação tanto na água 

não tratada como na tratada foi maior na estação chuvosa (71%) do que na estação seca (56%), estando clara a influência 

sazonal. Desde os coliformes detectados, nas amostras de água analisadas, foram identificadas as espécies de Salmonella 

sp. (0,5%), Shigella os. (3,5%) e cepas patogênicas de Escherichia coli (14%): E. coli enteropatogênica clássica B, E. coli 

enteroinvasora, E. coli enteroxigênica e E. coli enterohemorrágica. Sendo que a prevalência destes patógenos 

predominou no período de chuvas. A observação de que mais de 70% da água de consumo de Ouro Preto contém 

coliformes confirma a deficiência do atual sistema de distribuição de água da população. Dois diferentes períodos do ano 

puderam ser considerados para a ocorrência de amostras positivas para coliformes totais e fecais: período quente e úmido 

com alta porcentagem de amostras infectadas e período frio e seco, onde a positividade foi menor. Possivelmente 

conclui-se que, a falta de planejamento urbano, a utilização de minas antigas e abandonadas como fontes de água 

canalizadas para consumo, como também as más condições de infraestrutura e a localização indiscriminada de poços e 

fossas contribuíram para a baixa qualidade bacteriológica do abastecimento domiciliar de água. As águas das chuvas 
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agravam o impacto em Ouro Preto, MG” (NEVES, 2003, p. v). 

Adivane Teresinha 

Costa; Hermínio 

Arias Nalini Jr.; Jorge 

Carvalho de Lena; 

Kurt Friese; 

Margarete Mages 

(2003) 

Artigo 

científico 

Environmental Geology, v. 

45, n. 2, p. 226-235 

Rio Gualaxo do 

Norte 

Surface water quality 

and sediment 

geochemistry in the 

Gualaxo do Norte basin, 

esatern Quadrilátero 

Ferrífero, Minas Gerais, 

Brasil 

 Parâmetros físico-químicos em 

água: condutividade elétrica, 

sólidos totais dissolvidos, pH, 

Eh; 

 Metais e metaloides em água e 

sedimentos: Na, K, Ca, Mg, Fe, 

Mn, Al, Cd, Ni, Cr, Zn, As, Co, 

Sb, Cu, Mo, Rb, Sr, Ti, V, Y, Zr 

e Ba 

As anomalias de Na observadas são geralmente associadas às minerações de ferro. Concentrações enriquecidas em ferro 

e manganês só foram observadas em áreas de garimpo de ouro. Em alguns pontos o background de Fe e Mn se 

encontram superiores aos limites estabelecidos pela legislação brasileira. Anomalias de Mn, As, Sb e Ba foram 

observadas em sedimentos. A principal fonte dessas anomalias está associada aos depósitos ricos em minerais sulfetados 

no curso d’água do Rio Gualaxo do Norte e não diretamente associadas à mineração de ferro na região. 

Valores de background propostos para o Rio Gualaxo do Norte: 

Na (µg/g) 29 Cu (µg/g) 8.0 

K (µg/g) 478 Hg (µg/g) 0.19 

Ca (µg/g) 172 Mo (µg/g) 3.0 

Mg (µg/g) 116 Ni (µg/g) 8.0 

Al (mg/g) 1.8 Pb (µg/g) 5.2 

Mn (mg/g) 1.29 Rb (µg/g) 3.0 

As (µg/g) 8.8 Sb (µg/g) 6.6 

Ba (µg/g) 45 Sr (µg/g) 4.3 

Cd (µg/g) 0.17 Ti (µg/g) 250 

Co (µg/g) 2.1 Zn (µg/g) 15 

Cr (µg/g) 28 Zr (µg/g) 4.1 
 

H. Pimentel; J. de 

Lena; H. Nalini Jr. 

(2003) 

Artigo 

científico 

Environmental Geology, v. 

43, n. 6, p. 725-730 

Região de Ouro 

Preto, MG 

Studies of water quality 

in the Ouro Preto region, 

Minas Gerais, Brazil: the 

release of arsenic to the 

hydrological system 

As em água.  

Alberto de Freitas 

Castro Fonseca 

(2004) 

Dissertação PROÁGUA/UFOP Ouro Preto – 

bacia do Rio do 

Carmo 

Controle e uso da água 

na Ouro Preto dos 

séculos XVIII e XIX 

Controle e uso da água na mineração e 

no saneamento. 

Desde os primórdios da vila de Ouro Preto a água foi tratada como um bem de dotado de valor econômico. Num 

contexto de poucos dispositivos legais para o controle da água na legislação portuguesa, afim de garantir a 

disponibilidade o poder público instituiu novos bandos, alvarás, posturas e aditamentos em regimentos, tendo 

predominado medidas protecionistas, restritivas e punitivas, além de um sistema de licença de uso nas datas minerais.  

“É importante dizer que não se pode atribuir aos ouro-pretanos dos dois primeiros séculos a crença no mito da 

inesgotabilidade dos recursos hídricos. A possibilidade de a água vir a faltar no futuro, o cuidado e a parcimônia perante 

seu uso fizeram-se presentes nas cláusulas contratuais de concessão de anéis e penas d’água – ‘com a obrigação de largar 

desta quando houver falta no público (...)’ -, no sistema de licença de uso das águas nas datas minerais, na construção de 

um sistema precoce de tratamento de esgotos, etc. Nesse sentido, não seria equivocado afirmar que, a bem da verdade, 

Ouro Preto é uma das primeiras cidades brasileiras onde se fez sentir, copiosa, a necessidade do uso racional e 

econômico dos recursos hídricos. E que merece ser lembrada não apenas por suas igrejas, casarios, inconfidentes e 

gênios barrocos, mas também pela importância e pela história das suas águas” (FONSECA, 2004, p. 99). 

Sylvio Elvis da Silva 

Barbosa (2004) 

Dissertação PROÁGUA/UFOP Bacia do Rio do 

Carmo 

Análise de dados 

hidrológicos e 

regionalização de vazões 

da bacia do Rio do 

Carmo 

Características fisiográficas – área de 

drenagem, comprimento de talvegue e 

densidade de drenagem; 

Característica climática - chuva 

A bacia é muito bem drenada (densidade de drenagem acima de 2,4km-1) e com alta declividade (média em torno de 

40%). As altas declividades da bacia acarretam alta velocidade dos escoamentos superficiais com alto potencial erosivo e 

capacidade de intensificar os picos de enchentes nas áreas mais baixas.  

“Estes aspectos sugerem a necessidade de cuidados especiais com as obras e o uso do solo na bacia; dependendo do tipo 

de solo, o fenômeno da erosão leva à perda do solo fértil e à deposição de sedimentos nas partes baixas da bacia, 

podendo ocasionar os indesejáveis assoreamentos. 

Como consequência do relevo acidentado, os cursos d’água apresentam trechos encachoeirados, com grandes desníveis, 

o que, a despeito das pequenas vazões, favorecem a implantação de pequenas usinas geradoras de hidroeletricidade.  

(...). As precipitações médias espaciais nas 4 sub-bacias foram calculadas utilizando-se o método de Thiessen: 

calcularam-se as médias espaciais do total anual precipitado, total do semestre mais chuvoso e média das máximas 

diárias. (...) obtiveram-se os seguintes valores médios para toda a bacia: 1471,5mm para o total anual precipitado; 

1275,1mm para o total do semestre mais chuvoso; e 79,9mm para a média das máximas diárias. 

(...) os meses de maior precipitação pluviométrica na bacia do rio do Carmo são aqueles compreendidos entre outubro e 

fevereiro. (...) o maior total anual precipitado foi de 2671,7 mm, e deu-se no ano de 1957, na estação Fazenda Paraíso e 

que a maior precipitação mensal, 770,5 mm, ocorreu na mesma estação e mesmo ano, no mês de dezembro. (...) 

Através da análise dos dados físicos, hidrológicos e climáticos das sub-bacias associadas às 4 estações fluviométricas da 

bacia do rio do Carmo, foram construídos modelos para as vazões médias de longo período e períodos de retorno de 2, 5, 

10, 20, 50 e 100 anos, para as mínimas e períodos de retorno de 2, 5, 10, 20, 50, 100 anos, para as vazões máximas 

anuais com períodos de retorno de 2, 10, 20, 50, 100 e 500 anos. 

Para as sub-bacias associadas às estações fluviométricas, foram construídas curvas de permanência (curvas de duração), 

das quais retiraram-se os valores das vazões características de 50%, 65%, 75%, 85% e 95% de permanência. (...) 

Ressalta-se aqui a necessidade de otimização da rede hidrométrica local, aumentando o número de estações e 

recuperando aquelas deficientes” (BARBOSA, 2004, p. 156-158). 

Martins, C. M.; 

Daman D.; Roeser, H. 

Artigo 

científico 

Geochimica Brasiliensis, v. 

18, n.2, p. 77-85 

Município de 

Ouro Preto 

Estudo microbiológico 

relacionado á geração de 

Bactérias ferro-oxidantes que atuam na 

oxidação de pirita e na geração de 

“Nos experimentos realizados, pôde-se relacionar um aumento brusco no potencial de oxi-redução (Eh) à existência de 

bactérias acidófilas que atuam na oxidação da pirita contida nas amostras de rochas e sedimentos. A presença de 
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M. P.; Nalíni Jr., H. 

A. (2004) 

drenagem ácida em 

antigas minas de pirita 

no município de Ouro 

Preto, MG 

acidez. bactérias foi posteriormente confirmada pela observação desses microrganismos ao microscópio. 

(...). Verificou-se a presença de bactérias do tipo Thiocacillus ferroxidans, bem como uma outra espécie, ainda não 

determinada, mas que é abundante em todos experimentos, e pode ser considerada como uma bactéria acidófila. Um 

importante parâmetro observado foi o tempo considerado para as culturas; as bactérias necessitaram, em alguns 

experimentos, de um tempo maior para as culturas; as bactérias necessitaram, em alguns experimentos, de um tempo 

maior para se desenvolverem do que em outros, mesmo havendo uma mineralogia similar nas rochas. Talvez pequenas 

diferenças físicas e químicas nos materiais poderiam constituir a razão de uma maior ou menor atividade microbiana, 

mas essa questão tem que ser ainda investigada. 

As bactérias encontradas estão sendo objetos de estudos mais detalhados e deverão ser utilizadas para testes de lixiviação 

de metais, visando uma possível recuperação dos mesmos em processos da indústria minero-metalúrgica” (MARTINS; 

DAMAN; ROESER & NALÍNI, 2004, p. 77, 84). 

Cristina Maria 

Martins (2005) 

Dissertação Programa de Pós-

Graduação em Evolução 

Crustal e Recursos 

Naturais/ 

DEGEO/EM/UFOP 

Município de 

Ouro Preto – 

Mina do 

Piquete, Mina 

de Santa 

Efigênia, Lagoa 

do Gambá e 

bairro Barra. 

Rastreamento 

geoquímico de possíveis 

contaminações 

remanescentes de 

minerações de pirita no 

município de Ouro Preto, 

Quadrilátero Ferrífero, 

Minas Gerais 

Geoquímica das rochas das Minas do 

Piquete e de Santa Efigênia. Parâmetros 

físico-químicos (pH, Eh, T, STD, 

condutividade, turbidez, alcalinidade, 

sulfato, cloreto) e metais 

(Quantificados:Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, 

Cr, Cu, Fe, K, Li, Mn, Mo, Mg, Na, Ni, 

Si, Sn, Sr, Ti, V e Zn. Não quantificados 

Co e Pb)  em água: na Mina do Piquete, 

a montante e a jusante da Mina do 

Piquete; no Ribeirão do Carmo - Mina 

Santa Efigênia, e a montante da Mina 

Santa Efigênia; na Lagoa do Gambá;  

Metais (quantificados: Al, As, Ba, Be, 

Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mn, Mo, 

Mg, Na, Ni, P, Pb, Sc, Sr, Ti, Th, V, Y, 

Zn, Zr)  em sedimentos da Mina do 

Piquete, a montante e a jusante da Mina 

do Piquete, do Ribeirão do Carmo na 

Mina Santa Efigênia e a montante da 

Mina Santa Efigênia, e na Lagoa do 

Gambá. Metais Metais (quantificados: 

Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, 

K, Li, Mn, Mo, Mg, Na, Ni, P, Pb, Sc, 

Sr, Ti, Th, V, Y, Zn, Zr) em solos das 

minas do Piquete e Santa Efigênia. 

Metais (quantificados: Al, Ba, Be, Ca, 

Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mn, Mo, Mg, Na, 

Ni, P, Pb, Sc, Sr, Ti, Th, V, Y, Zn, Zr; 

não quantificados: As, Cd) em plantas – 

Baccharis sp. e briófitas a montante da 

Mina do Piquete e das minas do Piquete 

e Santa Efigênia. 

Os altos níveis de metais nos ambientes das antigas minas estudadas indicam uma forte relação entre a geração de acidez 

e a mobilização de metais. Observou-se que as regiões das antigas minas apresentaram maior concentração de metais 

pesados comparativamente aos ambientes circunvizinhos. 

“Quadro 13.1: Elementos caracterizados nos ambientes das antigas minas de pirita, onde se encontram assinalados 

aqueles que se apresentaram em altas concentrações” (MARTINS, 2005, p. 148).  

Elementos 
MINA PIQUETE MINA SANTA EFIGÊNIA 

Água Sedim. Solo Planta Água Sedim. Solo Planta 

Fe      +   

Mn    + + +  + 

Al +     +   

Cr  + +   + +  

Pb    +  + +  

Ni    +   + + 

Cu  + + +  + + + 

Zn    +  +  + 

As  + +    +  

Cd  + +   + +  
 

Eder Júlio de Oliveira 

(2005) 

Dissertação PROÁGUA/UFOP Rio do Carmo 

desde a 

cabeceira no 

Córrego Tripuí 

até a 

confluência com 

o Rio Gualaxo 

do Sul (70 km 

de percurso). 

Estudo da capacidade de 

autodepuração do Rio do 

Carmo (Ouro Preto, MG) 

com a utilização da 

ferramenta 

computacional QUAL2K 

de qualidade de água 

Oxigênio Dissolvido (OD) e Demanda 

Bioquímica de Oxigênio (DBO) na água 

do Rio do Carmo.  

“Uma análise ao longo de seu percurso permite concluir que este rio pode ser seccionado em três trechos distintos. O 

primeiro, de sua nascente até montante da cidade de Ouro Preto, onde as águas conservam suas qualidades naturais, 

auxiliadas pelas declividades dos trechos iniciais. No trecho seguinte, acontecem as descargas de esgoto não tratado das 

cidades de Ouro Preto, Passagem de Mariana e Mariana, iniciando aí o comprometimento das características naturais do 

rio do Carmo. A partir do 26º km, pode-se perceber uma recuperação da qualidade promovida pelo processo de 

autodepuração e pela vazão de tributários despoluídos; segue o processo de recuperação até a confluência com o rio 

Gualaxo do Sul. (...) 

Ressalta-se também que no período de chuvas, a qualidade do rio é menos prejudicada que na estiagem, já que o aumento 

de vazão associado ao declive natural do canal, propicia maior reaeração de suas águas” (OLIVEIRA, 2005, p. 102). 

Sylvio Elvis da Silva 

Barbosa; Antenor 

Rodrigues Barbosa 

Júnior; Gilberto 

Queiroz da Silva; 

Elizabeth Neves 

Borges Campos; 

Vanessa de Carvalho 

Artigo 

científico 

Revista Engenharia 

Sanitária e Ambiental, v. 

10, Nº 1 – jan/mar 2005, 

64-71 

Bacia do Rio do 

Carmo 

Geração de modelos de 

regionalização de vazões 

máximas, médias de 

longo período e mínimas 

de sete dias para a bacia 

do Rio do Carmo, Minas 

Gerais 

Séries de chuvas totais anuais, totais do 

semestre mais chuvoso e máximas 

diárias, e séries de vazões máximas, 

médias e mínimas.  

“Toda a bacia hidrográfica do rio do Carmo pode ser caracterizada como uma única região hidrologicamente homogênea, 

o que foi comprovado por meio de critérios físicos e estatísticos, baseados nas características e na distribuição de 

frequência das vazões adimensionalizadas. 

Dos diferentes modelos de probabilidade aplicados às séries de vazões máximas, médias e mínimas, concluiu-se que a 

distribuição de Weibull é a que melhor explica a distribuição das médias e mínimas, enquanto a o modelo Pearson tipo 

III explicou melhor a distribuição das frequências das vazões máximas. Com base nestes modelos, foram geradas as 

correspondentes vazões de diferentes intervalos de recorrência” (BARBOSA; BARBOSA JR.; SILVA; CAMPOS; 

RODRIGUES, 2005. p. 70). 
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Rodrigues (2005) 

Adivane Terezinha 

Costa; Hermínio 

Arias Nalini Jr.; 

Paulo de Tarso 

Amorim Castro; 

Jorge Carvalho de 

Lena; Peter 

Morgenstern; Kurt 

Friese (2006) 

Artigo 

Científico 

Clean Soil Air Water, v. 

34, issue 3, p. 245-256 

Bacia do Rio do 

Carmo 

Sediment contamination 

in floodplains and 

aluvial terraces as an 

historical recordo of gold 

exploitation in the 

Carmo River basin, 

Southeast Quadrilátero 

Ferrífero, Minas Gerais, 

Brazil 

SiO2, Na2O, MgO, K2O, CaO, TiO2, 

P2O5, Al2O3, Fe2O3, Mn, S, As, Cu, Zn, 

Ba, Ni, Cr e Co em sedimentos 

“Anomalias de As, Cu, Zn e Mn são geralmente associadas com as fácies argilosas depositadas nas várzeas e lagos, e 

com fácies de sedimentos grossos depositados no canal. As fácies foram acumuladas pela exploração de ouro na região. 

As contaminações por As, Cu e Zn foi controlada por minerais tais como óxidos e hidróxidos de ferro (hematita, 

magnetita, e principalmente goetita), óxidos de manganês e minerais ricos em sulfetos. Os sedimentos com As da região 

a caracterizam como uma das áreas mais contaminadas por As do Brasil. Sua principal fonte está associada com o 

garimpo de ouro que ocorre a três séculos na região” (COSTA; NALINI JR.; CASTRO; LENA; MORGENSTERN; 

FRIESE, 2006, p. 245 – tradução da autora). 

Helena Eugenia 

Leonhardt Palmieri 

(2006) 

Tese Programa de Pós-

Graduação em Evolução 

Crustal e Recursos 

Naturais/ 

DEGEO/EM/UFOP 

Cabeceira do 

Rio do Carmo 

Distribuição, Especiação 

e Transferência de Hg e 

As para Biota em Áreas 

do Sudeste do 

Quadrilátero Ferrífero, 

MG 

Al, Corgânico, Fe, Hg, pH, S, tamanho de 

grão e mineralogia em solos e 

sedimentos; metais em água, plantas, 

peixes e anfíbios. 

“Os resultados deste estudo sugerem que o mercúrio presente nos sedimentos e no solo próximo aos principais córregos 

(Botafogo e Tripuí) na EET [Estação Ecológica do Tripuí], provavelmente, tenha origem natural, proveniente do 

processo de erosão e intemperismo da ocorrência de cinábrio, mais do que origem antrópica ocorrida no passado, advinda 

do processo de amalgamação do ouro. 

Entre as samambaias analizadas a Pteris vittata e a Pityrogramma calomelanos foram as espécies que apresentaram 

acumulação de arsênio nas folhas e rizomas, com concentrações mais altas nas folhas (17 – 2295 µg/g) do que nos 

rizomas (25 – 139 µg/g). As principais espécies encontradas nas amostras de folhas e rizomas foram o arsenito (As III), a 

forma mais abundante e mais tóxica, e o arsenato (As V), e nenhuma forma orgânica de As. 

Além do As, ocorreu, em algumas amostras de Pteris vittata, acumulação de Rb e Zn. Verificou-se também que os 

elementos (Al, Fe, Ba, Mn, Pb, Sb e V) apresentaram concentrações maiores nos rizomas, enquanto os elementos (As, K, 

Mg, Ca, P, Cu, Hg, Rb, Sr e Zn) apresentaram concentrações maiores nas folhas. 

Concluiu-se também que a acumulação de As pelas samambaias da espécie Pteris vittata está relacionada com a 

disponibilidade do As no solo. Verificou-se que a afinidade e a adsorção do As pelos minerais de Mn e Fe no solo 

contribuiu para a sua imobilização e consequente redução da sua disponibilidade. Também ficou evidenciado que a 

presença de fosfato no solo pode competir com a absorção de As pela Pteris vittata. Em amostras de solo com baixo teor 

de fosfato, observou-se uma acumulação maior de arsênio pela planta. 

Quanto à presença de elementos em briófitas, verificou-se que em todas as espécies coletadas ocorreu a transferência de 

Hg, As, Sb, Al, Ba, Ca, Co, Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Pb, Rb, Sr, V, Zn, Zr, Th, U, Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, 

Ho, Er e Yb do solo e da água para essas plantas. Essas briófitas apresentaram diferentes capacidades de acumulação dos 

elementos, sendo as hepáticas (Noteroclada confluens e Dumortirea hirsuta) mais eficientes na acumulação desses 

elementos, sendo as hepáticas (Noteroclada confluens e Dumortirea hirsuta) mais eficientes na acumulação desses 

elementos do que os musgos (Leucobryum martianum, Vesicularia vesicularis, Pyrrhobruym spiniforme e 

Sematophyllum confluens e Dumortirea hirsuta) mais eficientes na acumulação desses elementos do que os musgos 

(Leucobryum martianum, Vesicularia vesicularis, Pyrrhobuym spiniforme e Sematophyllum subsimplex) e que o musgo L 

martianum, provavelmente, bioacumula mais elementos provenientes do solo e a hepática N. confluens bioacumula mais 

elementos provenientes da água.  

Através dos parâmetros da avaliação ambiental usando espécies indicadoras, ou seja, os níveis de background relativo 

(BGR) selecionados para o musgo L. martianum e para a hepática N. confluens e os fatores de intensidade de 

concentração (FIC) calculados para os vários elementos, concluiu-se também que os pontos TP-09, TP-18 e TP-20 foram 

incluídos no nível de suspeita de contaminação de Hg e que os pontos TP-09 e TP-20 estão incluídos no nível de 

contaminação moderada para Sb. 

(...) todas as amostras de cambeva, ou bagre-mole (Trichomycterus brasiliensis), com comprimentos maiores que 7,4 cm, 

capturadas na EET, apresentaram concentrações de HG total acima de 0,5 µg/g. Observou-se nessa espécie correlação 

significativa do teor de Hg total com o tamanho das amostras e boa correlação com o peso e com o teor de selênio nessas 

amostras. 

A maior percentagem de MeHg/Hg total foi encontrada na traíra, 95,3% (espécie predadora) e a menor percentagem no 

acará (cichlasoma sp.), 76,6%, espécie onívora usada para fins ornamentais. Apesar de o cambeva, o lambari e o acará 

(papa-terra) não serem espécies piscívoras, altas percentagens de MeHg/Hg também foram encontradas: 95,2%, 93,5% e 

93,7%, respectivamente. Esses resultados confirmaram dados da literatura quanto à presença de metilmercúrio em peixes 

e é um alerta do risco associado ao consumo de peixes contaminados com Hg (...) 

Em síntese, os elementos em estudo, liberados ou naturalmente presentes no meio ambiente nos locais estudados, 

tornaram-se biodisponíveis e acumulados preferencialmente em determinadas espécies: o Hg pelo peixe Trichomycteru 

brasiliensis, o As pelas samambaias das espécies Pteris vittata e Pityrogramma calomelanos e o Hg, As, Sb, Al, Ba, Ca, 

Co, Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Pb, Rb, Sr, V, Zn, Zr, Th, U e os elementos terras raras (Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, 

Ho, Er e Yb) pelas briófitas hepáticas Noteroclada confluens e Dumortiera hirsuta. 

Além de essas espécies poderem ser usadas como bioindicadoras da presença desses elementos em locais onde são 

encontradas, observou-se que ambas as samambaias das espécies Pteris vittata e a Pityrogramma calomelanos, 

comumente encontradas no Quadrilátero Ferrífero, apresentam potencial sem precedentes para a fitoremediação de solos 

contaminados por arsênio nessa região” (PALMIÉRE, 2006, p. 114-116). 

Helena E. L. 

Palmieri; Hermínio 

Artigo 

Científico 

Science of The Total 

Environment, 368: 69-78 

Estação 

Ecológica do 

Quantification and 

speciation of mercury in 

Al, Carbono Orgânico, Fe, Hg, S. “O Hg encontra-se mais concentrado nas frações granulométricas areia grossa (2-0,59 mm) e silte e argila (b0,062 mm) 

de forma semelhante em ambas as frações. (...)  
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A. Nalini Jr; Liliam 

V. Leonel; Cláudia C. 

Windmöller; Regis C. 

Santos; Walter de 

Brito (2006) 

Tripuí, planície 

aluvionar do 

ribeirão do 

Carmo e córrego 

Água Suja – 

porção sudeste 

do Quadrilátero 

Ferrífero 

soils from the Tripuí 

Ecological Station, 

Minas Gerais, Brazil 

(...) A correlação dos resultados confirmou que o mercúrio na área estudada está associado à matéria orgânica e ao 

enxofre e possivelmente a material orgânico nos solos contendo enxofre.  

Os resultados sugerem que o mercúrio foi introduzido nos solos ao longo dos anos principalmente via processos erosivos 

da mina de cinábrio [sulfeto de mercúrio] local que se encontra abandonada [e influencia diretamente o Córrego 

Botafogo] ao invés de origem antropogênica” (PALMIERI; NALINI JR.; LEONEL; WINDMÖLLER; SANTOS & 

BRITO, 2006, p. 77 – tradução da autora). 

Juber Henrique 

Amaral (2006) 

Monografia DEAMB/EM/UFOP Bacia do Rio do 

Carmo 

Estudo das metodologias 

hidrológicas para 

determinação de vazões 

mínimas. Aplicação e 

regionalização na bacia 

do Rio do Carmo Ouro 

Preto - MG 

Características físicas da bacia do Rio do 

Carmo: área, comprimento do curso 

d’água principal, coeficiente de 

compacidade, fator de forma, densidade 

de drenagem. 

“Através dos valores de coeficiente de compacidade obtidos foi possível verificar que os pontos onde se localizam as 

estações fluviométricas da Chapada, Fojo, Pai Tomás e Ponte do Caboclo, são os mais susceptíveis a inundações dentre 

as 13 estações analisadas. (...) O método de Tennat aplicado à vazão residual do Estado de Minas Gerais, determinada 

indiretamente pela Portaria IGAM nº010/98, coloca a maior parte dos pontos, para os quais foram calculadas as vazões 

residuais, como em estado de degradação severa. 

É necessário que haja uma revisão nas metodologias utilizadas pelos vários estados para a determinação da vazão 

residual. A adoção de um método único para a determinação da vazão residual seria muito importante, levando em conta 

não somente as necessidades hídricas, mas sim as reais disponibilidades hídricas que permitam que os rios mantenham 

condições semelhantes as naturais” (AMARAL, 2006, p. 70, 71).   

Margarete Aparecida 

Pereira (2006) 

Dissertação Programa de Pós-

Graduação em Evolução 

Crustal e Recursos 

Naturais/ 

DEGEO/EM/UFOP 

Residências e 

fontes 

alternativas de 

captação de 

água ao longo 

do bairro Padre 

Faria do 

Município de 

Ouro Preto. 

Estudo de elementos-

traço em águas de 

abastecimento urbano e 

contaminação humana: 

Um caso de Ouro Preto, 

MG 

Al, As, Cd, Cu, Zn, Pb e Mn em 

amostras de água e da primeira urina do 

dia de moradores do bairro Padre Faria.  

“Para alguns destes elementos nas águas [Al, As e Pb], os limites máximos estabelecidos pela Portaria 518 do Ministério 

da Saúde para águas potáveis foram ultrapassados. Com efeito, para o As as concentrações estiveram entre 3,0 µg/L e 

189 µg/L, para o Pb entre 3,0 µg/L e 32,73 µg/L e para o Al entre 1,3 e 364,8 µg/L. Nas urinas, em cerca de 27% das 

amostras o teor de Pb ultrapassou o índice biológico máximo estabelecido pela Norma Regulamentadora 7 do Ministério 

do Trabalho e Emprego, chegando em até 47,57 µg/gcreatinina. Em 30% das amostras o teor de As também ultrapassou 

este limite regulamentar, atingindo valores de até 553,53 µg/gcreatinina. O alumínio foi detectado na maioria das 

amostras de urina atingindo valores da ordem de 490,4 µg/gcreatinina” (PEREIRA, 2006, p. XIX).  

“O arsênio não aparece por toda a área estudada, mas está localizada principalmente nas proximidades da rua Santa Rita, 

onde uma das amostras chegou a apresentar 127,8 µg/L do elemento. Esta contaminação é proveniente das fontes 

alternativas de água existentes no local (minas e bicas) e também de uma das fontes de distribuição municipal de água, a 

captação da Piedade. Nas águas de uma das minas encontrou-se 189,0 µg/L, e nas da captação da Piedade de 29,0 µg/L. 

Isto caracteriza, portanto, uma contaminação de origem geogênica. 

O chumbo está presente na maioria das amostras de água de residências e de uma forma geral ao longo da região 

estudada, chegando em uma das amostras a atingir valores de 21,2 µg/L. Existem evidências de que esta contaminação 

possa ser proveniente da minas e bicas, pois em todas elas o metal foi detectado, chegando em todos os casos a 

apresentar concentrações acima de 10 µg/L. Como a ocorrência do metal é de forma generalizada, há indícios de que seja 

proveniente do abastecimento público municipal. Estudos adicionais sobre a presença de chumbo nas águas captadas pela 

administração municipal precisam ser realizados. A origem geogênica da contaminação não está descartada tendo em 

vista as características geológicas da região.  

O alumínio também aparece de forma geral nas amostras de água das residências, sem localização específica. Em muitas 

amostras as concentrações encontram-se acima do limite considerado normal para águas naturais (50,0 µg/L) e em várias 

delas as concentrações estavam acima do limite estabelecido pela legislação para águas potáveis (200,0 µg/L). Esta 

contaminação não provém de minas e bicas, e nem das águas fornecidas pela captação da Piedade. Neste caso a origem 

está nas águas da ETA Itacolomi. Nesta estação o sulfato de alumínio é adicionado à água captada para favorecer a 

clarificação da água, segundo fontes da própria prefeitura. Caracteriza-se aqui uma contaminação antropogênica. 

Com base nos padrões de potabilidade estabelecidos pela portaria 518 do Ministério da Saúde as águas fornecidas pela 

prefeitura municipal à população do bairro Padre Faria podem ser consideradas impróprias para consumo humano, pois 

elementos potencialmente tóxicos como arsênio, alumínio e chumbo foram detectados em concentrações acima dos 

limites estabelecidos” (PEREIRA, 2006, p. 71, 72) 

“Como consequência do uso de uma rede de distribuição de água não planejada e pouco controlada, em regiões de linha 

de base geoquímica que oferece caráter potencialmente tóxico às águas naturais, tem-se uma exposição efetiva da 

população, e uma contaminação constatadas através da presença de metais e metaloides potencialmente tóxicos nas 

amostras de urina analisadas” (PEREIRA, 2006, p. XIX). 

Antônio de Souza 

Chaves (2007) 

Dissertação PROÁGUA/UFOP Bacia do Rio 

Maynart – sub-

bacia do Rio 

Gualaxo do Sul 

Características da 

cobertura vegetal, 

hídrica e edáfica da sub-

bacia do Rio Maynart, 

afluente do Rio Gualaxo 

do Sul, Alto Rio Doce 

Flora, solos e aspectos hídricos “O período avaliado foi de janeiro de 1941 a dezembro de 2005, dividido em 3 subperíodos para melhor considerar as 

mudanças significativas nos usos e ocupações e no regime hídrico da sub bacia. As principais tipologias encontradas para 

a flora foram a Floresta Estacional Semidecidual e os Campos Rupestres. Constatou-se que houve um aumento da área 

preservada ocasionada pela diminuição das áreas de pastagens e pelo aumento dos plantios comerciais, bem como pela 

criação de unidades de conservação particulares e públicas. As principais classes de solos identificadas foram os 

Neossolos, Latossolos, Espodossolos e Cambissolos. Os solos da Sub-Bacia apresentam-se distribuídos conforme o 

material de origem e não apresentam modificações significativas, apesar do aumento da área minerada. O regime hídrico 

foi caracterizado pelo cálculo das principais componentes do ciclo hidrológico, em mm/mês. Foram identificadas 

alterações de baixo impacto produzidas por agricultores e mineradores, bem como alterações de maior impacto como 

resultado da implantação de um empreendimento hidrelétrico na Sub-Bacia do Rio Maynart” (CHAVES, 2007, p. XIV).  

Aline Sueli de Lima Artigo Revista Ambiente & Água Ambientes Protocolos de avaliação Parâmetros propostos para os PARs: Os PARs [Protocolos de Avaliação Rápida de Rios] avaliam, de forma integrada, as características de um tracho de rio de 
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Guilherme Malafaia; 

Paulo de Tarso 

Amorim Castro 

(2008) 

científico – Na Interdisciplinary 

Journal of Applied 

Science: v.3, n.3, p. 143-

155 

fluviais rápida de rios e a 

inserção da sociedade no 

monitoramento dos 

recursos hídricos 

 Substratos e/ou habitats 

disponíveis; 

 Substratos em poços; 

 Soterramento; 

 Regimes de 

velocidade/profundidade; 

 Diversidade dos poços; 

 Deposição de sedimentos; 

 Condições de escoamento do 

canal; 

 Alterações no canal; 

 Sinuosidade do canal; 

 Frequência de corredeiras; 

 Estabilidade das margens; 

 Proteção das margens pela 

vegetação; 

 Estado de conservação da 

vegetação do entorno. 

acordo com o estado de conservação ou degradação do ambiente fluvial e suas principais características são a viabilidade 

econômica e a fácil aplicação. Em regiões com poucos recursos financeiros e grandes problemas de qualidade da água os 

PARs podem ser utilizados em programas de monitoramento ambiental. Por meio dos protocolos, a integração da 

comunidade no monitoramento dos recursos hídricos gera dados que representam a qualidade dos ecossistemas fluviais 

ao longo do tempo, sem que sejam necessários custos altos e profissionais especializados no assunto. Os PARs consistem 

em uma ferramenta simplificada, mas não simplista, de avaliação de rios, que incorporada aos procedimentos 

metodológicos adotados pelos órgãos gestores podem aproximar a sociedade civil da questão ambiental” (RODRIGUES; 

MALAFAIA & CASTRO, 2008, p. 143). 

“(...) percebe-se que inserir a sociedade no processo de monitoramento dos recursos hídricos reflete em significativos 

ganhos na preservação dos ecossistemas lóticos, trazendo entre outros benefícios, a melhoria da qualidade de vida da 

comunidade, o desenvolvimento da economia local, o crescimento da sociedade e ainda a melhoria na qualidade de 

ensino. Com uma forma holística de pensar a natureza, os PARs, além de permitirem uma avaliação global do 

ecossistema fluvial, possibilitam a incorporação da sociedade no processo de gerenciamento do meio ambiente. 

É plausível afirmar que a união entre todos os agentes envolvidos na gestão do meio ambiente pode reverter prognósticos 

ameaçadores e, consequentemente, trazer esperanças sobre um futuro melhor. O método proposto consiste em uma 

ferramenta simplificada, mas não simplista, de avaliação de rios que, incorporada aos procedimentos metodológicos 

adotados pelos órgãos gestores, pode aproximar a sociedade civil da questão ambiental. 

Quanto mais os atores sociais puderem conhecer, opinar e decidir sobre os problemas que os envolvem, direta ou 

indiretamente, vendo suas decisões serem implementadas, maior será a consolidação desses espaços, com ganhos mais 

amplos que extrapolarão o campo dos recursos hídricos (RODRIGUES; MALAFAIA & CASTRO, 2008, p. 152).”  

Diego Vaz da Costa 

Borges (2008) 

Dissertação PROÁGUA/UFOP Ribeirão do 

Funil, afluente 

do Rio do 

Carmo 

Avaliação da qualidade 

da água e ocorrência de 

cianobactérias do 

Ribeirão do Funil, Ouro 

Preto - MG 

Variável climatológica: pluviosidade; 

Variáveis limnológicas: condutividade 

elétrica, pH, temperatura, turbidez, 

sólidos totais, oxigênio dissolvido (OD), 

demanda bioquímica de oxigênio 

(DBO), nitrogênio total, nitrato e 

amônio, fósforo total e ortofosfato, 

coliformes totais e fecais, clorofica-a, 

densidade de cianobactérias; Índice de 

Qualidade das Águas (IQA)  

“Durante o período de estudo, algumas amostras de água estiveram fora dos limites estabelecidos pela Resolução 

CONAMA 357/05 para corpos hídricos classe 2, para as variáveis DBO e sólidos totais. Para a variável coliformes 

termotolerantes todas as amostras de água estiveram fora dos padrões estabelecidos pela referida resolução. 

Na determinação do IQA observou-se que as águas do Ribeirão do Funil ao longo do seu curso pioram de montante a 

jusante (...). Além disso, as variáveis coliformes termotolerantes, DBO e sólidos totais foram as variáveis que mais 

contribuíram negativamente para o IQA. 

Durante o período de estudo foram encontrados 20 táxons de cianobactérias, onde a ordem mais representativa foi 

Nostocales (55% dos taxa). Além disso, as amostras de água coletadas em P2 foram aquelas que apresentaram maior 

riqueza de espécies e de densidade de cianobactérias. Foi encontrada também maior riqueza de espécies durante o 

período de maior precipitação e temperatura” (BORGES, 2009, p. 108).  

Aline Sueli de Lima 

Rodrigues; Hermínio 

Arias Nalini Júnior 

(2009) 

Artigo 

científico 

REM: Revista da Escola de 

Minas, v. 62(2), p. 155-165 

Crosta terrestre Valores de background 

geoquímico e suas 

implicações em estudos 

ambientais 

Background geoquímico “O interesse pela quantificação da poluição por elementos-traço, em diferentes sistemas naturais, traz, como 

consequência direta, o levantamento de dados que pode auxiliar na avaliação de impactos ambientais e de suas 

complexas relações com as atividades econômicas. Além disto, auxilia na identificação das possíveis fontes de poluição, 

bem como na atribuição de tendências nas mudanças de comportamento na estruturação industrial e na implementação de 

tecnologias de controle da poluição. (...) 

Ressalta-se que análises por meio do estabelecimento de valores de background podem ser úteis no fornecimento de 

informações que facilitam a interpretação de resultados obtidos de uma área suspeita de contaminação, principalmente 

por levar em consideração a existência de propriedades específicas de amostras que fazem com que o teor dos elementos-

traço seja naturalmente mais elevado. Além disso, tais análises podem ser um excelente critério para julgar a extensão de 

acumulação de um determinado metal no solo, o que pode orientar os estudos da potencialidade de ocorrência de 

problemas nutricionais (em plantas e animais), de saúde humana e ambientais. Se não há o conhecimento de qual é o 

nível considerado natural de um determinado elemento no ecossistema, como saber se ele foi antropicamente 

contaminado ou se ele possui uma concentração que pode afetar os seres vivos?” (RODRIGUES & NALINI JR., 2009, p. 

163). 

Hubert Mathias Peter 

Roeser; Hermínio 

Arias Nalini Júnior; 

Jorge Carvalho de 

Lena; Kurt Friese 

(2009) 

Anais do 4º 

Encontro 

Técnico 

Científico em 

Suporte à 

Gestão das 

Águas da Bacia 

do Doce 

UFOP (DEGEO/DEAMB) 

e UFZ (Magdeburg) 

Bacia do Rio 

Doce 

Influência da 

Geodiversidade da 

Composição das Águas e 

Sedimentos do Alto Rio 

Doce - Um Balanço de 

15 anos de Pesquisas 

Hidrogeoquímicas. 

Metais em água “De  maneira  bem  sucinta  pode  se  constatar  que:  todas as  águas  investigadas  são  altamente influenciadas  pelos  

litotipos  do  local.  Isso  se  verifique  para  o  caso  dos  elementos  maiores  com base das correlações positivas entre 

Mg e Ca, Na e K, Ca e Na, Fe e Mn e outras (...).  Para  os  rios  onde  existe  mineração  de  Au,  tais  correlações  são  

observados  também  para elementos  calcófilos  como  Pb    -  Cd,  As  –  Cd,  Cu  –  Zn  e  outros.  Elementos  litófilos 

correlacionados  positivamente  têm  suas  origens  em  séries  vulcano-clásticas,  principalmente  do  

Supergrupo Rio das Velhas.  

Em áreas sem  atividades minero - siderúrgicas, por exemplo, na bacia superior do Rio Piranga, valores  elevados  de  Zn  

não  ligados  com  Cu  podem  indicar  contribuição  antrópica.  Em  muitos dos    rios  podem  ser  constatados  teores  

elevados  de Hg,  oriundos  das  atividades  de  garimpeiros (Rio do Carmo, Gualaxo do Norte, Conceição, barragem de 

Petí).  

As águas da Serra do Caraça, do Parque Estadual de Itacolomi e da Estação Ecológica de Tripuí são  as  mais  "limpas",  

são  locais  onde  parece  estar ausente  qualquer  interferência  humana.  Os seus  parâmetros  físico-químicos  como  as  

composições químicas  dessas  águas  podem  servir como "padrões" para os estudos em andamento e futuras 

investigações” (ROESER; NALINI JR.; LENA & FRIESE, 2009). 

Larice Nogueira de 

Andrade, Mariângela 

Garcia Praça Leite, 

Artigo 

científico 

REM: Revista da Escola de 

Minas, v. 62(2), p. 147-154 

Parque Estadual 

do Itacolomi, 

Minas Gerais 

Influência geológica em 

assinaturas químicas das 

águas e solos do Parque 

Geoquímica do solo: Al, As, Ba, Cd, Co, 

Cr, Pb e Zn; Parâmetros físico-químicos 

da água: pH, condutividade, Sólidos 

“Os resultados demonstram que a geologia exerce grande influência nas características químicas do solo e das águas 

superficiais da região. A comparação com valores-padrões definidos pelas normas CETESB 195/05 e CONAMA 357/05 

indica concentrações anômalas de diversos elementos, possibilitando a comprovação da influência geológica e 
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Luís de Almeida 

Prado Bacellar (2009) 

Estadual do Itacolomi, 

Minas Gerais 

totais dissolvidos (TDS); Hidroquímica: 

Al, Fe, Mn. 

pedológica na qualidade das águas, já que a área de estudo é uma unidade de conservação livre de interferências 

antrópicas. Além disso, também foi possível observar a inadequação dessas normas em relação aos parâmetros de 

qualidade, que não consideram os fatores geológicos” (ANDRADE; LEITE & BACELLAR, 2009, p. 147). 

“As principais fontes de Fe e Mn, em águas das sub-bacias do Manso e Calais, são os quartzitos ferruginosos (do Grupo 

Sabará), os xistos e filitos do Grupo Piracicaba e, também, a presença de canga, no caso da sub-bacia do Manso. O 

mesmo se aplica à presença de elevadas concentrações dos elementos Fe, Mn, As e Al, nos solos do Manso. As 

concentrações anômalas de Al, verificadas na sub-bacia do Benedito, são conseqüência dos tipos de rochas na região, 

sobretudo dos quartzitos sericíticos (...) 

Como o Brasil apresenta os mais diversos cenários geológicos, fica clara a não adequação de resoluções nacionais, com 

padrões fixos para avaliação da qualidade de solos e águas. Sendo assim, sugere-se que os parâmetros de qualidade 

adotados nessas resoluções sejam adaptados às realidades locais, considerando os fatores geológicos na definição de seus 

valores. Para tanto, é necessária a identificação de regiões não impactadas ou sob influência antrópica mínima, de modo a 

serem utilizadas como modelos para a análise do estado de sistemas a elas semelhantes geologicamente. Desta forma, os 

valores dos parâmetros e os padrões de qualidade a serem adotados respeitarão as peculiaridades naturais de cada região” 

(ANDRADE; LEITE & BACELLAR, 2009, p. 154). 

Adivane Terezinha 

Costa; Hermínio 

Arias Nalini Júnior; 

Paulo de Tarso 

Amorim Castro; 

Sonia Hatsue Tatumi 

(2010) 

Artigo 

científico 

REM: Revista da Escola de 

Minas, v. 63(4), p. 703-714 

Bacia do Rios 

Gualaxo do 

Norte e do 

Carmo, porção 

sudeste do 

Quadrilátero 

Ferrífero 

Análise estratigráfica e 

distribuição do arsênio 

em depósitos 

sedimentares 

quaternários da porção 

sudeste do Quadrilátero 

Ferrífero, bacia do 

Ribeirão do Carmo, MG 

As em sedimentos “Os depósitos de canal e barra em pontal caracterizam-se como locais onde predomina a concentração de minerais 

pesados, como dravita, arsenopirita, entre outros. Esse ambiente deposicional é também o local de enriquecimento de 

ouro e, portanto, de maior contaminação por As. 

Estudos geoquímicos realizados em planícies de inundação mostram que ambientes deposicionais caracterizados pela 

presença de sedimentos com altas concentrações de metais-traço (...). No ribeirão do Carmo, as partículas mais finas na 

fração argila também estão associadas com elevadas concentrações de As e são transportadas em suspensão pelas águas 

fluviais, vindo a se depositar nas planícies de inundação. 

(...) Diante das investigações realizadas, é possível admitir que, no ambiente secundário, o arsênio provavelmente é 

capturado por óxidos e hidróxidos de ferro e argilo-minerais através de fenômenos de adsorção no ambiente superficial, 

após a oxidação dos sulfetos. 

Foram observadas concentrações relativamente mais elevadas de As em sedimentos da bacia do ribeirão do Carmo, 

quando comparadas com a bacia do rio Gualaxo do Norte (...), sendo reflexo da maior potencialidade das jazidas 

auríferas e, consequentemente, da exploração aurífera secular nas áreas da mina de Passagem e região de Ouro Preto. A 

disponibilidade acelerada de potentes quantidades dos minerais como As, presente em rochas, águas, solos e sedimentos, 

ocorre a partir de áreas mineradas ou garimpadas. Os rejeitos enriquecidos em sulfetos de As (arsenopirita), no alto curso 

do ribeirão do Carmo, foram disponibilizados por áreas-fontes associadas à mineralização aurífera e enriquecidos em 

áreas de deposição a jusante. Entre as áreas de deposição impactadas, destacam-se as planícies e terraços aluviais do 

ribeirão do Carmo, principalmente aquelas dos distritos de Bandeirantes e Monsenhor Horta, consideradas como área 

potencialmente degradada pela atividade de exploração histórica de ouro” (COSTA; NALINI JR.; CASTRO & 

TATUMI, 2010, p. 713). 

Aline Sueli de Lima 

Rodrigues; 

Guilherme Malafaia; 

Paulo de Tarso 

Amorim Castro 

(2010) 

Artigo 

científico 

SaBios, v. 5, n. 1, p. 26-42 Bacia do Rio do 

Carmo 

A importância da 

avaliação do habitat no 

monitoramento da 

qualidade dos recursos 

hídricos: uma revisão 

Parâmetros físicos: 

 Substratos disponíveis; 

 Substratos em poços; 

 Soterramento; 

 Diversidade dos poços; 

 Sedimentos; 

 Escoamento do canal; 

 Condições do canal; 

 Sinuosidade do canal; 

 Estabilidade das margens; 

 Proteção das margens pela 

vegetação; 

 Vegetação do entorno. 

“... a Resolução do CONAMA falha em não estipular padrões para avaliar a qualidade física dos rios e não prevê os 

efeitos simultâneos de dois ou mais parâmetros sobre a biodiversidade aquática, exigindo apenas medições físico-

químicas e bacteriológicas que, em teoria, indicam indiretamente a possibilidade de manutenção da vida aquática. 

(...) os procedimentos de avaliação rápida dos rios [PAR’s], envolvendo os aspectos físicos do habitat, têm também como 

objetivo a redução de custos na avaliação ambiental, sem, no entanto, excluir a realização de estudos de maior rigor 

técnico-científico. Os PAR’s, por exemplo, podem ser aplicados em pesquisas que exigem a obtenção de resultados 

rápidos, tais como em decisões de gerenciamento, que facilitam a transferência de conhecimento tanto para os 

gerenciadores quanto para a comunidade local. Além disso, podem ser aplicados por pessoas não especialistas no assunto 

(previamente treinadas) e ainda fornecerem dados de vários locais para pesquisas de campo, podendo ser utilizado no 

monitoramento dos recursos hídricos” (RODRIGUES; MALAFAIA & CASTRO, 2010, p. 38). 

Aline Sueli de Lima 

Rodrigues; Paulo de 

Tarso Amorim 

Castro; Guilherme 

Malafaia (2010) 

Artigo 

científico 

Enciclopédia Biosfera, 

Centro Científico 

Conhecer, vol. 6, N. 11, p. 

1-9 

Sistemas 

fluviais 

Utilização dos 

protocolos de avaliação 

rápida de rios como 

instrumentos 

complementares na 

gestão de bacias 

hidrográficas 

envolvendo aspectos da 

geomorfologia fluvial: 

uma breve discussão 

 Soterramento; 

 Deposição de sedimentos; 

 Padrões de 

velocidade/profundidade; 

 Frequência das corredeiras; 

 Sinuosidade do canal; 

 Estabilidade das margens. 

“...os PARs [Protocolos de Avaliação Rápida] podem contribuir com os estudos de ordenamento territorial uma vez que 

consideram não apenas os processos fluviais que operam no interior do canal ou bacia de drenagem, mas também outros 

importantes elementos e processos como os socioeconômicos e as tomadas de decisões (na análise de impacto ambiental 

de grandes obras). (...) os PARs além de oferecer oportunidade de avaliar os níveis de impactos antropogênicos em 

trechos de bacias hidrográficas constituindo-se em uma importante ferramenta nos programas de monitoramento 

ambiental, facilitam a tomada de decisão em relação aos problemas identificados durante a avaliação. 

Considerando a rápida e a expressiva velocidade das alterações na paisagem e na dinâmica fluvial causadas pelas ações 

antrópicas descontroladas, bem como a carência de métodos de caráter integrado de avaliação dos sistemas fluviais, os 

PARs dado o seu caráter multidisciplinar e ao seu baixo custo em relação aos métodos mais tradicionais de avaliação da 

qualidade da água, constituem-se em instrumento de grande valia para a realização de estudos ligados à geomorfologia 

fluvial. 

Sem a utilização de aparato tecnológico, os PARs adaptados às especificidades fitofisionômicas locais podem ser 
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aplicados por avaliadores previamente treinados. No momento da avaliação o observador pode definir mais de um trecho 

de um determinado rio para o qual a avaliação será realizada, no sentido de que os resultados possam, além de serem 

potencializados, serem comparados com os resultados obtidos de diferentes rios que tiveram suas condições ambientais 

medidas através de um PAR. Além disso, as aplicações dos PARs podem ser feitas periodicamente por profissionais 

ligados à gestão dos recursos hídricos, ou por pessoas instruídas que não estejam envolvidas diretamente no processo de 

gestão ambiental. Nesse caso, a importância dos PARs residiria não somente no fato de serem instrumentos úteis e 

complementares no monitoramento dos recursos hídricos, mas também do fato de que contribuiriam tanto com a 

formatação de novos espaços públicos na decisão e gestão de bacias hidrográficas, quanto com a participação efetiva da 

comunidade na preservação, conservação e monitoramento dos ecossistemas fluviais envolvendo aspectos da 

geomorfologia” (RODRIGUES; CASTRO & MALAFAIA, 2010, p.6-7). 

Valdilene da Penha 

Rhodes (2010) 

Dissertação Programa de Pós-

Graduação em Evolução 

Crustal e Recursos 

Naturais/ 

DEGEO/EM/UFOP 

Rio Gualaxo do 

Norte 

Distribuição de mercúrio 

e arsênio nos sedimentos 

da área afetada por 

garimpo de ouro – Rio 

Gualaxo do Norte, 

Mariana, MG 

 Elementos em sedimentos: Hg, 

As, Ca, Na, Sr, Al, Th, Zr, Co, 

Cr, Mn, Ni, Mg, Ba, K, Li, Zn, 

Cu, Fe, P, Pb, Sc, Ti, V, Y; 

 Parâmetros físico-químicos em 

água: pH, Eh, CE e STD; 

 Elementos em água: Al, Ca, Mg, 

Fe, Na, K, Ba, Sr, Mn. 

“Os sedimentos do rio Gualaxo do Norte são compostos, principalmente, pelos minerais: quartzo, hematita, goethita, 

gibsita, caulinita, moscovita, magnetita e talco. A presença de hematita – como um dos maiores componentes nos 

sedimentos amostrados na área de estudo – indica a influência das mineradoras de ferro (situadas nas cabeceiras do rio 

Gualaxo do Norte) na composição do rio. 

Os resultados da composição química dos sedimentos mostram que apesar da atividade garimpeira ter diminuído na 

região do rio Gualaxo do Norte, as amostras de sedimentos do rio ainda apresentam teores consideráveis de mercúrio 

(0,14 – 0,53 mg/kg) e arsênio (8,6 – 82,4 mg/kg). Esses resultados, quando comparados com os teores obtidos nas 

amostras dos tributários do rio Gualaxo do Norte, mostram a influência do garimpo de ouro na composição do sedimento 

do mesmo rio. 

A distribuição temporal (sazonalidade) das concentrações de mercúrio e arsênio apresentou comportamento distinto. Na 

estação da seca, a concentração de arsênio é superior à do período chuvoso em praticamente todos os pontos. Isso 

acontece devido à alta capacidade de diluição/dispersão causada pela entrada de um grande volume de água no sistema. 

Porém, o mercúrio mostrou um comportamento contrário ao arsênio, apresentando um significante aumento de Hg, como 

consequência da (re)suspensão, lixiviação e transporte de sedimentos/solos contaminados – gerados pelo grande volume 

de água característico desta época do ano – de áreas do alto curso do rio Gualaxo do Norte (Antônio Pereira) ou de áreas 

com atividades dispersas de garimpeiros ao longo do rio. 

(...) Nas duas digestões utilizadas (Total e Égua Régia) o arsênio ultrapassou os valores estabelecidos do PEL em todos 

os pontos dentro do rio Gualaxo do Norte, sendo que os outros elementos violaram os valores estabelecidos em apenas 

alguns pontos. Os elementos Cu e Zn não violaram o limite estabelecido para o PEL. Os resultados obtidos quando 

comparados aos valores propostos de background [COSTA, 2003] apresentaram, na maioria dos pontos, valores acima 

ao sugerido. 

Os resultados da análise química da água não apresentaram valores consideráveis preocupantes para Hg e As, exceto para 

o ponto RGN – 09 (período da seca) que apresentou valor acima do limite estabelecido pelo CONAMA para o Hg. Para 

os outros metais e metaloides analisados, observou-se que para a maioria dos elementos as concentrações obtidas 

apresentaram valores inferiores aos valores máximos permitidos para águas Classe I e II, mostrando que apesar dos 

sedimentos apresentarem altos teores para alguns elementos, eles não estão sendo disponibilizados para o meio aquoso. 

Em alguns pontos amostrados, os elementos Al, Fe, Mn e Zn apresentaram concentrações acima dos valores máximos 

permitidos pelo CONAMA para estas classes. 

Parâmetros físico-químicos como potencial redox, condutividade elétrica, pH, sólidos totais dissolvidos e temperatura 

foram medidos in situ. Destes parâmetros analisados, apenas a condutividade elétrica e os sólidos totais dissolvidos 

apresentaram valores altos na área do garimpo. Esses altos valores nesta área já eram esperados, uma vez que, a atividade 

garimpeira desagrega rochas e solos do leito do rio. 

Em geral, conclui-se que, os sedimentos apresentam teores consideráveis para Hg, o que deve ser considerado 

importante, já que a interação do mercúrio coma a biota pode levar ao processo de bioacumulação e biomagnificação. Os 

altos teores de alguns elementos (As, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb e Zn) encontrados podem estar associados aos depósitos 

minerais de ferro, manganês e ouro na região do rio Gualaxo do Norte. Contudo, o processo de extração mineral na 

forma de garimpo acelera o processo de lixiviação de elementos traço, tornando-os disponíveis para a água, solo e 

sedimento” (RHODES, 2010, p. 73-74). 

Eduardo V. V. 

Varejão; Carlos R. 

Bellato; Maurício P. 

F. Fontes; Jaime W. 

V. Mello (2011) 

Artigo 

científico 

Environmental Monitoring 

and Assessment, v. 172, p. 

631-642 

Córrego Tripuí e 

Rio do Carmo 

entre os 

municípios de 

Ouro Preto e 

Mariana, Minas 

Gerais. 

Arsenic and trace metals 

in river water and 

sediments from the 

southeast portion of the 

Iron Quadrangle, Brazil 

As, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn em água 

e sedimentos. 

“Os resultados mostraram concentrações de As em água variando de 36,7 a 68,3 µg/L, bem acima do limite definido 

pelas normas brasileiras. Baseado nas análises de água, todos os metais traço estudados estavam a baixo do limite de 

detecção das técnicas analíticas utilizadas e do limite máximo estabelecido pelos padrões brasileiros. Análises dos 

sedimentos mostraram que a maior parte do As e dos metais traço estavam associados à fração residual. No entanto, 

quantidades consideráveis foram extraídas como frações facilmente remobilizáveis indicando o potencial de 

remobilização desses elementos dos sedimentos para o meio aquático. Também é importante considerar que os recursos 

hídricos locais são utilizados tanto para consumo humano quanto para a agricultura, e o risco potencial para a saúde 

humana devido à presença de As e outros metais tóxicos em frações de sedimentos facilmente remobilizáveis não pode 

ser ignorado” (VAREJÃO; BELLATO; FONTES & MELLO, 2011, p. 640 – tradução da autora). 
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Aline Sueli de Lima 

Rodrigues (2012) 

Tese Programa de Pós-

Graduação em Evolução 

Crustal e Recursos 

Naturais/ 

DEGEO/EM/UFOP 

Bacia do Rio 

Gualaxo do 

Norte – sub-

bacia do Rio do 

Carmo 

Caracterização da bacia 

do Rio Gualaxo do 

Norte, MG, Brasil: 

Avaliação Geoquímica 

Ambiental e Proposição 

de Valores de 

Background 

Geoquímica dos sedimentos: Al, As, Ba, 

Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, S, Zn 

“A exploração minerária na região da bacia do rio Gualaxo do Norte, ao longo dos anos, deixou como herança um 

passivo ambiental de grandes proporções. Tais proporções muitas vezes são difíceis de serem determinadas e 

delimitadas, já que podem não ter implicações na atualidade quando seus efeitos são identificados em perfis 

estratigráficos mais antigos, por exemplo. Nesses casos, em condições de estabilidade, metais pesados altamente tóxicos 

podem permanecer inofensivos por muitos anos, desde que mudanças físico-químicas associadas a eventos ecológicos ou 

a atividades humanas não ocorram. Por outro lado, os efeitos desse passivo ambiental podem simplesmente ocasionar 

prejuízos diversos dos atuais quando atividades humanas recentes, como por exemplo, as atividades minerárias 

(exploração por catas) que ainda persistem na região, expõem sedimentos desses perfis às condições atuais. (...) 

 Faz-se necessário a implementação de um plano de gestão ambiental visando a preservação da bacia do rio 

Gualaxo do Norte e a interrupção dos processos de degradação que vem ocorrendo na bacia. (...) o rio principal da 

bacia, bem como seu entorno vem sofrendo impactos severos responsáveis por uma significativa perda de sua 

condição natural(...). 

 A abordagem espaço-temporal, por meio do estudo de perfis estratigráficos (recentes e antigos), mostrou-se 

importante e viável para uma melhor compreensão das contribuições geogênicas e antropogênicas para o 

incremento de elementos químicos nos sistemas fluviais (...) Concentrações elevadas de As, Ba, Mn, Fe e Pb, por 

exemplo, presentes em sedimentos desses perfis, a partir da análise comparatória entre tais perfis e suas 

características granulométricas, mineralógicas e geoquímicas, mostram influência direta e/ou indireta da 

exploração minerária (sobretudo, de ouro, manganês e ferro). 

 (...) ao realizar uma análise da distribuição geoquímica de elementos químicos presentes em amostras de 

sedimentos ativos de drenagens (coletados nas margens do rio principal e de alguns de seus afluentes) têm-se uma 

alerta para os riscos de contaminação da área e para bacias subsequentes, sobretudo, por elementos como o Ba, 

Mn e Fe, com enriquecimento possivelmente relacionado às atividades minerárias recentes, sobretudo, de ferro. 

Por outro lado, em relação aos elementos Pb e As, nota-se pouca influência das minerações recentes sobre as 

concentrações atuais destes elementos, o que certamente não as exime das responsabilidades pelo passivo 

ambiental herdado pelos longos anos de exploração (...)” (RODRIGUES, 2012, p. 137, 138). 

 Valores de background geoquímico – “medida relativa a ser utilizada na distinção entre as concentrações naturais 

de um dado elemento e as concentrações influenciadas por atividades antrópicas, considerando as variáveis 

temporais e espaciais da  área sob investigação” (RODRIGUES, 2012, p. 101) - propostos para sedimentos do 

Rio Gualaxo do Norte: 

As (mg/kg) Ba (mg/kg) Fe  

(%) 

Mn 

(mg/kg) 

Ni (mg/kg) Pb (mg/kg) Zn (mg/kg) 

64,2 141,4 8,2 1636,0 39,0 43,8 65,3 

Fonte: Rodrigues (2012, p. 120). 

Aline Sueli de Lima 

Rodrigues; 

Guilherme Malafaia; 

Adivane Terezinha 

Costa; Hermínio 

Arias Nalini Júnior 

(2012) 

Artigo 

científico 

Revista Ambiente & Água, 

v. 7, n. 2, p. 231-244 

Rio Gualaxo do 

Norte – sub-

bacia do Rio do 

Carmo 

Adequação e avaliação 

da aplicabilidade de um 

Protocolo de Avaliação 

Rápida na bacia do Rio 

Gualaxo do Norte, Leste-

Sudeste do Quadrilátero 

Ferrífero, MG, Brasil 

Parâmetros físicos: 

 Deposição de sedimentos; 

 Alterações no canal; 

 Estabilidade das margens; 

 Proteção das margens pela 

vegetação; 

 Estado de conservação da 

vegetação do entorno. 

“(...) o PAR [Protocolo de Avaliação Rápida] adaptado se mostrou eficiente na avaliação das condições ambientais do rio 

sob investigação. As adaptações realizadas agregaram atributos básicos da ecomorfologia de ambientes fluviais, tanto 

presentes em áreas naturais ou pouco impactadas, quanto em áreas fortemente antropisadas. Contudo, evidenciou-se a 

necessidade de se ater para avaliação de parâmetros, pelo PAR, que podem ter sua visibilidade influenciada pelo período 

do ano (estiagem ou cheia) ou pela própria localização na bacia. 

Em relação às avaliações realizadas no rio Gualaxo do Norte, pela aplicação do PAR, essas permitiram detectar prejuízos 

na condição ambiental de vários segmentos do rio Gualaxo do Norte” (RODRIGUES; MALAFAIA; COSTA & NALINI 

JR., 2012, p. 242). 

Erik Sartori Jeunon 

Gontijo (2012) 

Dissertação ProAmb/UFOP Cursos d’água 

da Serra do 

Caraça e da 

Serra do Itatiaia; 

Córrego ouro 

Fino (próximo 

ao distrito de 

Bento 

Rodrigues); Rio 

Gualaxo do 

Norte; Córrego 

Brumado. 

Interação entre 

substâncias húmicas 

aquáticas e elementos 

metálicos na porção leste 

do Quadrilátero Ferrífero 

- MG 

Substâncias húmicas aquáticas (SHA); 

Parâmetros físico-químicos: 

temperatura, pH, ORP, condutividade, 

resistividade e turbidez; alcalinidade, 

sulfatos, cloretos, COD; Elementos 

metálicos maiores: Al, Na, Ca, Fe, K, 

Mg, Mn e Ti; Elementos traço: As, Ba, 

Be, Cd, Co, Cr, Cu, Li, Mo, Ni, P, Pb, S 

Sc, Sr, V Y e Zn. 

“Com base na literatura pode-se concluir que as SH [substâncias húmicas] controlam a biodisponibilidade de metais 

essenciais à sobrevivência de organismos em meio aquático. Também, elas podem servir como uma reserva de 

nutrientes, os quais vão sendo liberados ao longo do tempo. Os compostos húmicos ainda são capazes de alterar a 

toxicidade de elementos metálicos, tornando-os não disponíveis para serem incorporados pelos seres vivos. Isso é 

extremamente importante, pois evitará que certos metais nocivos se bioacumulem e biomagnifiquem ao longo da cadeia 

alimentar” (GONTIJO, 2012, p. 84,085). 

“Observou-se que as SH se apresentaram relacionadas com os metais Al, K, Ba, Ca, Cu, Fe, Mn, Sr, Ti e Zn 

considerando as amostras coletadas. Além disso, foi detectada influência litológica na composição das águas. Constatou-

se que o solo pode influenciar na mobilidade de materiais orgânicos, visto que as areias oriundas do intemperismo do 

quartzito tem menor capacidade de retenção de matéria orgânica. Assim, regiões como as serras do Caraça e do Itatiaia 

possuíram maior concentração de SH se comparadas com áreas de diferentes litotipos. O baixo teor de argilas nas 

cabeceiras dos rios dessas áreas facilitaria a liberação de compostos húmicos para as águas. Esse processo é mais ativo 

em épocas chuvosas, fazendo com que as maiores concentrações de COD fossem observadas no período úmido ou na 

transição do período chuvoso para o seco. Nos demais pontos analisados com litologias diferentes a maior concentração 

de carbono se deu na época de transição da estação seca para a estação chuvosa e a menor se deu na estação chuvosa” 

(GONTIJO, 2012, p. viii, ix). 

“Em geral, não foram observadas influências antrópicas nas amostras analisadas. Em todos os pontos a origem dos 

elementos foi litológica, com exceção dos cloretos, que pode ter origem biogênica” (GONTIJO, 2012, p. 85). 

Louise Aparecida Dissertação Programa de Pós- Ribeirão do Avaliação da exposição Propriedades físico-químicas e “Os dados corroboram a hipótese do trabalho de que as atividades de explotação histórica de ouro na área investigada 
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Mendes (2012) Graduação em Evolução 

Crustal e Recursos 

Naturais/ 

DEGEO/EM/UFOP 

Carmo e 

Passagem de 

Mariana, 

município de 

Mariana, MG. 

da população de 

Passagem de Mariana 

(MG) aos elementos-

traço, com ênfase ao 

arsênio 

geoquímicas das águas de minas, de 

reservatórios da estação de tratamento de 

água e do Ribeirão do Carmo. 

Elementos-traço em amostras de urina 

(As, Cd, Co, Cr, Fe, Mn, Ni), e de cabelo 

(As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Zn) na 

população de Passagem de Mariana. 

contribuíram para a ocorrência da contaminação de arsênio [As], ferro [Fe] e manganês [Mn] nos mananciais hídricos. O 

processo de lixiviação do arsênio contido nos minerais sulfetados, como arsenopirita, disponibilizou esse elemento-traço 

para o ambiente. Através dos resultados obtidos verificou-se que os residentes de Passagem de Mariana estão expostos 

aos elementos arsênio, ferro e manganês através da água, visto que apresentaram concentrações superiores ao limite 

máximo permitido pela Portaria 518 do Ministério da Saúde. A concentração de arsênio ultrapassa 4,4 vezes a 

concentração máxima permitida pela legislação e o ferro, aproximadamente 7 vezes. O teor de manganês nas águas de 

minas abandonadas excede o valor máximo permitido num percentual de 12%. É importante salientar que a presença de 

ferro e manganês nessa região é de origem natural, pois há ocorrências frequentes de itabiritos da formação Cauê que são 

associados aos minérios de ferro, além de ser uma das principais encaixantes das mineralizações aurífera presentes em 

todas as minas investigadas. 

(...) A fonte de As nas amostras de água é proveniente da oxidação do mineral sulfetado, arsenopirita encontrado nas 

galerias das minas. As minas são abertas e, portanto facilita a entrada de oxigênio fazendo com que ocorra a reação de 

oxidação, disponibilizando esse elemento-traço para água e solo. No ribeirão do Carmo a origem do arsênio provém dos 

rejeitos da mina de Passagem, que mesmo com as atividades encerradas, libera esse elemento para o rio. Foi observado 

que ribeirinhos, moradores do bairro Santo Antônio, atravessam o ribeirão em contato direto com a água e crianças o 

utilizam para lazer. Dentre as amostras de urina analisadas nesse bairro, a única criança avaliada apresentou 

concentrações de arsênio na faixa de risco (superior a 15 µg.L-1 de arsênio). (...) 

A exposição e a contaminação recente da população de Passagem de Mariana ao elemento-traço arsênio foram 

confirmadas através da análise de amostras de urina de 93 pessoas. Algumas amostras de urina do grupo controle, 

indivíduos que não estão expostos a elementos-traço, apresentaram concentrações de arsênio elevadas, constatando que a 

água não é o único meio de contaminação. Foi necessário, portanto, refazer a divisão em dois novos grupos: o grupo 

controle efetivo e grupo exposto por fontes diversas (poeira, solo, hortaliças e ovos e carnes de galinha) (...) 41 amostras 

de urina de indivíduos do grupo exposto por fontes diversas apresentaram concentrações de arsênio superiores a 15 µg.L -

1, portanto são indivíduos que devem passar por avaliação e diagnóstico dos riscos toxicológicos eminentes. 

De acordo com a estatística aplicada, verificou-se que 33% da população do distrito de Passagem de Mariana apresentam 

concentração de arsênio em amostras de urina na faixa de risco toxicológico, ou seja, acima de 15 µg.L-1. Dessas, 11% (± 

1,1) da população encontra-se com concentrações de arsênio superiores a 40 µg.L-1. Com esse resultado, recomenda-se 

que os moradores da região em estudo sejam rigorosamente avaliados e monitorados, visto que foi confirmada a 

contaminação por arsênio. 

As amostras de urina apresentaram concentrações de ferro e manganês, consideradas elevadas quando comparados a 

outros estudos. E na minoria das amostras de urina, elementos como cádmio, cobalto, cromo e níquel foram detectados 

em elevadas concentrações, ultrapassando o IBMP estipulado pela Norma Regulamentadora 7 do Ministério do Trabalho, 

aproximadamente 13, 7, 6 e 10 vezes respectivamente” (MENDES, 2012, p. 111, 112). 

Aline Sueli de Lima 

Rodrigues; 

Guilherme Malafaia; 

Adivane Terezinha 

Costa; Hermínio 

Arias Nalini Júnior 

(2013a) 

Artigo 

científico 

Revista de Ciências 

Ambientais, v. 7, n. 2, p. 

15-32. 

Rio Gualaxo do 

Norte – sub-

bacia do Rio do 

Carmo 

Background values for 

chemical elements in 

sediments of Gualaxo do 

Norte River basin, MG, 

Brazil 

Geoquímica dos sedimentos: As, Ba, Fe, 

Mn, Ni, Pb, Zn 

“Os resultados evidenciaram valores de background relativamente elevados para os elementos As, Pb, Mn, Ba, Zn e Ni 

cujas concentrações possivelmente estão relacionadas com a geologia local, estando as concentrações superiores a esses 

valores ligadas a atividades de exploração mineral, especialmente a aurífera. Para o Fe o valor de background 

estabelecido é inferior aos valores identificados na maioria dos perfis analisados. O valor de background estabelecido 

para o Fe correspondeu a uma concentração de 8,2%. No entanto, concentrações superiores a 48% foram identificadas na 

área de estudo. Nesses casos, há forte evidência de enriquecimento do elemento pela mineração do elemento na cabeceira 

da bacia hidrográfica investigada. Em conclusão, pode-se dizer que os valores propostos são importantes para a gestão 

ambiental/territorial local, servindo de subsídios para a confecção de guias de alerta aos gestores públicos com relação à 

necessidade de remediação de locais onde são identificadas concentrações anômalas de elementos tóxicos” 

(RODRIGUES; MALAFAIA; COSTA; NALINI JR., 2013, p. 15-16). 

Valores de background geoquímico para sedimentos do Rio Gualaxo do Norte: 

 As 

(mg/kg) 

Ba 

(mg/kg) 

Fe  

(%) 

Mn 

(mg/kg) 

Ni 

(mg/kg) 

Pb 

(mg/kg) 

Zn 

(mg/kg) 

Média dos 

valores de 

background 

obtidos 

64,2 141,4 8,2 1636,0 39,0 43,8 65,3 

Valores de 

background 

propostos 

4,4-74,8 0-153,8 3,0-9,1 0-1872,0 11,9-41,4 27,5-44,3 28,7-69,7 

Fonte: Rodrigues; Malafaia; Costa; Nalini Jr. (2013, p. 22, 27). 

“Os valores de background propostos são coerentes com as características geológicas locais que precisam ser levadas em 

conta tanto pelas agências ambientais (para a tomada de decisão no gerenciamento ambiental) quanto pela comunidade 

acadêmica face à necessidade de outros estudos (em outras áreas) usando a abordagem aqui apresentada. Para a 

proposição de valores de background, é importante conhecer a geologia da área de estudo, para que preconceitos, que 

podem causar tanto superestimavas quanto subestimativas, sejam eliminados. Finalmente, a escolha do método a ser 
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utilizado deve ser relacionada não apenas ao conhecimento geológico da área, mas também aos distintos locais 

escolhidos para amostragem. É importante identificar se a amostra foi colhida de ambientes antigos (possivelmente livres 

de interferências antropogênicas) ou recentes, em que atividades antropogênicas podem afetar direta ou indiretamente a 

concentração de certos elementos” (RODRIGUES; MALAFAIA; COSTA; NALINI JR., 2013, p. 28 – tradução da 

autora). 

Aline Sueli de Lima 

Rodrigues; 

Guilherme Malafaia; 

Adivane Terezinha 

Costa; Hermínio 

Arias Nalini Jr. 

(2013b) 

Artigo 

científico 

Environmental Earth 

Sciences, v. 68, n. 4, p. 

965-972. 

Rio Gualaxo do 

Norte – sub-

bacia do Alto 

Rio Doce 

Evaluation of the 

mineral exploration 

influence on sediment 

composition in the 

Gualaxo do Norte River 

Basin (MG-Brazil) based 

on geochemical and 

stratigraphic data 

Metais em sedimentos. Foram encontradas concentrações anômalas de As e Pb associadas às facies estratigráficas com evidências de garimpo de 

ouro, e anomalias de Fe associadas à mineração de ferro. 

Tatiana Soares Noce 

(2013) 

Monografia DEGEO/UFOP Município de 

Ouro Preto, MG 

Avaliação da 

composição geoquímica 

das águas de antigas 

minas de ouro da serra 

de Ouro Preto, SE do 

Quadrilátero Ferrífero, 

MG 

Parâmetros físico-químicos 

(condutividade elétrica, resistividade, 

STD, temperatura, pH e Eh), e 

geoquímicos (bicarbonatos, As, Ca, Cd, 

K, Mn, Mg, Na e sulfatos) da água. 

“Com base nos dados obtidos nesse trabalho é possível confirmar a hipótese de que as mineralizações auríferas 

comumente encontradas na região de Ouro Preto, associadas a sua ampla explotação histórica são responsáveis pela 

contaminação das águas da região por alguns elementos traço. Através dos resultados obtidos conclui-se que alguns 

residentes de Ouro Preto estão expostos aos elementos arsênio, cádmio e manganês, encontrados em concentrações acima 

da máxima permitida pelo Ministério da Saúde em águas de consumo, neste estudo, provenientes de minas antigas de 

ouro. 

O arsênio é observado em sua forma menos tóxica, o As5+, e está diretamente relacionado às mineralizações auríferas 

associadas a veios sulfetados encontrados intrudidos em unidades dos Grupos Nova Lima, Caraça e Itabira (...) As 

comunidades afetadas por essas anomalias são as residentes dos bairros Alto da Cruz, Antônio Dias e Padre Faria. 

O cádmio, também associado a mineralizações auríferas em veios sulfetados é encontrado pontualmente em unidades dos 

Grupos Piracicaba, Itabira, Caraça e Nova Lima, sendo a maioria dos veios associados a zonas de contato. As anomalias 

de cádmio são observadas pontualmente em águas que são consumidas nos bairros Veloso, Morro São Sebastião, Alto da 

Cruz e Padre Faria (...) 

O manganês apresentou anomalias apenas na mina Felipe dos Santos no bairro Padre Faria, resultantes principalmente de 

processos de alteração de minerais ferro-magnesianos comumente encontrados em xistos do Grupo Nova Lima. 

Observou-se que as altas concentrações desses elementos estão diretamente ligadas a geologia das mineralizações e suas 

encaixantes, apresentando um aumento considerável no final da estação chuvosa resultante da maior lixiviação das 

rochas nesse período. No caso do arsênio e do cádmio, por exemplo, essas altas concentrações estão ligadas a oxidação 

dos sulfetos, formando uma camada superficial de minerais secundários de As e Cd nas paredes das minas, que são 

liberados e lixiviados principalmente durante a estação chuvosa. 

Recomenda-se maiores estudos na região com monitoramento mensal das águas de minas, análise de outras matrizes 

como solos e plantas consumidas pela população, bem como a implantação de medidas mitigadoras caso essas águas 

continuem sendo consumidas” (NOCE, 2013, p. 83-84). 

Cláudia de Lima e 

Silva (2013) 

Dissertação Programa de Pós-

Graduação em Evolução 

Crustal e Recursos 

Naturais/ 

DEGEO/EM/UFOP 

Rio do Carmo Estudo da qualidade da 

água na sub-bacia do 

Ribeirão do Carmo 

(MG), com ênfase na 

geoquímica e na 

comunidade 

zooplanctônica 

Geoquímica das águas e sedimentos; 

Zooplânctons 

“Observou-se que a maioria dos elementos químicos analisados apresentou concentrações mais elevadas nas amostras de 

sedimento do que nas amostras de água, contudo, acredita-se que estes elementos, no sedimento, estejam adsorvidos em 

óxihidróxidos de Fe, Mn e Al. Os seguintes parâmetros pH, oxigênio dissolvido, Al, Fe, Mn e P violaram as 

concentrações estipuladas pela DN 01/2008, de maneira difusa na área de estudo. 

A comunidade zooplanctônica presente nas águas superficiais foi composta pelos seguintes grupos: Rotifera, Protozoa, e 

Crustacea, sendo o grupo Rotifera o mais representativo, com 51% das espécies identificadas, seguido do grupo 

Protozoa, com 45% e por último o grupo Crustacea com apenas 4%. Os seguintes organismos foram identificados em 

todos os pontos: Arcella discoides, A. vulgaris, Vorticella, Bdelloida e Lecane lunaris, sendo a espécie A. vulgaris a mais 

representativa dentro da área de estudo, tanto para as amostras de água, quanto para as amostras de sedimento, 

independente da sazonalidade. O grupo Rotifera apresentou maior sensibilidade com relação às alterações nas 

concentrações dos elementos químicos, sendo a espécie C. dossuaris a mais sensível a possíveis alterações, seguida da 

espécie C. unicinata. 

A área de estudo apresentou uma concentração moderada de carga orgânica, com nichos bem distintos, sugerindo que a 

mesma encontra-se em equilíbrio ecológico. Os valores referentes aos índices de diversidade indicaram que, 

possivelmente as espécies identificadas desenvolveram adaptações favoráveis a sua permanência em locais com 

concentrações elevadas de elementos tóxicos à biota, bem como em locais que apresentam algum tipo de stress para estes 

organismos. As espécies mais adaptadas pertencem ao grupo da tecamebas (Protozoa), sendo o microorganismo Arcella 

vulgaris o que mais se adaptou às condições adversas encontradas no sedimento e nas águas superficiais” (SILVA, 2013, 

p. XIX, XX). 

Maria Eugênia Silva 

de Souza (2013) 

Monografia DEGEO/EM/UFOP Afluentes do 

Rio Gualaxo do 

Norte – sub 

bacia do Rio do 

Carmo 

Padrões de distribuição 

de minerais ricos em 

ferro nos sedimentos 

aluviais dos afluentes do 

Rio Gualaxo do Norte 

localizados na borda 

Mineralogia dos sedimentos fluviais. “... notou-se que a concentração de minerais de ferro nos sedimentos do canal do rio aumentou consideravelmente em 

relação àqueles dos terraços aluviais. Notou-se também, observando a variação longitudinal das coletas realizadas no 

canal, que o decréscimo na dispersão destes minerais ricos em fero, da montante para jusante, ocorre mesmo que em 

taxas mínimas. Já nas amostras de terraço aluvial, representando o passado deposicional de tal drenagem, o decréscimo 

foi insignificante. 

Embora a área estudada contenha litologias ricas em minerais de ferro e seja esperada uma dispersão natural destes ao 
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Autor(a) (Ano da 

publicação) 

Tipo de 

trabalho 

Instituição/Revista 

Científica/Evento 

Área de estudo Título Elementos químicos, substâncias e 

parâmetros estudados 

Principais conclusões 

sudeste do Quadrilátero 

Ferrífero, MG: Análise 

da dispersão natural e 

influência antrópica 

longo da bacia do rio Gualaxo do Norte, os resultados obtidos mostram que a influência antrópica, através de atividades 

de exploração mineral, influi diretamente em tal dispersão aumentando os valores de concentração em até 4,25 vezes” 

(SOUZA, 2013, p. xviii). 

Mário Quintaes 

(2014) 

Monografia DEGEO/EM/UFOP Rio Gualaxo do 

Sul – sub bacia 

do Rio do 

Carmo 

Padrões de distribuição 

de minerais ricos em 

ferro nos sedimentos 

aluviais do Rio Gualaxo 

do Sul localizado nas 

bordas leste e sul do 

Quadrilátero Ferrífero, 

MG: Análise da 

dispersão natural e 

influência antrópica  

Minerais ricos em ferro dos sedimentos. “A coleta dos sedimentos, que representam dois tempos diferentes de deposição fluvial, permitiu a averiguação dos 

minerais de ferro em diferentes períodos de tempo, onde os sedimentos dos terraços aluviais correspondem a um período 

de tempo em que a ocupação da região era praticamente inexistente. Os sedimentos coletados no canal do rio 

correspondem ao período atual onde o crescimento urbano e econômico foi intenso. O padrão de distribuição dos 

minerais ao longo do rio se manteve em sua grande maioria constante, tanto nos terraços quanto no canal do rio. Isso é 

explicado pelo fato do rio e seus tributários não cortarem litologias ricas em minerais de ferro, com exceção de uma 

pequena faixa onde aflora o Grupo Itabira. Portanto os resultados obtidos neste estudo mostram que não houve influência 

antrópica significativa na dispersão dos minerais de ferro presentes nos sedimentos do Rio Gualaxo do Sul” 

(QUINTAES, 2014, p. xxi). 

Raphael de Vicq 

Ferreira da Costa 

(2015) 

Tese Programa de Pós-

Graduação em Evolução 

Crustal e Recursos 

Naturais/ 

DEGEO/EM/UFOP 

Quadrilátero 

Ferrífero 

Mapeamento 

geoquímico e 

estabelecimento de 

valores de referência 

(background) de 

sedimentos fluviais do 

Quadrilátero Ferrífero 

As, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni e Zn em 

sedimentos 

Valores de background propostos (mg/kg): 

Elemento Quadrilátero Ferrífero Bacia do Rio das Velhas 

As 

Arsênio 

Faixa de referência 1,6-6,1 1,6-20,6 

Alto valor de referência >6,1-12,8 >20,6-49 

Anomalias >12,8 >49 

Cd 

Cádmio 

Faixa de referência 0,4-0,9 0,4-1,02 

Alto valor de referência >0,9-1,8 >1,02-1,96 

Anomalias >1,8 >1,96 

Cr 

Cromo 

Faixa de referência 34,2-128 6,48-151,3 

Alto valor de referência >128-269 >151,3-315,7 

Anomalias >269 >315,7 

Cu 

Cobre 

Faixa de referência 8,7-33 0,3-37,9 

Alto valor de referência >33-68 >37,9-75,6 

Anomalias >68 >75,6 

Pb 

Chumbo 

Faixa de referência 13,7-32 0,4-28,4 

Alto valor de referência >32-59 >28,4-49 

Anomalias >59 >49 

Ni 

Níquel 

Faixa de referência 8,1-43 1,1-56,9 

Alto valor de referência >43-96 >56,9-125,7 

Anomalias >96 >125,7 

Zn 

Zinco 

Faixa de referência 34,8-60,0 18,6-63,1 

Alto valor de referência >60,0-98,0 >63,1-100,2 

Anomalias >98,0 >100,2 

Fonte: Costa (2015, p. 117, 150) 

Raphael de vicq 

Ferreira da Costa; 

Mariângela Garcia 

Praça Leite; 

Fellipe Pinheiro 

Chagas Mendonça; 

Hermínio Arias 

Nalini Jr. (2015) 

Artigo 

científico 

Revista da Escola de 

Minas, v. 68, n. 1, p. 043-

051, jan. mar./2015. 

Quadrilátero 

Ferrífero 

Geoquemical mapping of 

arsenic in surfasse 

waters and stream 

sediments of the 

Quadrilátero Ferrífero, 

Brazil 

As em água e sedimentos. “Altas concentrações de arsênio, potencialmente perigosas à saúde humana, foram encontradas tanto em água quanto em 

sedimentos fluviais. No caso das águas, os valores tão altos quanto 57,70 µg.L-1 foram encontrados em todas as três 

maiores bacias do Quadrilátero Ferrífero: Rio das Velhas, Rio Doce e Rio Paraopeba... 

Com relação aos sedimentos fluviais, um quinto dos pontos amostrados mostraram valores acima de 5,09 mg/kg. Pontos 

com concentração acima de 101 mg/kg ocorreram em embasamentos com 60% ou mais da área formada por rochas que 

compõem o Grupo Nova Lima e o Supergrupo Rio das Velhas. 

Embora os dados demonstrem que o arsênio ocorre naturalmente no Quadrilátero Ferrífero, a possibilidade de atividades 

antrópicas aumentando estas concentrações não pode ser descartada, particularmente em áreas onde ainda existem minas 

e depósitos de resíduos de garimpo de ouro de séculos passados” (COSTA; LEITE; MENDONÇA; NALINI JR., 2015, p. 

49). 

Raphael de Vicq; 

Jörg Matschullat; 

Mariângela Garcia 

Praça Leite; Hermínio 

Arias Nalini Júnior; 

Felipe Pinheiro 

Chagas Mendonça 

(2015) 

Artigo 

científico 

Environmental Earth 

Sciences, v. 74, n. 5, p. 

4407-4417 

Quadrilátero 

Ferrífero 

Iron Quadrangle stream 

sediments, Brazil: 

geoquemical maps and 

reference values 

Al, As, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, 

Mn, Na, Ni, Pb, Ti, Zn em sedimentos. 

Valores de background propostos (mg/kg): 

Elemento Quadrilátero Ferrífero 

As 

Arsênio 

Faixa de referência 1,6-6,1 

Alto valor de referência >6,1-12,8 

Anomalias >12,8 

Cd 

Cádmio 

Faixa de referência 0,4-0,9 

Alto valor de referência >0,9-1,8 

Anomalias >1,8 

Cr 

Cromo 

Faixa de referência 34,2-128 

Alto valor de referência >128-269 
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Autor(a) (Ano da 

publicação) 

Tipo de 

trabalho 

Instituição/Revista 

Científica/Evento 

Área de estudo Título Elementos químicos, substâncias e 

parâmetros estudados 

Principais conclusões 

Anomalias >269 

Cu 

Cobre 

Faixa de referência 8,7-33 

Alto valor de referência >33-68 

Anomalias >68 

Pb 

Chumbo 

Faixa de referência 13,7-32 

Alto valor de referência >32-59 

Anomalias >59 

Ni 

Níquel 

Faixa de referência 8,1-43 

Alto valor de referência >43-96 

Anomalias >96 

Zn 

Zinco 

Faixa de referência 34,8-60,0 

Alto valor de referência >60,0-98,0 

Anomalias >98,0 
 

LAB-RED/UDESC; 

GESTA/UFMG; 

PoEMAS/UFJF; 

GEPSA/UFOP; 

FIOCRUZ/MS 

(06/05/2016) 

Carta 

Manifesto 

 

Seminário O Desastre da 

Samarco: Balanço de Seis 

Meses de Impactos e 

Ações 

Área e sujeitos 

impactados pelo 

rompimento da 

barragem de 

rejeitos Fundão 

na Bacia do Rio 

Doce e oceano 

Atlântico 

Carta do Rio Doce 

(Watu) 

Impactos e ações decorrentes do desastre 

do rompimento da barragem de rejeitos 

Fundão 

Veja a Carta Manifesto na íntegra disponível no ANEXO a esta dissertação. 

Edilson Gonçalves de 

Oliveira (2016 em 

andamento) 

Dissertação ProAmb/UFOP Rio Piranga, 

afluente do Rio 

doce. 

Contribuições para o 

diagnóstico ambiental da 

bacia hidrográfica do 

Rio Doce, estudo de 

caso: sub-bacia do Rio 

Piranga 

Parâmetros físico-químicos: Oxigênio 

Dissolvido (OD), Demanda Bioquímica 

de Oxigênio (DBO), nitrato, fósforo, 

sólidos totais, cloretos; Parâmetros 

microbiológicos: Escherichia coli, 

coliformes totais; Metais em água e 

sedimentos. 

“Entre todos os parâmetros utilizados para fins de compreensão da qualidade da água, a Escherichia coli foi o parâmetro 

de maior preocupação: quanto maior a degradação da paisagem, maior foi o teor de E. coli nas águas. A alta 

concentração de Escherichia coli não é atribuído apenas à falta de mata ciliar nas margens dos rios, mas também ao 

lançamento de esgoto bruto nos cursos d’água, ao solo exposto e retirada da mata ciliar, fatores que comprometem 

diretamente a qualidade da água. (...) 

Os teores de metais e metaloides investigados nesse estudo, tanto nas amostras de água, quanto nas de sedimentos, não 

apresentaram indícios de poluição ou contaminação advinda de processos industriais, pois todos os elementos 

encontrados nas análises possuem relação com a litologia da bacia.  

Exceto o rio Turvo Limpo, no ponto 09, localizada no município de Guaraciaba, que apresentou valores superiores de 

chumbo, em relação à média da bacia. Essa contaminação, certamente é proveniente das áreas urbanas dos municípios de 

Ubá/MG e Viçosa/MG, à montante do ponto de coleta.   

Portanto, ao se realizar esse diagnóstico dos recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Piranga, foi identificado 

como principal fator de degradação da bacia a contaminação por coliformes, principalmente a E. coli, que compromete a 

qualidade da água para consumo humano. Assim, entende-se necessária a adoção de duas políticas para proteção da 

bacia: 

• Recuperação da mata ciliar em toda a Bacia Hidrográfica do Rio Piranga, para que se tenha estabilização 

dos solos e para servir como filtro entre as áreas mais elevadas e o ecossistema aquático, no qual será controlado o ciclo 

de nutrientes na bacia hidrográfica no escoamento superficial, e principalmente impedir ou dificultar o carregamento de 

sólidos para o curso d’água.   

• Implantação de Estações de Tratamento de Esgotos (ETE’s) em toda Bacia Hidrográfica do Rio Piranga, 

evitando que o mesmo seja lançado in natura no curso d’água. É importante observar a tecnologia e o nível de tratamento 

ser adotado, pois para a remoção de microrganismos patógenos, o tratamento deve ser a nível Terciário, visando a 

remoção de E. Coli e Coliformes Totais, que é o maior problema encontrado nas águas do Rio Piranga” (OLIVEIRA, 

2016, p. 188,189) 
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APÊNDICE B 

“Nos países democráticos não se revela o 

caráter de violência que tem a economia; 

nos países autoritários, ocorre o mesmo 

como o caráter econômico da violência”, 

escreveu Bertolt Brecht no seu diário de 

trabalho, em fins de 1940. 

Nos países do sul da América Latina, os 

centuriões ocuparam o poder devido a 

uma necessidade do sistema, e o 

terrorismo de Estado começa a funcionar 

quando as classes dominantes já não 

podem realizar seus negócios por outros 

meios. Em nossos países não existiria a 

tortura se ela não fosse eficaz; e a 

democracia formal teria continuidade se 

se pudesse garantir que não escaparia ao 

controle dos donos do poder. Em tempos 

difíceis, a democracia se torna um crime 

contra a segurança nacional – ou seja, 

contra a segurança dos privilégios 

internos e dos investimentos estrangeiros. 

Nossas máquinas de moer carne humana 

integram uma engrenagem internacional. 

A sociedade inteira se militariza, o estado 

de exceção adquire permanência e o 

aparato de repressão torna-se 

hegemônico, tudo a partir de um aperto 

no parafuso lá nos centros do sistema 

imperialista. Quando a sombra da crise 

espreita, é preciso aumentar o saque aos 

países pobres para garantir o pleno 

emprego, as liberdades públicas e as altas 

taxas de desenvolvimento nos países 

ricos. Relações de vítima e verdugo, 

dialética sinistra: há uma estrutura de 

humilhações sucessivas que começa nos 

mercados internacionais e nos centros 

financeiros e termina na casa de cada 

cidadão. 

Galeano (2015) 

 

É uma reinvenção do mundo que o 

desenvolvimento está fazendo, então a 

coisa mais importante para os 

brasileiros: Preste atenção! O mais 

importante é inventar o Brasil que nós 

queremos. Surgimos da confluência, do 

entrechoque, do caldeamento do invasor 

português com índios silvícolas e com 

negros africanos. Somos uma cultura 

sincrética, um povo novo que apesar de 

fruto da fusão de matrizes diferenciadas 

se comporta como uma só gente sem se 

apegar a nenhum passado. Estamos 

abertos é para o futuro. Antes de o Brasil 

existir como é que era o mundo? O Brasil 

nasce sobre o signo da utopia, a terra sem 

males, a morada de Deus. 

Ribeiro (1995, apud O POVO 

BRASILEIRO, 2000, 0:36 min.) 
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APÊNDICE B – Publicações relativas ao rompimento da barragem de rejeitos Fundão da Samarco/Vale/BHP Billiton ocorrido no dia 

05/11/2015 em Mariana, MG, e seus desdobramentos. 

Autor(a) (Data da 

publicação) 

Tipo de 

documento 

Área de abrangência Título Sujeitos e objetos foco/Escopo/Objetivos Principais resultados, conclusões/ providências/recomendações 

Agência Nacional de Águas 
– ANA (07/11/2015) 

Comunicado Rio Doce Comunicado sobre o Rio Doce Recursos hídricos da bacia do Rio Doce, influência do 
rompimento da barragem de Fundão no abastecimento público de 

água. 

“- Está se propagando no leito do rio Doce uma onda de cheia que passou pela Usina Hidrelétrica de Candonga com uma vazão máxima da 

ordem de 1900m³/s; 
- Nosso monitoramento registrou, para o posto de monitoramento denominado Cachoeira dos Óculos, uma redução substantiva da vazão máxima 

para algo em torno de 850 m³/s; 

- O amortecimento do pico de cheia que ocorrerá nos reservatórios das UHEs Baguari e Aimorés reduzirá ainda mais a vazão máxima, o 

que nos permite afirmar que não há risco de inundações nos municípios localizados nas margens do rio Doce; 

- Esta onda que se propaga poderá provocar uma alteração abrupta do nível d’água, razão pela qual recomendamos aos usuários que protejam 

suas instalações de captação durante a passagem da onda de cheia; 

- A natureza do resíduo em questão implica em grandes alterações temporárias das características da água bruta, por tempo indeterminável neste 

momento; 

- Recomendamos aos operadores de Sistemas de Abastecimento de Água que interrompam suas captações com o início das alterações nas vazões 

e que somente as retomem a partir da melhoria das características físico-químicas da água, considerando suas possibilidades de potabilização, e 
que busquem imediatamente armazenar água, na medida do possível, visando manter o abastecimento durante o período de interrupção; 

- A Agência Nacional de Águas está em articulação com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a fim de que se possa amortecer a 

onda de cheia por meio da operação das UHEs Baguari e Aimorés e esta ação contribuirá não apenas para a redução das vazões como 

também para a retenção e diluição dos resíduos” (ANA, 2015 - Destaques da autora). 

Centro Nacional de 

Gerenciamento de Riscos e 

Desastres – CENAD 

(07/11/2015) 

Relatório Municípios de Mariana e 

Barra Longa, MG 

Estado de Minas Gerais – Município 

de Mariana 

Busca, resgate e assistência às pessoas atingidas pelo rompimento 

da barragem de Fundão. 

Previsão do dia 06/11/2015:  

Município Pessoas desabrigadas Feridos Desaparecidos Óbitos 

Mariana 550 04 13 trabalhadores 02 

Barra Longa 252 - - - 

A onda de cheia já passou pelo rio Gualaxo do Norte e do Carmo e se desloca ao longo da calha do rio Doce. O primeiro indício de mudança no 

nível do rio Doce foi verificado às 00:00 do dia 07/11/2015na estação de monitoramento de Cachoeira dos Óculos. 

A previsão é que o pico da onda de cheia atinja: 

 “A estação [de monitoramento da CPRM] de Belo Oriente entre o dia 07/11 às 22h e 08/11 às 03h; 

 A estação Governador Valadares na tarde do dia 08/11; 

 A estação Colatina no dia 09/11; 

 A estação Linhares no dia 10/11. 

Esta onda de cheia não irá causar enchentes nos municípios que estão localizados na margem do rio Doce” (MIN, 2015 - Destaque da fonte). 

A estratégia adotada para gerenciar a passagem da onda de cheia pelas usinas hidroelétricas sem danificá-las “consiste em baixar o nível das 

hidrelétricas para o mínimo de geração, liberando volume para receber a cheia e abrir o vertedouro para liberar a vazão de forma controlada. A 

cheia atingiu a primeira hidrelétrica do Município de Candonga às 06h00, do dia 06/11/15. 

Segue, abaixo, tabela com estimativa, produzida pela ANA, das datas e horas em que o pico das cheias atingirá localidades ao longo do rio Doce: 

Trecho Inicial Trecho Final Data/Hora Chegada revisada 

UHE Risoleta Neves (antiga Candonga) Estação Cachoeira dos Óculos 07/11/2015 08:45 

Estação Cachoeira dos Óculos Ipatinga 07/11/2015 16:45 

Ipatinga Ipaba 07/11/2015 20:01 

Ipaba Perpétuo Socorro (Município de Belo 

Oriente – MG) 

07/11/2015 23:30 

Perpétuo Socorro (Município de Belo 

Horiente – MG) 

Naque 08/11/2015 02:42 

Naque Periquito 08/11/2015 05:18 

Periquito Pedra Corrida 08/11/2015 07:35 

Pedra Corrida UHE Baguari 08/11/2015 09:59 

UHE Baguari Baguari (município) 08/11/2015 11:59 

Baguari (município) Governador Valadares 08/11/2015 17:59 

Governador Valadares Tumiritinga 08/11/2015 19:59 

Tumiritinga Galiléia (UHE e Minicípio) 08/11/2015 21:59 

Galiléia (UHE e Município) Barra do Cuité (Município de Conselheiro 

Pena – MG) 

08/11/2015 23:52 

Barra do Cuité (Município de Conselheiro 

Pena – MG) 

Conselheiro Pena 09/11/2015 02:30 

Conselheiro Pena Resplendor 09/11/2015 08:51 

Resplendor Aimorés (UHE e município) e Baixo 

Guandu 

09/11/2015 18:39 

Aimorés (UHE e município) e Baixo 

Guandu 

UHE Mascarenhas 09/11/2015 21:15 

UHE Mascarenhas Colatina 10/11/2015 03:57 

Colatina Bela Vista 10/11/2015 08:57 

Bela Vista Linhares 10/11/2015 16:57 

Linhares Foz rio Doce 11/11/2015 01:33 



178 

 

Autor(a) (Data da 

publicação) 

Tipo de 

documento 

Área de abrangência Título Sujeitos e objetos foco/Escopo/Objetivos Principais resultados, conclusões/ providências/recomendações 

Fonte: ANA 

A ANA prevê que poderá haver necessidade de suspensão de captação nesses municípios devido à alta concentração de sedimentos e à 

consequente degradação da qualidade da água. Nesse caso, o retorno às condições normais poderá levar dias em razão das baixas vazões 

naturais observadas no rio Doce” (MIN, 2015 - Destaques da autora). 

Secretaria de Estado de 

Meio-Ambiente e 

Desenvolvimento 

Sustentável – SEMAD 

(08/11/2015) 

Nota Primeiras amostras 

coletadas na manhã do dia 

07/11/2015: Rio Doce no 

Município de Rio Doce e 

antes da foz do Rio Casca 

em Rio Casca 

Primeiras análises da água Solicitação ao Centro de Tecnologia e Inovação SENAI FIEMG 

– Campus CETEC de coleta e análises de água e sedimentos dos 

corpos d’água afetados – Rios Gualaxo do Norte e Doce até a 

divisa com o Espírito Santo em Baixo Guandu -, e do rejeito das 

barragens rompidas [posteriormente concluiu-se que uma única 

barragem tinha se rompido, a de Fundão].  
Parâmetros em estudo:  

 Parâmetros físicos e químicos: condutividade elétrica, 

oxigênio dissolvido, pH, temperatura, sólidos totais, 

sólidos dissolvidos totais, sólidos em suspensão totais, 

turbidez e arsênio; 

 Metais: Al, Fe, Cu, Mn, Cd, Pb e Hg. 

Resultados preliminares:  

Os dois pontos amostrados apresentaram resultados de oxigênio dissolvido e turbidez em desacordo com os limites da legislação (valores de 

435400 e 597400 UNT de montante para jusante no Rio Doce, respectivamente). Observaram-se baixas concentrações de oxigênio, com valores 

abaixo de 1mg/l e temperatura da água acima de 20ºC. No local mais próximo à barragem rompida, Rio Doce no município de Rio Doce, os 

valores encontrados foram mais baixos em relação ao ponto mais a jusante, Rio Doce em Rio Casca, para os parâmetros turbidez, condutividade 

elétrica e pH e melhor para oxigênio dissolvido. Isso se deve à passagem da onda de cheia no primeiro ponto a mais tempo, em relação ao 
momento que foi realizada a coleta. Com a redução da vazão de rejeitos espera-se uma recuperação mais rápida ao longo do Rio Doce. 

Governador do Estado de 

Minas Gerais (20/11/2015) 

Decreto Bacia do Rio Doce no 

estado de Minas Gerais 

Decreto N° 46.892, de 20 de 

novembro de 2015 

“Art. 2º Compete à Força-Tarefa realizar levantamento de dados, 

emitir relatórios, apresentar conclusões, propor medidas 

corretivas e restauradoras acerca dos danos humanos, ambientais 

e materiais decorrentes do evento a que se refere o art. 1º.” 

Institui Força-Tarefa para avaliação dos efeitos e desdobramentos do rompimento das Barragens de Fundão e Santarém, localizadas no Distrito de 

Bento Rodrigues, no Município de Mariana. 

 

United Nations Human 

Rights Office of the High 

Comissioner – OHCHR 

(25/11/2015) 

Nota Bacia do Rio Doce Brazilian mine disaster: “This is not 

the time for defensive posturing” – 

UM rights experts 

Direitos humanos, exposição de comunidades atingidas a 

substâncias químicas tóxicas. 

“As medidas tomadas pelo governo brasileiro, Vale e BHP Billiton para evitar os danos foram claramente insuficientes. ” Considera a escala do 

dano ambiental “equivalente a 20.000 piscinas olímpicas de resíduos de lama tóxica contaminando o solo, rios e a captação de água por uma área 

de mais de 850 quilômetros”. “As autoridades brasileiras devem avaliar se as leis do Brasil para a mineração são consistentes com os padrões 

internacionais de direitos humanos, incluindo o direito à informação”. 

Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e Recursos 

Naturais Renováveis – 

IBAMA; Diretoria de 

Proteção Ambiental – 

DIPRO; Coordenação Geral 
de Emergências Ambientais 

CGEMA (26/11/2015) 

Relatório Área da Bacia do Rio 

Doce diretamente 

impactada pelo fluxo de 

rejeitos decorrente do 

rompimento da barragem 

de Fundão. 

Laudo Técnico Preliminar. Impactos 

ambientais decorrentes do desastre 

envolvendo o rompimento da 

barragem de Fundão, em Mariana, 

Minas Gerais 

Laudo técnico preliminar sobre os impactos ambientais em: 

 Áreas de preservação permanentes – APPs; 

 Ictiofauna; 

 Fauna; 

 Socioeconômicos; 

 Qualidade da água. 

 Impactos à vegetação natural e às APPs 

“A vegetação regional do trecho caracteriza-se dentro do domínio fitogeográfico da Floresta Atlântica. Apesar de esta região encontrar-se dentro 

do mesmo domínio vegetacional, duas grandes fitofisionomias são evidenciadas: a Floresta Estacional Semidecidual e a Floresta Ombrófila 

Densa. A Floresta Estacional Semidecidual se estende do município de Mariana, no estado de Minas Gerais, até o município de Cachoeiro do 

Itapemirim, no estado do Espírito Santo. A partir do município de Cachoeiro do Itapemirim, inicia o domínio da Floresta Ombrófila Densa, 

relatada como bastante fragmentada e em diversos estados de sucessão.   
Conforme estudos que constam no processo de licenciamento ambiental do mineroduto Germano-Ponta Ubu, constam as seguintes espécies em 

listas oficiais de espécies ameaçadas: Dalbergia nigra (jacarandá-cabiúna), Melanoxylon braúna (braúna) e Euterpe edulis (palmito), todas na 

categoria vulnerável.  

(...) o rompimento da barragem de Fundão causou a destruição de 1.469 hectares ao longo de 77 km de cursos d´água, incluindo áreas de 

preservação permanente.  

O desastre em análise causou a devastação de matas ciliares remanescentes (fragmentos/mosaicos), já o aporte de sedimentos (lama de rejeito da 

exploração de minério de ferro) imediatamente soterrou os indivíduos de menor porte do sub-bosque e suprimiu indivíduos arbóreos.  

Os rejeitos de mineração de ferro também têm potencial para afetar o solo ao longo do tempo por se tratarem de material inerte sem matéria 

orgânica, causando desestruturação química e afetando o pH do solo. Tal alteração dificultará a recuperação e o desenvolvimento de espécies que 

ali viviam, podendo modificar, a médio e longo prazos, a vegetação local, com o estabelecimento de ecossistemas diferentes dos originais.   

Com o “arranque” de indivíduos arbóreos pela força da onda de lama de rejeitos e a sedimentação da lama sobre a serapilheira e seus bancos de 
sementes, as matas de galeria atingidas pelo desastre tiveram sua resiliência e processos de sucessão comprometidos.  

No entanto, cada trecho atingido dependerá de sua capacidade de resiliência (capacidade que um ecossistema perturbado/degradado possui de 

retornar, naturalmente, às suas características originais, ou o mais próximo possível, sem intervenção humana). Certamente, trechos com baixa ou 

nenhuma capacidade de resiliência necessitarão de Planos de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, a serem executados a longo prazo. Em 

ambas as situações – PRADS x Regeneração Natural – o monitoramento ambiental deverá ser constante até a completa regeneração do ambiente.  

Uma das primeiras tarefas é o mapeamento dos diferentes potencias de resiliência dos 1.469 ha diretamente atingidos. Os fatores chaves para esse 

mapeamento serão a espessura da cobertura de lama, a granulometria e o PH do material, além da possível concentração de materiais pesados. 

Essas variáveis vão definir diferentes soluções indo desde a remoção físico do material para áreas com mais de 1 m de lama até diferentes 

modelos de bioremediação.  

Em função dos impactos na calha principal do Rio Doce, parte dos esforços de recuperação da vegetação nativa em APPs e mananciais devem ser 

feitos nas cabeceiras de outras sub-bacias além da do rio Carmo, diretamente afetado.  

O Programa de Disponibilidade de Agua da Bacia do Rio Doce (PDA-Doce) formulado pelo Instituto BioAtlantica-(IBio), entidade delegatória 
com funções de agencia de agua da Bacia, identificou áreas prioritárias para recuperação das APPs das sub-bacias do Suaçui, Santo Antônio, 

Caratinga, Guandu, Manhuaçu, Piracicaba, Piranga, São José e Santa Maria do Rio Doce. Segundo comunicação pessoal de Fabio Pinheiro do 

IBio, as áreas prioritárias para recuperação de APPs dessas bacias priorizadas corresponderiam a 103.924 ha.  

O Parque Estadual do Rio Doce tornou-se Sítio Ramsar em fevereiro de 2010, correspondendo à diretriz do governo brasileiro, cumprida desde 

sua adesão à Convenção de Ramsar, de indicar para a Lista deste tratado internacional somente Áreas Úmidas, assim favorecendo a adoção de 

medidas necessárias à implementação dos compromissos assumidos pelo país perante a Convenção. O Parque Estadual do Rio Doce está 

localizado no sudoeste de Minas Gerais, a 248 km de Belo Horizonte, numa área metropolitana do Vale do Aço composta pelos municípios de 

Timóteo, Marliéria e Dionisio. Com área total de 35.976 hectares, e a 300 m de altitude, é a maior área contínua de Mata Atlântica preservada em 

Minas Gerais, formando com o Pantanal Matogrossense e o sistema Amazônico os três maiores sistemas de lagos do país, com o mineiro 

recebendo a denominação de depressão interplanáltica do Rio Doce, constituída por cerca de 42 lagoas. A lama de rejeitos oriunda do acidente e 

em suspensão na calha principal do rio tem o potencial de extravasar e atingir esse sistema de lagoas e as florestas ciliares a esses corpos de agua. 
Ações de restauração florestal, monitoramento e garantia das condições ambientais das lagoas são essenciais para a manutenção do Parque e suas 

atribuições de sitio global” (IBAMA; DIPRO; CGEMA, 2015, p.10-12). 

 Impactos à Ictiofauna 

“Considerando que o baixo rio Doce foi ainda pouco estudado quanto à composição da sua ictiofauna, aliado a recentes descrições de novas 
espécies (PEREIRA et al., 2007; OTTONI & COSTA, 2008) e existência de várias ainda por serem descritas (obs. pes.), pode-se inferir que o 

número total na bacia deverá suplantar 80 espécies nativas”. Dentre elas, 11 são classificadas como ameaçadas de extinção, com base na Portaria 

MMA 445/2015. Ainda, 12 são endêmicas ao rio Doce, isto é, ocorrem exclusivamente naquele corpo hídrico (Vieira, 2009/2010). (...) 
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A informação inicial para avaliar o dano à biodiversidade aquática do rio Doce é a extensão do corpo d´água atingido pelo rejeito oriundo da 

barragem de Fundão, o que corresponde a mais de 600km de corpos d'água. 

Página 13 de 38 

Conforme Nota Técnica 24/2015/CEPTA/DIBIO/ICMBIO, as consequências ambientais relacionadas ao impacto sobre os peixes são:  

● Fragmentação e destruição de habitats; 

● Contaminação da água com lama de rejeitos; 

● Assoreamento do leito dos rios; 
● Soterramento das lagoas e nascentes adjacentes ao leito dos rios; 

● Destruição da vegetação ripária e aquática; 

● Interrupção da conexão com tributários e lagoas marginais; 

● Alteração do fluxo hídrico; 

● Impacto sobre estuários e manguezais na foz do Rio Doce; 

● Destruição de áreas de reprodução de peixes; 

● Destruição das áreas “berçários” de reposição da ictiofauna (áreas de alimentação de larvas e juvenis); 

● Alteração e empobrecimento da cadeia trófica em toda a extensão do dano; 

● Interrupção do fluxo gênico de espécies entre corpos d’água; 

● Perda de espécies com especificidade de habitat (corredeiras, locas, poços, remansos, etc) 

● Mortandade de espécimes em toda a cadeia trófica; 

● Piora no estado de conservação de espécies já listadas como ameaçadas e ingresso de novas espécies no rol de ameaçadas; 
● Comprometimento da estrutura e função dos ecossistemas; 

● Comprometimento do estoque pesqueiro. 

O mesmo documento descreve ainda que devido à magnitude do impacto é consenso que toda a ictiofauna que habita aos rios Gualaxo do Norte, 

Carmo e Doce tenha sido afetada drasticamente pelo desastre, inclusive devido à desestruturação da cadeia trófica. 

Os efeitos sobre a biodiversidade aquática podem variar conforme o nível trófico e fisiologia dos organismos. Em relação aos organismos 

aquáticos produtores, a saber, fitoplâncton, perifíton, e macrófitas aquáticas submersas, o aumento da turbidez impede a entrada de luz solar na 

água, o que inviabiliza a fotossíntese. As consequências à comunidade aquática dependem da permanência dos sedimentos no ambiente, da 

resiliência dos produtores primários afetados e da importância dessa produção endógena na cadeia trófica aquática como um todo.  

Em relação aos organismos aquáticos consumidores, a quantidade de sólidos em suspensão no corpo d'água provoca o colabamento das 

brânquais, levando-os à morte por asfixia. Nesse grupo incluem os peixes, macroinvertebrados aquáticos e espécies do zooplancton. Deve-se 

considerar ainda que muitos organismos foram simplesmente soterrados, em virtude da descarga sólida e da densidade do rejeito.  
A matéria orgânica alóctone, isto é, aquela proveniente das adjacências do corpo d'água (principalmente folhas), é processada  no fundo, via 

cadeia de detritos (decompositores, detritívoros e consumidores de fungos e bactérias). Isso representa importante fonte energética para teias 

tróficas aquáticas, que também foi comprometida pelo soterramento. Dessa forma, evidencia-se que a mortalidade instantânea é apenas um dos 

impactos aos organismos aquáticos causados pelo desastre. Muito mais do que os organismos em si, os processos ecológicos responsáveis por 

produzir e sustentar a riqueza e diversidade do rio Doce foram afetados. (...) 

O dano provocado pela lama de rejeitos no ecossistema pode ser ainda maior considerando que os peixes e crustáceos encontram-se no período de 

reprodução, como foi constatado nas necropsias realizadas em espécimes coletados moribundos no rio Doce. Esse fato encontra-se amparado no 

ordenamento pesqueiro do rio Doce, que estabelece o período de proibição à pesca entre 01 de novembro de 2015 a 28 de fevereiro de 2016 

(Instrução Normativa Ibama nº 195/2008), em virtude da reprodução dos peixes. (...) 

Além da mortandade visível de peixes e crustáceos, as alterações físico-químicas provocadas pela lama também impactou toda a cadeia trófica, 

que envolve desde a comunidade planctônica, invertebrados aquáticos, peixes, anfíbios, répteis e mamíferos que dependem direta e indiretamente 
das águas do rio Doce. Essas alterações poderão até provocar um aumento no grau de ameaça de extinção das espécies constantes na portaria 

MMA 455/2014, bem como tornar ameaçadas espécies antes abundantes.  

A Nota Técnica 24/2015/CEPTA/DIBIO/ICMBIO ressalta ainda que a causa dos danos não cessou, pois o desastre está em curso e ainda há lama 

vazando da barragem que rompeu no município de Mariana, percorrendo todo o sistema afetado. Assim, enquanto não houver estabilização não 

será possível mensurar o dano total e os comprometimentos ocorridos à ictiofauna. Por isso, entende-se que mais importante que saber o que de 

fato morreu pela onda de lama, é averiguar o que ainda resta nas áreas afetadas e que efetivamente poderá contribuir para a sua recuperação.  

A melhor aproximação do real dano sofrido pela comunidade aquática do rio Doce apenas será obtida a partir da comparação de parâmetros da 

ecologia de populações e comunidades  

determinados em estudos ambientais feitos antes e imediatamente após o desastre.  

Deve ser obrigação da empresa realizar tais estudos, de maneira a contemplar toda área atingida, seguindo metodologia padronizada, 

resguardando as especificidades de cada ambiente a fim de gerar dados com alta confiabilidade. Aliado a isso, um plano de manejo com vista a 

restaurar não apenas a biodiversidade aquática, mas também os processos ecológicos responsáveis por suportá-la. Sem deixar de considerar que a 
bacia do rio Doce já sofria diversas fontes de degradação ambiental antes do desastre (IGAM, 2010), o que diminui sua resiliência” (IBAMA; 

DIPRO; CGEMA, 2015, p. 13-17). 

 Impactos à fauna 
“A essência do impacto se define pela capacidade de locomoção destes e sua capacidade de adaptação a ambientes adjacentes.  
Sem dúvida houve impacto sobre as populações locais da herpetofauna. As populações locais da avifauna, em virtude de sua agilidade de 

deslocamento, podem ser as menos impactadas – caso ocorram ambientes necessários para seu restabelecimento. Novamente, os dados são 

insuficientes para verificar a ocorrência de endemismos – somente duas espécies endêmicas de aves foram encontradas, porém, por serem 

generalistas, o impacto sobre estas pode ter sido reduzido.  

Acerca dos mamíferos, provavelmente as populações de animais fossoriais e de porte reduzido foram dizimadas naqueles locais onde as margens 

foram tomadas pela onda de lama.  

Finalmente, cabe a ressalva que não se trata tão somente de “trazer fauna” de locais adjacentes ou até outros locais representativos para 

restabelecimento – o nível de impacto foi tão profundo e perverso ao longo de diversos estratos ecológicos, que é impossível estimar um prazo de 

retorno da fauna ao local, visando o reequilíbrio das espécies na bacia do rio Doce. Para tanto, é necessária a recuperação de outras condições 

ambientais, como condições de solo, e a restauração dos ambientes vegetais representativos da mata local ou, mesmo, levar em conta outras 

variáveis, como aspectos sanitários, que podem interferir, em função do seu potencial de impacto, na restauração ambiental do rio e áreas 
adjacente, quer ao longo do tempo quer influenciando as medidas de facilitação para que a natureza retorne ao seu estado próximo ao original.  

Cabe ressaltar que os impactos aqui descritos não esgotam todas as possibilidades de danos à fauna na região. Como exemplo, registra-se que as 

equipes do Ibama em campo observaram animais, domésticos ou silvestres, que não conseguiam acessar o curso d´água para dessedentação, 

devido à grande quantidade de rejeitos depositadas nas margens. Nesse sentido, além do impacto imediato às espécies que se encontravam no 
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local é possível inferir há impactos adicionais ainda não mensurados” (IBAMA; DIPRO; CGEMA, 2015, p. 23-24). 

 Impactos socioeconômicos 
“No percurso entre a barragem de rejeitos em Mariana e a Foz do Rio Doce, a lama atingiu diversas comunidades. No trecho compreendido entre 

a barragem e a foz do rio do Carmo (77 km), a lama extravasou o leito do rio, causando a destruição de edificações, pontes, vias e demais 

equipamentos urbanos.  

Os danos causados pela onda de lama de rejeitos foram degressivos, ou seja, quanto mais próximos a barragem maior foi o dano e, por 

conseguinte, suas consequências. Em um primeiro momento o Distrito de Bento Rodrigues foi dizimado. Seguindo o curso do rio, a força da lama 

foi diminuindo seu poder de destruição impactando os Rios Gualaxo do Norte, Carmo e Rio Doce.  

Portanto, pode-se dizer que todos os municípios banhados pelos rios supracitados foram afetados, porém em intensidades diferentes.  

O impacto comum a todas as localidades refere-se à impossibilidade de uso da água para abastecimento rural e urbano, sendo que os municípios 

que são dotados de fontes de captação alternativas foram menos afetados. (...) 
Os formulários do S2ID [Sistema Integrado de Informações sobre Desastres] pesquisados apontam prejuízos aos serviços públicos em: 

Assist. médica, saúde pública e atend. emergências médicas. 

Abastecimento de água potável 

Esgotos de águas pluviais e sist.. esgotos sanitários 

Limpeza urbana/ recolhimento/ destinação do lixo 

Desinfecção/distribuição energia elétrica 

Telecomunicações 

Transporte locais, regionais e de longo curso 

Distribuição de combustíveis, especialmente os de uso doméstico 

Segurança pública 

Ensino 

(...)Destituídas de suas formas de subsistência de produção rural pela destruição de lavouras e pastos, ou da prestação de serviços relativos ao 

turismo à região, as populações restaram sem alternativa para seu próprio sustento e sem perspectiva de retomada de suas vidas a curto prazo.  

A separação física dos vizinhos e grupos de uma comunidade faz com que as pessoas percam suas identidades e referências tradicionais, culturais, 

religiosas e de lugar, trazendo transtornos aos seus valores intrínsecos e intangíveis, que não são sanados com a distribuição de kits, propostas de 

indenizações ou o aluguel de casas em outros bairros.  

Como exemplificado acima, além dos impactos de natureza física existem também impactos sociais que são de difícil mensuração, visto que se 

baseiam em características de cada indivíduo e como este é afetado por um desastre.  

Cabe ressaltar que o impacto de um desastre atinge não somente aquelas pessoas que foram desalojadas ou que perderam seus familiares.  

A sensação de insegurança pós-rompimento afeta tanto as pessoas diretamente envolvidas como aquelas que permaneceram nas áreas adjacentes, 

que viverão sob a angústia ou o medo de novo rompimento. São afetadas em seus valores intangíveis também as populações que vivem próximas 
a outras barragens. (...) 

É certo que os pescadores terão redução de sua receita econômica por período ainda não estimado” (IBAMA; DIPRO; CGEMA,, 2015, p. 24-29). 

 Impactos à qualidade da água 
“Mesmo que os estudos e laudos indiquem que a presença de metais não esteja vinculada diretamente à lama de rejeito da barragem de Fundão, 

há de se considerar que a força do volume de rejeito lançado quando do rompimento da barragem provavelmente revolveu e colocou em 

suspensão os sedimentos de fundo dos cursos d'água afetados, que pelo histórico de uso e relatos na literatura já continham metais pesados.  

O revolvimento possivelmente tornou tais substâncias biodisponíveis na coluna d'água ou na lama ao longo do trajeto alcançado, sendo a empresa 

Samarco responsável pelo ocorrido e pela consequente recuperação da área. (...) 

Em uma análise preliminar, os resultados iniciais das amostras de água de rios afetados pelo desastre apontam para alteração dos seguintes 

parâmetros, segundo a Resolução Conama 357/05: 

Metais Totais: - Alumínio (Al); - Bário (Ba); - Cálcio (Ca); - Chumbo (Pb); - Cobalto (Co); - Cobre (Cu); - Cromo (Cr); - Estanho (Sn); - Ferro 

(Fe); - Magnésio (Mg); - Manganês (Mn); - Níquel (Ni); - Potássio (K); - Sódio (Na)” (IBAMA; DIPRO; CGEMA,, 2015, p. 31-31).  

 Recomendações 
“Com o objetivo de restauração ambiental na bacia do rio Doce, deverão ser previstos, a saber:  

−plano de recuperação e conservação do solo e da água, abrangendo a cadeia de recuperação florestal, bem como fiscalização de áreas de 

preservação permanente, recuperação de áreas degradadas e das nascentes;  

−plano de gerenciamento do material a ser removido na bacia do rio Doce, que compreende também as etapas de transporte, tratamento e 

disposição do material sedimentar;  

−programa de monitoramento ambiental por toda a bacia do Rio Doce e área marítima afetada, visando conhecer os impactos secundários e a 
efetividade das ações de recuperação a serem desenvolvidas em todos os compartimentos ambientais. Tal programa deverá ser apresentado ao 

Ibama para aprovação e acompanhamento. O programa deverá contemplar toda área atingida e ter metodologia padronizada, resguardando as 

especificidades de cada ambiente a fim de gerar dados com alta confiabilidade.  

Aliado a isso, é imperativo que os planos de conservação, recuperação e manejo de espécies objetivem a restauração não apenas pontualmente, 

mas também, na medida do possível, dos processos ecológicos responsáveis por suportá-las. (...) 

O programa deverá ser acompanhado de um novo sistema de governança, estrutura e gerenciamento, para melhor apropriação, pela população, 

dos objetivos ali propostos. Também devem ser previstos o engajamento e a mobilização da população nas atividades desse programa, visando 

contribuir com o seu reposicionamento diante da sua relação com o meio ambiente e as suas interrelações sociais (urbana, campo e estuário).  

Dados de monitoramento permitirão a criação dos programas de conservação de espécies específicas, que deverão ser acompanhados do 

fortalecimento dos centros de triagem de animais silvestres. O monitoramento também permitirá a observação de outras fontes contribuintes para 

o impacto ambiental, com o mapeamento de aspectos críticos.  
Em uma abordagem regional, deverão ser realizados esforços, por igual, para diminuição do impacto de efluentes não tratados nos corpos 

hídricos, implantação de alternativas de captação e tratamento acompanhadas de medidas para a redução de perdas nos sistemas de captação, 

tratamento e distribuição de água, além de um amplo programa de educação ambiental.  

Com relação aos impactos sociais, além da reconstrução das estruturas afetadas e realojamento de pessoas, questões abordadas principalmente 

pela Defesa Civil e municípios, recomenda-se a execução de pesquisa social visando conhecer a percepção de riscos de rompimento de barragens. 
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O resultado da pesquisa deverá apontar para ações a serem desenvolvidas pelos empreendedores junto às comunidades vizinhas aos 

empreendimentos minerários.  

Sugere-se a implantação de programa aos moldes do APPEL - Programa de Conscientização e Preparação para Emergências a Nível Local, 

desenvolvido pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente em conjunto com a sociedade industrial, comunidades e governo, após a 

ocorrência de alguns acidentes industriais graves que ocasionaram um grande impacto sobre a saúde e o meio ambiente, como foi o desastre de 

Mariana, em Minas Gerais.  

Especial atenção deverá ser dada às comunidades socialmente mais frágeis, tais como pescadores artesanais, pequenos agricultores, populações 
indígenas, como os Krenak, e aqueles que trabalham com ecoturismo, que deverão ser objeto de programas específicos. Áreas protegidas, tais 

como o  Parque Estadual do Rio Doce, que é Sítio Ramsar desde 2010, deverão ser abrangidas no âmbito do programa de monitoramento 

ambiental, visando a adoção de medidas específicas para salvaguarda das características e funções ambientais a elas atribuídas.  

Por fim, não obstante a responsabilidade da empresa para promover a recuperação do meio ambiente, é premente que os órgãos dos três níveis de 

governo atuem de forma coordenada e articulada, visando a gestão eficiente de todo o processo” (IBAMA; DIPRO; CGEMA,, 2015, p. 34-35). 

SOS Mata Atlântica; 

Instituto de Pesquisas 

Espaciais – INPE 

(09/12/2015) 

Relatório Municípios de Mariana, 

Barra Longa, Rio Doce, 

Santa Cruz do Escalvado 

e Ponte Nova, MG 

Análise do impacto sobre áreas de 

Mata Atlântica do rompimento da 

barragem localizada no subdistrito 

de Bento Rodrigues, no município 

de Mariana, MG 

Identifica e avalia a cobertura florestal e de vegetação nativa em 

diferentes estágios existentes nas margens dos rios e demais áreas 

afetadas pelo rompimento da barragem.  

Estima a área total afetada até a altura da UHE Candonga no município de Rio Doce em 1.775 hectares (17,75 km²), abrangendo: 

 114 km de cursos d’água e seus entornos afetados pela lama: 12 km do Rio Doce, 28 km do Rio do Carmo, 69 km do Rio 

Gualaxo do Norte, 3km do córrego Santarém e 2 km do afluente do córrego Santarém. 

o Área de remanescentes florestais removida = 236 hectares (2,36 km²); 

o Área de vegetação natural removida = 88 hectares (0,88 km²) 

“Total das áreas impactadas, remanescentes florestais e vegetação natural da Mata Atlântica removidas por município: ” 

Município Área impactada pela LAMA (pasto, 

agricultura, área urbana, mata, várzea, etc.) 

Remanescentes florestais 

da Mata Atlântica 

Vegetação Natural 

Mariana 1.009 236 85 

Barra Longa 496  3 

Rio Doce 163  3 

Santa Cruz do Escalvado 67   

Ponte Nova 40   

TOTAL 1.775 236 88 

 Os rios afetados e parte da represa da Usina Candonga foram assoreados; 

 Área de fragmentos florestais + vegetação natural = 324 hectares (3,24 km²) 

 As outras áreas afetadas pela lama (áreas urbanas, de pastagem e agricultura) foram modificadas e/ou destruídas. 

“Hidrografia afetada 

 O rompimento da barragem de rejeitos da mineradora Samarco afetou um total de 679 km de rios, sendo: 

 114 km, a partir da Barragem em Bento Rodrigues até a Barragem da Usina Candonga (12 km do Rio Doce, 28 km do Rio do 

Carmo, 69 km do Rio [Gualaxo] do Norte, 3 km do córrego Santarém e 2 km do afluente do córrego Santarém). 

A represa Candonga no Município de Rio Doce “absorveu” o impacto da onda de lama, que causou forte impacto na área do entorno dos rios. 

Após a represa, o impacto foi no leito do rio, na qualidade da água e no deslocamento de sedimentos. Não houve impacto direto na vegetação 

nativa das margens (ao menos, não é visível nessa escala de análise). 

 403 km do Rio Doce, a partir da Barragem da Usina Candonga até a divisa entre os Estados de Minas Gerais e Espírito Santo. 

 161 km do Rio Doce, a partir da divisa entre os Estados até a foz do Rio Doce no Oceano” (SOS Mata Atlântica; INPE, 2015 

- Negrito da fonte e sublinhado da autora). 

Serviço Geológico do 

Brasil – CPRM; Agência 

Nacional de Águas - ANA 

(dez/2015) 

Relatório Rio Doce da estação 

Cachoeira dos Óculos, 

localizada no Parque 

Estadual do Rio Doce, a 

jusante da UHE Risoleta 

Neves, até a foz do Rio 

Doce 

Monitoramento Especial da Bacia 

do Rio Doce: Relatório 01: 

Acompanhamento da onda de cheia 

Objetivos: Descrever as atividades realizadas durante a Primeira 

Campanha de Campo (07 a 23/11/2015) que realizou o 

acompanhamento da onda de cheia decorrente da ruptura da 

barragem de rejeitos Fundão até a foz do Rio Doce; Apresentar os 

dados coletados e resultados das análises de laboratório, bem 

como a interpretação dessas análises. 

“Durante o monitoramento verificou-se uma defasagem entre a onda de cheia e a massa com elevada turbidez, especialmente a partir do trecho 

entre Belo Oriente e Governador Valadares, onde está localizado o reservatório da UHE Baguari (...) 

 A onda da cheia não provocou inundação nas cidades localizadas na calha principal do rio Doce e atingiu a foz no dia 11 de novembro de 2015. 

Já a massa com elevada turbidez atingiu o mar no dia 21 de novembro de 2015. Os valores de turbidez mais altos, da ordem de centenas de 

milhares de NTU, foram registrados nas estações mais a montante, Cachoeira dos Óculos e Belo Oriente. Estes valores foram diminuindo em 

direção a foz, onde os valores registrados foram da ordem de unidades de milhares de NTU. Como os altos valores de turbidez são incompatíveis 

com o tratamento convencional de água para abastecimento, as captações no rio Doce foram suspensas durante a passagem da massa de água com 

elevada turbidez. 

Em termos de granulometria dos sedimentos em suspensão observou-se a diminuição da granulometria rumo a jusante durante a passagem da 

massa de água com elevada turbidez. Por exemplo, em Cachoeira dos Óculos e Belo Oriente, o diâmetro mediano dos sedimentos em suspensão 

foi da ordem de 18µm e nas estações de Governador Valadares a Resplendor de 7 a 9 µm e de Baixo Guandu a Linhares de 3 a 6µm. 
Em termos de concentração de sedimentos em suspensão, verificou-se que nas estações mais a montante, Cachoeira dos Óculos e Belo Oriente, 

esta concentração foi da ordem de centenas de milhares de mg/L durante a passagem da massa de água com elevada turbidez, diminuindo para 

dezenas de milhares de mg/L de Governador Valadares a Tumiritinga e para unidades de milhares de mg/L de Resplendor para jusante. 

A estimativa da descarga sólida em suspensão, durante a passagem da massa da água com elevada turbidez, foi de 16,6Mt em Cachoeira dos 

Óculos; 10,2Mt em Belo Oriente; 1,5Mt em Governador Valadares e 0,72Mm³ em Tumiritinga. Em Cachoeira dos Óculos a descarga sólida em 

suspensão estimada, durante a passagem da massa de água com elevada turbidez, foi maior do que dez vezes a descarga sólida em suspensão 

anual na mesma estação. Já em Governador Valadares esta descarga sólida estimada foi equivalente a descarga sólida em suspensão anual. 

Tanto a diminuição de turbidez, do diâmetro mediano, da concentração de sedimentos e da descarga sólida em suspensão das estações do rio 

Doce, no sentido de montante para jusante, evidenciam que houve a sedimentação da fração mais grossa dos sedimentos em suspensão ao longo 

da calha do rio Doce e nos reservatórios das hidrelétricas localizadas nesta calha. 

(...) ainda está sendo transportada pela calha do rio Doce uma carga de sedimentos em suspensão acima dos valores normalmente verificados em 

função da ruptura da barragem, e, enquanto houver sedimentos disponíveis na área da ruptura da barragem sem contenção, os valores da descarga 
sólida em suspensão variarão em função das chuvas e estarão acima dos valores normalmente verificados” (CPRM, 2015, p. 29-30). 

Serviço Geológico do 

Brasil – CPRM (dez/2015) 

Relatório Rios Gualaxo do Norte, 

do Carmo e Doce, e 
região de Mariana, MG, e 

barragem de rejeitos da 

SAMARCO 

Monitoramento Especial do Rio 

Doce: Relatório 02: Geoquímica 

Objetivo: apresentar os resultados das campanhas de amostragem 

de água, sedimentos e material em suspensão na água realizadas 
entre os dias 11 a 19 e 18 a 23 de novembro/2015. 

Parâmetros amostrados: 

 metais em água e sedimentos; 

 parâmetros físico-químicos: oxigênio dissolvido, 

turbidez, temperatura da água, condutividade elétrica e 

pH. 

“Amostras de água 

a) As amostras de água coletadas ao longo do rio Doce não evidenciaram a presença de metais dissolvidos em quantidades que possam ser 
consideradas como contaminadas; 

b) Os resultados de ânions nas amostras de água coletadas após o evento são similares aos obtidos pela CPRM em 2010; 

c) As concentrações dos metais pesados dissolvidos arsênio, cromo cobre, chumbo, zinco e mercúrio nas amostras de água estão próximas 

aos limites de detecção do método analítico utilizado. Essas concentrações reproduzem os valores encontrados pela CPRM em 2010, no 

contexto já referido; 

d) Os resultados obtidos mostram que a quantidade de material em suspensão na água (turbidez) alcançou níveis de até 100 vezes 

superiores aos observados historicamente pela CPRM durante períodos de chuvas torrenciais. Com o aumento da turbidez, a 
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concentração do oxigênio dissolvido na água diminuiu bruscamente. 

Sedimentos 

a) As amostras do rejeito coletadas no entorno da barragem Santarém e no distrito de Bento Rodrigues não mostram concentrações 

elevadas de metais pesados” (CPRM, 2015, p. 22).  

Política, Economia, 

Mineração, Ambiente e 

Sociedade – 

PoEMAS/UFJF (dez/2015) 

Relatório Município de Mariana, 

MG e bacia do Rio Doce 

Antes fosse mais leve a carga: 

avaliação dos aspectos econômicos, 

políticos e sociais do desastre da 

Samarco/Vale/BHP em Mariana 

(MG) 

Objetivo: sistematizar informações sobre o desastre tecnológico 

da Samarco/Vale/BHP em Mariana, e no rio Doce de forma mais 

ampla 

1. “Defende-se que o rompimento da barragem do Fundão, seus impactos e os prejuízos causados são de total responsabilidade da 

Samarco, que deveria ser solidariamente estendida aos seus acionistas, Vale e BHP Billiton. Deste modo, os custos socioambientais 

desta decisão devem ser arcados em sua plenitude pela mineradora e seus acionistas, compensando, ressarcindo e atendendo as 

demandas e exigências para fins de solucionar os problemas sociais e ambientais provenientes deste evento catastrófico. 

2. Recomenda-se analisar até que ponto outras empresas mineradoras também apresentam um comportamento semelhante, do ponto de 

vista do endividamento, da intensificação da produção, da precariedade do licenciamento ambiental e da fragilidade do monitoramento 
de barragens de rejeito de modo a avaliar a possibilidade de novos rompimentos durante esse período de fim de ciclo. 

3. Propõe-se o fortalecimento institucional dos órgãos de controle ambiental, tanto estaduais, quanto federais. Para tanto deve haver a 

contratação de pessoal, renovação da infraestrutura operacional e a garantia da independência política. 

4. Sugerem-se alterações na metodologia das Avaliações de Impacto Ambiental, de forma que elas incorporem perspectivas mais 

complexas e passem a avaliar os riscos cumulativos de diferentes projetos, assim como os impactos para as bacias hidrográficas. 

5. Para o monitoramento das barragens de rejeito, argumenta-se pelo envolvimento de técnicos do Ministério do Trabalho e Previdência 

Social, bem como do Ministério da Saúde, particularmente do Vigidesastre e da Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador. 

6. Defende-se ainda que a participação efetiva das comunidades do entorno e dos trabalhadores deve ser considerada como uma exigência 

no processo de licenciamento ambiental, no monitoramento e fiscalização de barragens de rejeito, assim como na elaboração e 

atualização dos Planos de Ações de Emergência. 

7. Uma vez identificados indícios de racismo ambiental na distribuição dos riscos associados à barragem do Fundão e pelo conhecimento 
da responsabilidade de padrão semelhante em outras barragens, sugere-se um estudo aprofundado entre localização de barragens de 

rejeito e composição racial, ética e cultural das comunidades expostas ao risco associado, bem como um amplo debate com a sociedade e 

com os grupos atingidos de programas que venham a prevenir e corrigir tais injustiças ambientais. 

8. Dado o elevado risco de contaminação de trechos da bacia do rio Doce por metais pesados, recomenda-se a implantação imediata de um 

sistema independente e constante de monitoramento, acompanhado por um programa de divulgação de resultados e de orientações sobre 

como a população deve proceder para se prevenir da exposição a substâncias químicas e metais pesados, associado, quando necessário, 

de um modo alternativo de abastecimento de água financiado pela Samarco, tanto para população urbana, quanto rural. 

9. Defende-se ainda que a política de “barragens de rejeitos” seja ampliada para uma política de gestão de rejeitos. Dentro dessa política, 

recomenda-se uma moratória das grandes barragens de rejeito e, ao mesmo tempo, um cronograma de descomissionamento das grandes 

barragens existentes” (PoEMAS, 2015, p. 12-13). 

Agência Nacional de Águas 

– ANA; Ministério do Meio 

Ambiente – MMA (2016) 

Informe Bacia do Rio Doce – não 

abrange as zonas costeira 

e marítima. 

Encarte Especial sobre a Bacia do 

Rio Doce: Rompimento da barragem 

em Mariana/MG: Conjuntura dos 

Recursos Hídricos no Brasil Informe 

2015 

Descreve os eventos ocorridos a partir do rompimento da 

barragem de Fundão e os principais impactos decorrentes se 

atendo aos associados aos cursos de água doce excluídas as zonas 

costeira e marítima. 

 CONTEXTO  
o Aspectos Físicos, Políticos e 

Econômicos da Bacia;  

o Gestão de Recursos Hídricos na Bacia;  

o Segurança de Barragens;  

 DESASTRE NA BACIA – ROMPIMENTO DA 

BARRAGEM EM MARIANA/MG 

o Antecedentes sobre Acidentes com 

Barragens;  

o Descrição do Evento;  

 ANÁLISE DOS IMPACTOS NOS RECURSOS 

HÍDRICOS  
o Qualidade da Água;  

o Abastecimento de Água;  

o Outros Usos da Água;  

o Medidas Adotadas 

“A passagem da pluma de rejeitos elevou extraordinariamente a concentração de sedimentos e os níveis de turbidez em todo o rio Doce por vários 

dias. Isso resultou na interrupção total ou parcial do abastecimento de água de 12 cidades que captam água diretamente do rio Doce, afetando uma 

população estimada em 424.000 pessoas. Além disso, 143 captações de água outorgadas pela ANA podem ter sido impactadas, sendo 88 para fins 

industriais, 46 para fins de irrigação, 3 para criação de animais, e 6 para outros usos. A passagem do pico da pluma de sedimentos durou 

aproximadamente 5 dias, mas o tempo durante o qual os níveis de turbidez ficaram acima de 1.000 Unidades Nefelométricas de Turbidez (UNT) 
em cada trecho do rio Doce foi superior a 30 dias. O abastecimento público nas principais cidades, após adaptações nas estações de tratamento de 

água, foi retomado gradativamente. (...) 

Os principais impactos sobre os corpos hídricos e os usos da água produzidos pelo desastre foram: 

 A interrupção do abastecimento de água em função da degradação da qualidade da água nos rios afetados; 

 Prejuízos à agricultura (irrigação); 

 Prejuízos à indústria e demais atividades econômicas que dependem da qualidade da água dos corpos hídricos atingidos; 

 Prejuízos à produção de energia nas hidrelétricas; 

 Comprometimento do turismo, sobretudo na região do estuário do rio Doce; 

 Destruição de áreas de preservação permanente nos trechos de cabeceira; 

 Assoreamento dos corpos hídricos; 

 Alterações morfológicas dos corpos hídricos atingidos; 

 Mortandade de peixes e de outros organismos aquáticos; 

 Perturbações do equilíbrio dos ecossistemas aquáticos. (...) 

A situação anteriormente apresentada na bacia, retratada no seu plano integrado de recursos hídricos (PIRH-DOCE, 2010), e a avaliação dos 

efeitos do desastre de Mariana sobre os rios Doce, do Carmo e Gualaxo do Norte e seus usos, indicam a necessidade de empreender-se um 

conjunto de ações, que envolvam: recuperação de nascentes; ampliação do esgotamento sanitário (coleta e tratamento de esgotos); implantação de 

sistemas alternativos de abastecimento de água; e adequação do monitoramento quali-quantitativo das águas e sedimentos dos cursos d’água 

afetados, incluindo também a avaliação de riscos toxicológicos e eco toxicológicos, entre outros. 

Sobre a qualidade das águas, o desastre trouxe modificações importantes e com consequências significativas para diversas situações analisadas. A 

qualidade da água do rio doce estará sujeita a variações decorrentes da liberação da massa de rejeitos acumulada em sua calha quando da 

ocorrência de chuvas e consequentemente aumento da vazão, intervenções físicas abruptas no rio e outras ações antrópicas. Nesse contexto, 

poderão ocorrer novos picos de turbidez, queda de oxigênio dissolvido, aumento temporário da concentração de metais e prejuízos para os 
diversos usos de água da bacia, por períodos indeterminados e, ainda, imprevisíveis. A recuperação da qualidade das águas será, portanto, um 

processo longo e persistente, que deverá ser acompanhada por monitoramento quali-quantitativo consistente e minuciosa investigação dos vários 

aspectos envolvidos” (ANA, 2016, p. 30, 49).  

Valter M. Azevedo-Santos; 

Maria Carolina de Almeida 

Castilho; Fernando Mayer 

Pelicice; Jean Ricardo 

Simões Vitule; Diego 

Azevedo Zoccal Garcia; 

Francisco de Assis Esteves 

- Associação Brasileira de 

Limnologia (2016) 

Boletim 

ABLimno, v. 42, 

n. 1, p.  09-13, 

2016 

Rio Doce A dura lição com a tragédia do rio 

Doce 

Contribuições dos limnólogos para a recuperação da bacia do Rio 

Doce. 

Ressalta a necessidade e importância de a comunidade acadêmica dirigir sua atenção de pesquisa e extensão para a bacia do Rio Doce afim de 

propor medidas efetivas para a recuperação da mesma. “Estudos referentes à biodiversidade, envolvendo levantamentos, monitoramento e manejo 

de fauna silvestre devem ser levados em consideração – evitando assim, medidas equivocadas (e.g. estocagem de espécies não nativas). Cabe 

ressaltar a necessidade da participação dos governos federais e estaduais, e especialmente da iniciativa privada (e.g. Vale do Rio Doce e 

Samarco), no fomento de pesquisas (e.g. propostas de editais específicos para o rio Doce). Seria muito oportuno que os limnólogos brasileiros se 

unissem a colegas de diferentes expertises em suas universidades, centros de pesquisa e demais institutos para desenvolver projetos e ações 

diretamente voltadas à atenuação dos impactos na bacia hidrográfica do rio Doce” (AZEVEDO-SANTOS; CASTILHO; PELICICE; VITULE; 

GARCIA & ESTEVES, 2016, p. 10-11). 
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Luiz Jardim Wanderley; 

Maíra Sertã Mansur; Bruno 

Milanez; Raquel Giffoni 

Pinto (2016) 

Artigo científico 

Ciência e Cultura. 

v.68, n.3. p. 30-3, 

2016. 

Bacia do Rio Doce Desastre da Samarco/Vale/BHP no 

Vale do Rio Doce: aspectos 

econômicos , políticos e 

socioambientais. 

Aspectos econômicos, políticos e socioambientais do 

rompimento da barragem de rejeitos Fundão. 

“A barragem de Fundão entrou em operação em 2008, exatamente quando o preço do minério de ferro alcançava o seu ápice. Seu licenciamento 

ambiental foi realizado por instituições que passam por intenso processo de precarização e interferência política, sendo, mesmo assim, sua 

aprovação vinculada a uma série de condicionantes, nem sempre cumpridas de forma efetiva. Da mesma forma, a empresa passou por um 

processo de elevação considerável de endividamento, sem o correspondente aumento de receita, dentro de um contexto de crescente pressão de 

investidores pela manutenção dos níveis de 

rentabilidade (17). Há indícios, principalmente associados ao aumento significativo dos acidentes de trabalho e à não execução de planos de 

segurança, de que tal pressão causou uma intensificação no processo produtivo e, possivelmente, negligência com aspectos de segurança. 
As operações de disposição de rejeitos na indústria extrativa mineral no Brasil, em geral, e na Samarco, em particular, constituem uma opção 

política e tecnológica determinada por incentivos de mercado, práticas corporativas inadequadas e intensificadoras de riscos socioambientais e da 

inação estatal no que concerne à fiscalização e controle. Em grande medida, a indústria de extração mineral no Brasil sofre de uma espécie de 

“dependência de barragens” que configura um horizonte de risco ampliado para populações e ecossistemas 

no entorno dessas estruturas de disposição. 

De um lado, prevalecem no setor práticas corporativas orientadas à redução de custos operacionais quanto à disposição de rejeitos, 

exemplificadas pela ausência e/ou deficiência de projetos de engenharia, automatização e/ou subcontratação de atividades de inspeção etc. De 

outro, o reforço do marco regulatório de barragens no Brasil e em Minas Gerais não se faz acompanhar de responsabilidades definidas e 

capacidades tecno-operacionais ao nível dos sistemas de controle e fiscalização de barragens, em especial no que se refere 

aos papéis da Agência Nacional de Águas (ANA), do DNPM e dos órgãos ambientais estaduais e federais. 

De maneira geral, a (in)ação do Estado, no que diz respeito a um entendimento amplo e democrático da matriz de disposição e recuperação de 

rejeitos de mineração no Brasil, provoca uma armadilha de elevação exponencial dos riscos para os grupos sociais, econômica e politicamente 
vulneráveis. De modo fundamental, tecnologias de disposição de resíduos voltadas à expansão de densidade e redução de conteúdo líquido 

(elemento crucial na definição de riscos socioambientais em barragens) se encontram plenamente difundidas e devem ser o objeto central de uma 

política pública ambiental e socialmente referenciada de disposição de rejeitos de mineração, implicando inclusive em restrições limitadas a 

processos tecnológicos (barragens de rejeito, em especial) e suas escalas operacionais” (WANDERLEY; MANSUR; MILANEZ; PINTO, 2016, 

p. 34, 35). 

Ministério do Meio 

Ambiente – MMA 

(06/01/2016) 

Portaria Rios Gualaxo do Norte, 

do Carmo, Doce e 

ecossistemas estuarinos 

costeiros atingidos pelo 

fluxo de lama oriundo do 

rompimento da barragem 

de Fundão 

Portaria nº 02 de 06 de janeiro de 

2016 

Objetivo: 

“Art. 1º - Instituir, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, 

Grupo de Trabalho - GT com a finalidade de coordenar a posição 

ambiental na esfera federal relacionada ao acidente ocorrido com 

o rompimento da Barragem do Fundão, localizada no Município 

de Mariana, Estado de Minas Gerais, e especificamente: avaliar 

os danos ambientais, estabelecer diretrizes e acompanhar as ações 

de recuperação e revitalização ambiental dos rios Gualaxo do 

Norte, Carmo e Doce e ecossistemas estuarinos e costeiros 
atingidos” (MMA, 2016). 

“Art. 2º - O Grupo de Trabalho será composto por representantes dos seguintes órgãos e entidades: 

I - um representante e um suplente do Ministério do Meio Ambiente - MMA; 

II - um representante e um suplente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA; 

III - um representante e um suplente da Agência Nacional das Águas - ANA; e 

IV - um representante e um suplente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio. 

§ 1º - A Coordenação do GT será exercida pelo IBAMA. 

§ 2º - Poderão ser convidados a participar dos trabalhos do GT representantes dos governos dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo e do 

Comitê da Bacia do Rio Doce, bem como especialistas em assuntos ligados ao tema, à critério do GT, cuja participação seja considerada 

necessária ao cumprimento do disposto nesta portaria. 
§ 3º - Os representantes do GT serão indicados pelos titulares dos respectivos órgãos e entidades, e designados por ato da Ministra de Estado do 

Meio Ambiente. 

Art. 3º - Para atingir os objetivos de que trata o art. 1º, o Grupo de Trabalho deverá: 

I - avaliar e consolidar relatórios ambientais conclusivos, com base em laudos técnicos elaborados pelas instituições constituintes do GT e em 

informações disponíveis, quanto aos impactos ambientais diretos e indiretos decorrentes do rompimento da barragem do Fundão; 

II - articular a ação dos órgãos federais e estaduais quanto ao fornecimento de informações relacionadas aos danos ambientais; 

III - avaliar e aprovar as ações de recuperação ambiental apresentadas pelas empresas responsáveis; 

IV - monitorar os procedimentos adotados para mitigar os danos ambientais nos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce e ecossistemas estuarinos 

e costeiros atingidos; e 

V - acompanhar a implementação das medidas de recuperação e revitalização ambiental” (MMA, 2016). 

Marinha do Brasil 

(08/01/2016) 

Relatório Litoral de Regência/ES, 

próximo à foz do Rio 

Doce 

Relatório Final LH-035/15: 

Levantamento ambiental expedito 

em Regência/ES 

Análises de sedimentos com amostragem de fundo - Parâmetros 

físico-químicos: granulometria, composição química, matéria 

orgânica, geoquímica orgânica e metal pesado; Parâmetros 

biológicos: bentos; ANÁLISES DE ÁGUA – material 
particulado em suspensão (MPS); clorofila; plâncton (autotrófico 

e heterotrófico); bentos; material particulado total; bactérias; 

zooplâncton; temperatura; turbidez; fluorescência; condutividade; 

transparência da água; oxigênio dissolvido; salinidade. 

“...pode-se dizer que as medições realizadas pelo navio, no período entre 26/11 e 05/12/2105, apresentaram: 

a) Grande quantidade de sedimentos de cor laranja em suspensão em toda a coluna s’água e depositando-se no fundo nas áreas próximas da 

foz, num raio de até 15Km para o norte e para o sul, até a isobatimétrica de 25 metros. Ressalta-se que não foram feitas medições nas 

áreas de praia, com profundidades inferiores a 10 metros, onde pode ocorrer a presença de lama além do limite aqui especificado; 
b) Também existe lama em suspensão próximo ao fundo um pouco além desse limite citado no item a; e 

c) Por fim, pôde ser vista uma “lama flutuante” na superfície da água que se estende por vários quilômetros, onde a água por baixo da 

“lama flutuante” na superfície da água que se estende por vários quilômetros, onde a água por baixo da “lama flutuante” estava 

normalmente com coloração branca, indicando baixa quantidade de sedimentos. 

O navio coletou, em várias posições estratégicas, distribuídas em torno da foz do rio, diversas amostras de água em diferentes profundidades e 

também amostras de sedimentos. Todas as amostras foram encaminhadas aos laboratórios do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo 

Moreira (IEAPM) e da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), para realização de análises sofisticadas, destacando-se aquela referente a 

presença de metais. 

Todos os dados coletados e analisados podem servir como ferramenta útil aos órgãos responsáveis por implementar as ações para minimizar os 

impactos do acidente” (MARINHA DO BRASIL, 2016). 

Justiça Global (14/01/2016) Relatório Região de Mariana, MG VALE DE LAMA: Relatório de 

inspeção em Mariana após o 

rompimento da barragem de rejeitos 

do Fundão 

Pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão  Conclusões 

“Apesar de o rompimento da barragem ter causado diversas violações de direitos humanos nas cidades afetadas pela enxurrada de lama da 

barragem de rejeitos do Fundão, a mineração já causa na região de Mariana diversos conflitos socioambientais desde muito antes. Por conta disso, 

a Articulação Internacional dos Atingidos pela Vale elegeu a cidade como um dos pontos de sua caravana Sul, que abrangeu os estados do Rio de 
Janeiro e Minas Gerais, ocorrida em agosto de 2015. 

Nossa equipe constatou que a situação de direitos humanos na região de Mariana, estado de Minas Gerais, tem se agravado desde o rompimento 

da Barragem de Rejeitos do Fundão. Dentre os diretos violados com o desastre e a falta de resposta efetivas por parte do Estado e das empresas, 

encontram-se: direito à vida, à água, direito à moradia, direito ao trabalho, direito à saúde e o direito a viver em um meio ambiente saudável (vida 

e integridade física, moradia adequada, informação e recurso jurídico efetivo). Além disso, este informe relata situações de hostilidade e 

criminalização de defensores e defensoras de direitos humanos e movimentos sociais. 

Encontra-se em risco a dignidade humana de 3,2 milhões de pessoas, que é o número estimado de habitantes da bacia do Rio Doce, principal 

afetada pelo desastre socioambiental. 

(...) conclui-se que o desastre do Rio Doce não foi um acidente, mas um ilícito, provocado pela irresponsabilidade das empresas Samarco, Vale e 

BHP Billiton e a negligência do Estado na realização do licenciamento ambiental e na sua fiscalização” (JUSTIÇA GLOBAL, 2016, p.2, 39). 
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 Recomendações ao Estado brasileiro (administração pública e instituições do sistema de garantia de direitos da União, bem 

como dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo 
“Adote, a partir de um grupo interinstitucional, composto em igual proporção, por poderes legislativos estaduais de Minas Gerais e Espírito 

Santo, além do federal, organizações e movimentos sociais e empresas envolvidas imediatamente, um Plano Emergencial para garantir as 

demandas da população diretamente atingida pelo rompimento da barragem de rejeitos, que abranja, em especial, mas não exclusivamente: 

a) o atendimento imediato às populações de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, localidades arrasadas pela torrente de rejeitos, de modo 

a garantir-lhes imediatamente condições dignas de moradia, bem como a recomposição da renda mensal subtraída a partir do evento, 
além de atendimento e acompanhamento completo de saúde física e mental; 

b) o atendimento imediato às populações de outros distritos e localidades atingidas pelo rompimento, em especial, mas não exclusivamente, 

aos distritos de Gesteira, Paracatu de Cima, Pedras e Camargos, sobretudo no que diz respeito à recomposição de renda e da promoção 

de políticas para o restabelecimento dos produtores rurais atingidos pelo desastre, além de atendimento e acompanhamento completo de 

saúde física e mental; 

c) que o acompanhamento referido acima leve em consideração os efeitos desproporcionais gerados pela situação de discriminação racial 

em que se encontram as vítimas em razão do desastre; 

d) o adequado abastecimento e acesso à água potável em todos os municípios que dependem da bacia do Rio Doce, que contemple não 

apenas os núcleos urbanos, mas também as comunidades rurais e comunidades indígenas, negras e tradicionais ali instaladas. 

e) a criação de um fundo social de desenvolvimento sobre toda a área de impacto da Bacia do Rio Doce, com gestão compartilhada entre os 

poderes públicos e sociedade civil; 
Abra o diálogo com movimentos sociais representantes das populações atingidas, de modo a facilitar o processo de identificação e ressarcimento 

destes indivíduos; 

Seja transparente na realização de negociações com as empresas e que não rebaixe o padrão de direitos humanos nestas transações; 

Deixe de promover a aprovação de projetos de lei que visam flexibilizar os processos de licenciamento ambiental que ampliam os direitos das 

empresas, em relação aos bens comuns e a terra e território; 

Promova a imediata instauração de investigações imparciais e independentes com o fim de determinar os atores responsáveis pelas violações 

cometidas, inclusive a garantia de assessoria jurídica integral às vítimas; 

Todas as comunidades recebam medidas de reparação em conformidade com parâmetros nacionais e internacionais sobre o direito a um recurso 

efetivo, inclusive o reassentamento coletivo e integral das famílias residentes nas comunidades de Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues; 

Seja avaliado imediatamente o grau de cumprimento, por profissionais ou instituições idôneas, competentes e imparciais, sem custo para as 

vítimas, das Licenças Ambientais vigentes e se suspenda a concessão de novas Licenças para as barragens de rejeitos do Fundão, Santarém e 

Germano, em conformidade com a legislação brasileira; 
Informe devidamente a população da Bacia do Rio Doce, em especial as pessoas diretamente atingidas, sobre os impactos e riscos de impactos à 

saúde por meio do acesso a informações contidas nas Licenças Ambientais e outros Estudos” (JUSTIÇA GLOBAL, 2016, p 39-40). 

 Recomendações à Samarco Mineração, à Vale S/A e à BHP-Billiton 
Cumpram de maneira estrita, com a legislação brasileira aplicável em matéria ambiental e de direitos humanos e laborais, nos âmbito nacional e 
internacional, em conformidade com sua obrigação de respeitar a todos os direitos humanos em suas atividades; 

Exerçam devida diligência, o que implica tomar todas as medidas necessárias para identificar, prevenir e remediar impactos negativos sobre os 

direitos humanos e ao meio ambiente, adotando, com urgência, medidas para remediar os impactos gerados pela lama tóxica em todas as 

comunidades atingidas pelo desastre ambiental; 

Adotem medidas preventivas de controle interno que permitam assegurar de maneira efetiva o respeito pelos seus fornecedores e clientes das 

disposições vigentes em matéria ambiental e de direitos humanos, em conformidade com os parâmetros nacionais, internacionais, assim como de 

suas políticas internas; 

Atuem com transparência, inclusive por meio da divulgação de informações completas e corretas em matéria social, ambiental e de governança 

corporativa destinada aos acionistas; 

Abstenham-se de qualquer ação – inclusive judicial – que tenha como objetivo intimidar, desqualificar, criminalizar ou espionar as pessoas que 

atuam na defesa dos direitos das pessoas atingidas por seus empreendimentos, em conformidade com os parâmetros nacionais e internacionais de 
proteção aos defensores e defensoras de direitos humanos” (JUSTIÇA GLOBAL, 2016, p. 40-41). 

Miguel Fernandes Felippe – 

UFJF; Alfredo Costa – 
UFMG; Roberto Franco; 

Ralfo Matos - UFMG 

(jan/2016) 

Relatório Localidades visitadas: 

 Regência – ES; 

 Linhares – ES; 

 Colatina – ES; 

 Baixo Guandu – 

ES; 

 Resplendor – 

MG; 

 Conselheiro 

Pena – MG; 

 Governador 

Valadares – MG; 

 Periquito – MG; 

 Ipatinga – MG; 

 Rio Doce/Santa 

Cruz do 

Escalvado – MG; 

Barra Longa - MG 

A tragédia do Rio Doce: A Lama, o 

Povo e a Água: Relatório de campo 
e interpretações preliminares sobre 

as consequências do rompimento da 

barragem de rejeitos de Fundão 

(Samarco/VALE/BHP) 

Recolhimento de dados primários sociais e ambientais dos 

trechos afetados percorridos. 

Objetivos: 

 Levantar as visões de populares acerca do desastre nas 

localidades visitadas. 

 Identificar as alterações fluviais decorrentes do aporte de 
sedimentos da barragem. 

 Coletar amostras de água e sedimentos para análises 

laboratoriais. 

“SOBRE A PARTICIPAÇÃO E PAPEL DESEMPENHADO PELA MÍDIA 

Diversos grupos de comunicação participaram ativamente da divulgação do crime ambiental, inclusive no acompanhamento do pico de cheia e da 
franja de rejeitos. Porém, parece claro que interesses econômicos e políticos maquiaram discursos bastante tendenciosos, distantes do propósito 

de alertar e informar a população. Muitos entrevistados pareciam tranquilos sobre a contaminação das águas e dos solos devido ao que foi 

divulgado pela Samarco, mesmo antes de órgãos oficiais realizarem os próprios laudos. Por outro lado, na ausência do poder público verificada 

em diversas localidades, foi a mídia de massa a responsável pelo alerta à população. Então, se por um lado cabe questionar a imparcialidade de 

parte da mídia, por outro, não se pode negar a sua importância na divulgação do desastre. 

SOBRE OS CULPADOS PELO DESASTRE 

Foi praticamente unânime entre os entrevistados que a culpa pelo desastre deve ser atribuído ao consórcio Samarco/Vale/BHP e/ou aos órgãos de 

fiscalização e controle ambiental. Esse discurso, inclusive, é o de determinados veículos de imprensa que tentam retirar dos ombros da empresa a 

responsabilidade. Obviamente, há a força dos lobbies das empresas de mineração que atuam nas mídias e no Congresso e a dependência 

orçamentária das esferas de governo estadual e federal. Isso, todavia, não retira a responsabilidade legal da empresa. 

SOBRE A AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO RURAL 
Aparentemente óbvio, esse questionamento possui uma importância de fundo geográfico. Apesar da concentração da população nos centros 

urbanos, não se pode ignorar os danos causados às zonas rurais, que parece ser a mais afetada. As atenções, no entanto, estão voltadas às cidades, 

a ponto de, em determinadas localidades, as zonas rurais não estarem sendo assistidas nem mesmo com água para abastecimento doméstico. A 

Samarco, por sua vez, se aproveita desse aspecto e se ausenta das zonas rurais, concentrando seus esforços em pontos nevrálgicos, como áreas 

urbanas e margens de estradas. (...) 

SOBRE O PAPEL DA ACADEMIA 

Parece claro que os estudos da própria Samarco/Vale/BHP não serão suficientes devido ao conflito de interesses que os cerca. O próprio poder 

político, nas suas diversas esferas, também perde credibilidade a partir da divulgação das contribuições do grupo Vale para a arrecadação 

municipal e estadual, partidos políticos, etc. Sendo assim, cabe às universidades esforços de pesquisa idônea e independente, focalizando as 

preocupações da população e a busca por soluções viáveis e bem fundamentadas tecnicamente para mitigar os danos ambientais e recuperar a 

saúde ambiental dos rios afetados” (FELIPPE; COSTA; FRANCO & MATOS, 2016, p. 27). 

Governo de Minas Gerais 

(fev/2016) 

Relatório Escala Microrregional: 

Mariana, Barra Longa e 

Avaliação dos efeitos e 

desdobramentos do rompimento da 

“...levantamento inicial dos danos materiais, ambientais, 

econômicos e humanos elaborado pela força-tarefa criada para 

Veja a análise dos impactos nas escalas micro e macrorregional (páginas 243-259) no ANEXO B. 
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Rio Doce; 

Escala Macrorregional: 

Municípios na Calha do 

Rio Doce 

Barragem de Fundão em Mariana – 

MG Decreto Estadual nº 

46.892/2015 

avaliação dos efeitos e desdobramento do rompimento da 

barragem” (ANA, 2016, p.30) 

Instituto Chico Mendes de 

Conservação da 

Biodiversidade – ICMBio; 

Centro TAMAR; APA 

Costa das Algas; REBIO 

Comboios; RVS de Santa 
Cruz (18/03/2016) 

Nota Técnica Região marinha da costa 

do Espírito Santo próxima 

à foz do rio Doce 

(Aracruz e Linhares/ES) 

NOTA TÉCNICA nº 006/2016 

CONJUNTA – CENTRO 

TAMAR/APA COSTA DAS 

ALGAS/REBIO DE 

COMBIOS/RVS DE SANTA 

CRUZ 

Contaminação de organismos marinhos na costa capixaba e suas 

implicações na proibição de pesca de camarão e demais recursos 

pesqueiros. 

 Conclusões 
“5.1. Os indícios verificados a partir das informações apresentadas pelos pesquisadores indicam que a contaminação observada na água e nos 

sedimentos analisados está associada à pluma do rio Doce, tendo em vista o perfil de decaimento dos teores verificado em direção ao norte e ao 

sul da região da foz. 

5.2. Importante ressaltar que os dados aqui considerados representam uma “fotografia do momento”, tendo em vista o curto espaço de tempo em 

que as coletas foram realizadas e a continuidade do evento por tempo ainda indeterminado, não permitem afirmar que esta é uma nova condição 
estabelecida. Serão necessárias novas amostragens e investigações mais aprofundadas, por maior período, para que se possa indicar com mais 

segurança se os resultados já obtidos refletiram apenas uma condição no período das amostragens ou se novos dados indicarão uma alteração 

permanente da condição de contaminação do meio e, em especial, dos organismos marinhos. 

5.3. É importante destacar também que os pesquisadores observaram indicativos de contaminação por metais, na água, no sedimento e nos 

organismos, fora da área de proibição da pesca estabelecida pela Justiça Federal, como nas regiões de Barra Nova – São Mateus/ES, e Banco de 

Abrolhos, ao norte, e UCs APA Costa das Algas e RVS de Santa Cruz, ao sul, o que pode ter ocorrido tanto pelo transporte pelas correntes 

marinhas a partir da pluma do rio Doce, como também em decorrência de outras fontes existentes nestas regiões, tanto em vista a presença de 

diversas atividades petrolíferas, industriais e agrícolas que utilizam insumos e geram resíduos com presença dos metais detectados nas amostras 

recolhidas nos presentes monitoramentos. Desta forma, não é possível afirmar, até o momento, qual da origem dos contaminantes; se foram 

aportados exclusivamente pela pluma de rejeitos da Samarco. 

5.4. Ressalte-se ainda que, conforme o relato dos pesquisadores, os dados observados indicam a existência de estresse fisiológico nos animais 
analisados, com impactos potenciais ao ambiente e aos organismos que se encontram sob estresse, além do risco de eventual contaminação 

humana pelo consumo do pescado (...) 

5.6. Destaca-se que a ausência da compensação aos pescadores (...) incorre em prejuízos à eficácia da medida pela dificuldade de aceitação da 

restrição pelo setor pesqueiro e cadeia produtiva, como também à gestão da pesca na região e à conservação da biodiversidade, em face do risco 

de aumento de esforço de pesca na área das UCs APA Costa das Algas e RVS de Santa Cruz” (ICMBio, 2015, p. 6-8). 

 Recomendações 
a) “a manutenção da proibição da pesca na região da foz do rio Doce, conforme já estabelecida pela decisão da Justiça Federal, até que 

novos elementos possam subsidiar uma nova análise; 

b) a continuidade dos trabalhos de monitoramento da presença de metais na água e no sedimento e das pesquisas de ecotoxicidade nos 

organismos marinhos, em particular aqueles de interesse econômico, para complementação e validação dos dados já obtidos; 

c) envolver a ANVISA e demais órgãos federais e estaduais competentes nas análises e discussões sobre esta temática, para as decisões e 

providências cabíveis relativas à saúde da população, comercialização de pescados e outras pertinentes; 

d) envolver grupos de pesquisa especializados para avaliação quanto à eventual presença destes contaminantes nas populações humanas e 

de possíveis efeitos dos mesmo na saúde da população; 

e) envolver demais instituições relacionadas à gestão da pesca, que ainda não estão atuando na questão; 
f) buscar o ajuste da compensação aos pescadores, prevista na decisão de proibição da pesca estabelecida pela Justiça Federa. tendo em 

vista que as pescarias afetadas pela mesma, de média escala ou artesanal de pequena escala, e, consequentemente, os pescadores que 

nelas atuam, assim como toda a cadeia produtiva, não se enquadram no perfil de pequenos pescadores ribeirinhos previstos na referida 

decisão. Estes têm enfrentado prejuízos e dificuldades financeiras em razão da suspensão da pesca, estabelecida em função dos possíveis 

efeitos do alcance da pluma de rejeitos da Samarco na região pesqueira marinha; 

g) avaliar se a presença de metais nos organismos existentes fora da área de proibição da pesca definida pela Justiça Federal (indicada no 

item 5.4) está relacionada ao rompimento da barragem e aporte de pluma de rejeitos da SAMARCO, para eventuais adequações dos 

limites da referida área ou estabelecimento de novas áreas de proibição, com definição de responsabilidade” (ICMBio, 2015, p. 7-8). 

Instituto Chico Mendes de 

Conservação da 

Biodiversidade – ICMBio 

(21/03/2016a) 

Nota Técnica Região marinha da costa 

do Espírito Santo próxima 

à foz do rio Doce 

(Aracruz e Linhares/ES) 

INFORMAÇÃO TÉCNICA nº 

003/2016 – CENTRO 

TAMAR/ICMBio 

Complementação da NOTA TÉCNICA nº 006/2016 

CONJUNTA – CENTRO TAMAR/APA COSTA DAS 

ALGAS/REBIO DE COMBIOS/RVS DE SANTA CRUZ. Sobre 

a contaminação de organismos marinhos na costa capixaba e suas 

implicações na proibição de pesca de camarão e demais recursos 

pesqueiros. 

Apresenta o nível de presença de metais nos organismos amostrados nos quais foram quantificadas concentrações acima das normas permitidas 

(ICMBio, 2016, p. 3); 

Reforça a necessidade de novos estudos e discussão com setores como o Ministério da Saúde, ANVISA, órgãos de gestão pesqueira e de 

fiscalização ambiental para verificar a necessidade ou não bem como a possibilidade da ampliação da área de proibição de pesca (ICMBio, 2016, 

p.2). 

Instituto Chico Mendes de 

Conservação da 

Biodiversidade – ICMBio 

(22/03/2016b) 

Ofício Região marinha da costa 

do Espírito Santo próxima 

à foz do rio Doce 

Ofício nº 225/2016-GABIN; PRESI; 

ICMBio 

 

Resultados preliminares da avaliação do impacto do acidente da 

Samarco no ambiente marinho 
 Conclusões 
“... foi observado acumulação de metais no zooplâncton, em padrão espacial que caracteriza uma maior bioacumulação em pontos mais próximos 

da foz do rio Doce, embora também tenham sido detectados níveis elevados nas amostras de zooplâncton coletados em Abrolhos”. 
As amostras de músculos de cinco espécies de pescado (peixe roncador, linguado, peroá, camarão rosa e camarão sete-barbas), coletados ao sul e 

ao norte da foz do rio Doce, apresentaram níveis de arsênio, cádmio e chumbo muito acima dos limites estabelecidos pela resolução da Diretoria 

Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária RDC nº42, de 29 de agosto de 2013, que dispõe sobre o Regulamento Técnico Mercosul 

sobre limites máximos de contaminantes inorgânicos em alimentos. As concentrações de metais no pescado não seguem um padrão espacial 

definido, possivelmente devido à mobilidade dos animais. 

Foram observados indicativos de contaminação por metais na água, sedimento e organismos em regiões como Barra Nova e Abrolhos ao norte, e 

APA Costa das Algas e RVS Santa Cruz, todas fora da área de proibição da pesca estabelecida pela justiça federal” (ICMBio, 2016). 

 Recomendações 
“... recomendamos a manutenção da proibição da pesca na área já estabelecida por decisão judicial. Novas amostragens devem ser realizadas, 

para continuação da investigação e ampliação da área de estudo, para caracterizar a origem mineralógica dos sedimentos. 

Recomendamos, assim, a discussão deste assunto em reunião do Grupo de Trabalho o mais breve possível e ponderamos o envolvimento de 

órgãos relacionados à comercialização de pescados e saúde pública na discussão” (ICMBio, 2016). 

Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis – 

IBAMA (31/03/2016) 

Nota Técnica Rios Gualaxo do Norte e 

do Carmo e seus 

afluentes. 

NOT. TEC. 02001.000606/2016-36 

CGMAM/IBAMA. 

Mensuração do dano em APP dos rios Gualaxo do Norte, Carmo 

e seus afluentes. 

“Como resultado encontrou-se um total de 835,385 hectares de áreas de preservação 

permanente afetados pelo arrasto dos rejeitos provenientes do rompimento da Barragem 

do Fundão” (IBAMA, 2016, p. 3). 
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Bruno Milanez; Raquel 

Giffoni Pinto  

(abr/2016) 

Relatório Bacia do Rio Doce Considerações sobre o Termo de 

Transação e de Ajustamento de 

Conduta firmado entre Governo 

Federal, Governo do Estado de 

Minas Gerais, Governo do Estado 

do Espírito Santo, Samarco 

Mineração S.A. e BHP Billiton 
Brasil LTDA. 

Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta firmado entre 

Governo Federal, Governo do Estado de Minas Gerais, Governo 

do Estado do Espírito Santo, Samarco Mineração S.A. e BHP 

Billiton Brasil LTDA 

“Esta avaliação indica que o Acordo possui falhas em sua elaboração e concepção, e que será incapaz de produzir a real remediação e 

compensação dos impactos decorrentes do desastre. A partir desse entendimento, defende-se a impugnação do atual Acordo e a retomada de um 

processo de negociação que envolva de forma efetiva a participação da população atingida e preveja o envolvimento do Ministério Público. (...) 

De forma geral, esta avaliação indica que o Acordo cede uma quantidade desproporcional de poder à Fundação e, consequentemente, às empresas 

responsáveis pelo rompimento da barragem. 

Pelos termos do Acordo, a Fundação tem o poder de definir os parâmetros de elegibilidade dos atingidos, ou seja, escolher que deverá ser 

considerado atingido ou não. Mais ainda, a ela é permitido rejeitar as demandas dos atingidos com relação aos pedidos de indenização e 
compensação. Além disso, o sistema de monitoramento de fiscalização cria procedimentos com elementos estruturais de conflitos de interesses. 

Permitir que as empresas de auditoria sejam escolhidas e remuneradas pela Fundação reproduz um sistema de monitoramento que, em diferentes 

situações, já se mostrou incapaz em garantir uma fiscalização independente. 

Ainda, a limitação da participação do Estado a representantes do poder executivo e às suas autarquias, também apresenta grandes limitações. Isso 

se deve, principalmente, ao papel de empresas mineradoras no financiamento de campanha dos governantes eleitos. 

Por fim, o sistema de definição de prazos e metas do Acordo apresenta fragilidades importantes. Nesse sentido, a não definição de metas claras, 

principalmente no caso dos programas socioeconômicos, cria o risco de os programas serem criados sem um real compromisso com a solução dos 

problemas. Ainda, existe a possibilidade de os programas serem encerrados antes de que a situação ao longo do vale do Rio Doce seja compatível 

com aquela anterior ao rompimento da barragem. 

Dessa forma, o Acordo nos presentes termos, principalmente pela exclusão de representantes dos atingidos e de órgãos do judiciário, reproduz o 

modelo de política ambiental atualmente em voga no país. Este modelo possui várias falhas e limitações, tendo sido um elemento estruturante no 

rompimento da barragem do Fundão. Como existem fortes indícios de que o Acordo será ineficaz na busca de uma remediação efetiva e de uma 
compensação justa dos impactos decorrentes desse desastre, defende-se a impugnação do Acordo, como proposto pelo MPF [Ministério Público 

Federal] e a retomada de um processo de negociação que contemple a participação efetiva dos atingidos e a atuação do Ministério Público” 

(MILANEZ & PINTO, 2016, p.1, 9-10). 

Ministério do Trabalho e 

Previdência Social 

(abr/2016) 

Relatório Barragem de rejeitos 

Fundão 

Relatório de análise de acidente: 

Rompimento da barragem de 

rejeitos Fundão em Mariana – MG 

Objetivo: identificar os fatores que podem ter levado ao 

rompimento da barragem e fornecer subsídios para ações de 

prevenção de eventos desta natureza e ações de outros órgãos em 

suas respectivas esferas, bem como de trabalhadores e terceiros 

atingidos. 

“Acidentes ampliados como esse não possuem uma causa única, mas resultam de uma combinação de fatores acumulados ao longo do tempo que 

levam a sua ocorrência, cuja origem pode ser explicada por decisões técnico-organizacionais tomadas ao longo da história do sistema. 

As surgências ocorridas em 2013, 2014 e 2015 e as grandes trincas que surgiram em 2014 na região do recuo do eixo, na ombreira esquerda, com 

saturação do solo naquela região, demonstram que a BRF [barragem de rejeitos Fundão] apresentava problemas em relação à percolação de água 

pelas suas estruturas. Associando os fatos mencionados às várias obras que ocorriam simultaneamente (ombreira esquerda, ombreira direita), com 

o trânsito constante de máquinas pelos vários níveis da mesma, às detonações que aconteciam diariamente na mina vizinha à BRF, pode-se inferir 

ter sido a liquefação o fenômeno que a atingiu a barragem em 05/11/2015, levando-a a ruptura total, que se iniciou na região do recuo do eixo, 

junto à ombreira esquerda. 

A seguir listamos os fatores causais que, em maior ou menor grau, contribuíram para a ocorrência do acidente, começando pelos mais imediatos, 

mas não necessariamente os mais importantes, aos mais distantes, também chamados de latentes ou sub-latentes, com contribuição estrutural. 

13.1 Dispositivos de monitoramento ausentes por supressão e/ou inoperantes (...) 
13.2 Dispositivo de monitoramento inexistente (...) 

13.3 Não cumprimento de programa de manutenção (...) 

13.4 Adiamento de neutralização / eliminação de risco conhecido (...) 

13.5 Falta de critérios para correção de inconformidades (...) 

13.6 Ausência de projeto (...) 

13.7 Falta de manutenção preventiva” 

(MTPS, 2016, p. 114-121). 

Grupo Independente para 

Avaliação de Impacto 

Ambiental – GIAIA 

(mai/2016) 

Relatório Rios Gualaxo do Norte, 

Doce e afluentes 

Determinação de metais na bacia do 

Rio Doce (Período: Dezembro-2015 

a Abril-2016) 

Metais em água “De modo geral, a qualidade da água de toda a Bacia Hidrográfica do Rio Doce melhorou ao se comparar os resultados obtidos na  coleta de 

dezembro/2015 com os resultados obtidos na coleta de abril/2016. 

No entanto, inegavelmente, o rompimento da barragem do Fundão ocorrido no dia 05 de novembro de 2015 irá impactar este ecossistema ainda 

por longos períodos e é impossível predizer por quanto tempo de forma exata e inequívoca. 

Dentre os 18 metais quantificados, atenção especial deve ser dada aos seguintes metais: alumínio e ferro dissolvidos, arsênio total, cádmio total, 

chumbo total, crômio total, manganês total, níquel total e selênio total. 

É incontestável que a lama da barragem do Fundão despejou sobre a calha do rio Gualaxo do Norte e consequentemente no rio Doce uma elevada 
sobrecarga de metais como ferro, alumínio e manganês; e possivelmente tenha contribuído de forma significativa para o aumento da concentração 

de níquel, visto o aumento considerável da concentração deste elemento em todos os pontos de coleta que receberam diretamente a lama da 

barragem, ou seja, do ponto J2 à J17. E da mesma forma, pode ser observado que a tendência é que estes metais se sedimentem tornando seus 

níveis novamente normais e a água própria para captação e uso humano, até porque em muitos pontos este fenômeno já foi observado, onde as 

concentrações dos metais supracitados aumentaram muito e foram diminuindo com o passar do tempo até chegar a níveis não detectáveis no 

corpo d’água. 

Mesmo não tendo padrão de legislação comparativa, os metais Ferro (Fe) e Alumínio (Al) totais estão em concentrações extremamente altas em 

todos os pontos de coleta afetados pela lama de rejeito. Considerando primeira e segunda expedições GIAIA, pode-se supor que parte do ferro e 

alumínio foram sedimentados para o fundo do rio, fato que pode ser corroborado com a determinação de metais em amostras de sedimentos 

(experimentos ainda não realizados). Entretanto estas mudanças de características dos sedimentos do rio (alto teor de metais) irão impactar os 

organismos que interagem diretamente com este (comunidade bentônica) e em médio ou longo prazo promover um processo chamado de 

biomagnificação, ou seja, bioacúmulo destes metais ao longo da cadeia trófica e este efeito cedo ou tarde chegará até o homem. 
Paralelamente, estes metais sedimentados podem se ressuspender para o corpo d’água ou até mesmo se redissolver sem aviso prévio, devido à 

diversos processos bióticos e abióticos que podem os remobilizar, constituindo-se em fontes de poluição secundárias afetando a qualidade da 

água, deixando clara a necessidade de um monitoramento mais rigoroso do que o habitual nesta região a fim de se acompanhar de perto este 

processo. 

Um exemplo prático verificado neste relatório foi o ponto de coleta J10 (rio Doce na cidade de Ipatinga – MG) que embora as concentrações de 

ferro e alumínio total tenham diminuído, seja por sedimentação e/ou pelo movimento natural das águas, foi observado um aumento significativo 

na concentração de ferro e alumínio dissolvido acima dos valores considerados limites estabelecidos pela CONAMA 357. Diversos fatores 

podem ter contribuído para estes aumentos tais como mudanças (mesmo que transitórias) de: pH, potencial de oxidação, força iônica e despejo de 

outros contaminantes. Estes fatores podem aumentar a biodisponibilidade destes metais já presentes no rio. Além disso não se pode descartar 

outras fontes poluidoras. 

Com relação ao metaloide arsênio foi observado níveis elevados também em afluentes controles e aparentemente pouco impactados com 
atividade mineradora, demonstrando que sua ocorrência pode ser natural da geologia do solo da região, no entanto seu aumento transitório em 

alguns pontos não descarta a possibilidade de que a própria passagem da lama, pela promoção de mudanças nas características físico-químicas do 

rio, tenha redissolvido e tornado o arsênio biodisponível. O mesmo pode ter ocorrido com os elementos cádmio total, chumbo total, crômio total, 
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níquel total que tiveram suas concentrações aumentadas em pontos alternados ao longo de toda a bacia hidrográfica. 

Um fato preocupante e que merece maior investigação é o elevadíssimo teor de ferro dissolvido, mais de 1000X acima do permitido, em águas 

subterrâneas utilizadas para consumo humano. Este resultado pode indicar que uma parte significativa do ferro presente no Rio Doce possa ter a 

capacidade de percolar o solo e chegar até camadas mais profundas contaminando o lençol freático. No entanto as coletas neste relatório se 

restringiram a 2 poços próximos à Regência-ES e para um panorama mais completo sobre a qualidade das águas subterrâneas que circundam a 

bacia hidrográfica do rio Doce, outros pontos de coletas devem ser estabelecidos” (GIAIA, 2016, p. 49-50). 

Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente e 

Desenvolvimento 

Sustentável – SEMAD; 
Instituto Mineiro de Gestão 

das Águas – IGAM 

(01/08/2016) 

Relatório Rios Gualaxo do Norte, 

do Carmo e Doce em 

Minas Gerais 

MONITORAMENTO DA 

QUALIDADE DAS ÁGUAS 

SUPERFICIAIS DO RIO DOCE 

NO ESTADO DE MINAS 
GERAIS: Acompanhamento da 

Qualidade das Águas do Rio Doce 

Após o Rompimento da Barragem 

da Samarco no distrito de Bento 

Rodrigues – Mariana/MG 

Objetivo: Apresentação dos resultados do monitoramento diário 

de qualidade das águas realizado a partir do dia 7/11/2015 na 

calha do rio Doce. Obs.: devido ao volume de rejeitos e 

dificuldades de acesso aos pontos de monitoramento dos rios 
Gualaxo do Norte e do Carmo, o monitoramento no rio do Carmo 

teve início somente a partir do dia 21 de novembro e, no rio 

Gualaxo do Norte, a partir do dia 25 de novembro de 2015. 

Parâmetros analisados: 

 físico-químicos: condutividade elétrica, oxigênio 

dissolvido, pH, temperatura, sólidos totais, sólidos 

dissolvidos totais, sólidos em suspensão totais e 

turbidez; 

 metais: As total, Al dissolvido, Fe dissolvido, Cu 

dissolvido, Cr total, Cd total, Pb total, Mn total, Hg total 

e Ni total. 

“Observou-se nas últimas análises realizadas na primeira semana de julho de 2016 que os parâmetros oxigênio dissolvido, potencial 

hidrogeniônico (pH), sólidos dissolvidos totais, arsênio total, cádmio total, cobre dissolvido, cromo total, mercúrio total, níquel total e zinco total 

se apresentaram em conformidade como limite de classe para os rios de classe 2, em todas as estações de amostragem avaliadas no 

monitoramento emergencial da bacia do rio Doce. Os parâmetros condutividade elétrica e sólidos totais não possuem limite de classe de 
enquadramento, contudo esses parâmetros apresentaram valores abaixo da média da série histórica do monitoramento realizado pelo Igam. 

No que se refere à extrapolação aos limites de classe, registra-se violação dos seguintes parâmetros turbidez, sólidos em suspensão totais, ferro 

dissolvido e manganês total no trecho localizado entre os municípios de Barra Longa e Belo Oriente (RD011, RD071, RD072, RD019, RD023, 

RD035 e RD033). Os valores de turbidez e sólidos em suspensão totais ainda permanecem acima do máximo histórico do monitoramento do 

Igam. Esses resultados indicam que houve uma redução significativa dos valores dos parâmetros desde o dia do rompimento da barragem de 

Fundão, especialmente nas estações de amostragem localizadas na calha do rio Doce. Destaca-se a estação localizada no município de Mirliéria 

(RD023), que apresentou o maior valor de turbidez (606.200 NTU) no dia 7 de novembro de 2015; e no dia 7 de julho de 2016, este valor reduziu 

para 277 NTU. 

Os valores de alumínio dissolvido apresentaram violação somente nas estações localizadas nos municípios de Governador Valadares (RD044) e 

Tumiritinga (RD053). Ocorrências de violação de ferro dissolvido também foram verificadas em Periquito (RD083) e Tumiritinga (RD053). O 

chumbo total foi registrado acima do limite de classe somente em Rio Casca (RD019), contudo o resultado desse metal se apresentou abaixo do 
máximo histórico do monitoramento do Igam. 

No que se refere aos usos da água ao longo do rio Doce, nas últimas coletas, realizadas no mês de junho de 2016, os parâmetros de turbidez, 

sólidos em suspensão, ferro dissolvido e manganês total, apresentam violações dos limites de Classe 2, sendo prudente avaliar o comportamento 

de cada estação, no trecho entre Barra Longa e Belo Oriente, para os diferentes usos, quais sejam: abastecimento para consumo humano, após 

tratamento convencional; existência de comunidades aquáticas; recreação de contato primário (natação, esqui aquático e mergulho); irrigação de 

hortaliças, plantas frutíferas e parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; aquicultura e 

atividade de pesca. 

Sedimentos 

Com relação aos resultados de metais em sedimentos obtidos das coletas realizadas nos meses de novembro de 2015 e de janeiro a maio de 2016, 

nos rios Gualaxo do Norte e do Carmo, os valores de ferro não apresentaram grandes variações; e quanto aos resultados de alumínio, observou-se 

que todos estiveram abaixo de 1%, e os de manganês, abaixo de 0,05%. 

Ainda em relação aos rios Gualaxo do Norte e do Carmo, todos os demais metais avaliados (cadmio, chumbo, cobre, cromo, mercúrio, níquel e 
zinco) apresentaram valores abaixo do Nível 1 da Resolução Conama nº 454/2012 em todas as estações de amostragem; a exceção do parâmetro 

arsênio nas estações de amostragem localizadas no rio do Carmo (RD071), no dia 5 de janeiro de 2016, que apresentou valor igual a 6,7 mg/kg, e 

na estação de amostragem no rio Gualaxo do Norte (RD011), no dia 9 de maio de 2016, com valor igual a 6,51 mg/kg, ultrapassando o Nível 1 da 

Resolução Conama nº 454/2012, que é de 5,6 mg/kg As. 

No que se refere aos resultados dos metais ferro, alumínio e manganês em sedimentos obtidos ao longo do rio Doce nas coletas realizadas no mês 

de novembro de 2015 e de janeiro a maio de 2016, verificou-se que os valores obtidos refletem as características esperadas para o material 

oriundo do rejeito, além do próprio material do leito dos rios que foi arrastado e misturado com o rejeito. Os valores de ferro variaram entre 1,01 

a 40%, de alumínio estiveram entre 0,32 e 13% e os de manganês entre 0,01 e 0,34%. 

Na última campanha (maio/16) os valores de arsênio, cromo e níquel medidos nos sedimentos estiveram acima do Nível 2 – limiar acima do qual 

há maior probabilidade de efeitos adversos à biota – na estação de amostragem localizada em Belo Oriente (RD033). O cromo e o níquel também 

foram registrados acima do Nível 2 em Tumiritinga (RD053) e o arsênio em Rio Doce (RD072). Já os parâmetros cádmio, chumbo, cobre e zinco 
se apresentaram abaixo do Nível 2 da Resolução Conama nº 454/2012, em todo o período avaliado em todos os pontos da calha do rio Doce. 

Ressalta-se que, em Governador Valadares, onde a lama do rejeito ainda não havia chegado no dia 7 de novembro, os valores de arsênio e 

chumbo já se encontravam acima do Nível 1, e os valores de cromo, mercúrio e níquel acima do Nível 2. Esses resultados indicam que esse 

metais já se encontravam depositados no leito do rio Doce antes da chegada do material proveniente da barragem de rejeito. A presença de 

arsênio e mercúrio pode estar relacionada ao desenvolvimento, durante séculos, do garimpo de ouro na região, e, embora grande parte esteja 

desativada, a atividade ainda ocorre no rio do Carmo” (SEMAD; IGAM, 2016, p. 57-58). 
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Resultados amostrais de metais em água dos Rios Gualaxo do Norte, Gualaxo do Sul, do Carmo, Alto Rio Doce 

e afluentes. 

   

Ponto 
Al (mg/L) As (mg/L) Ba (mg/L) Be (mg/L) Cu (mg/L) Fe (mg/L) 

ago/15 fev/2016 ago/2015 fev/2016 ago/2015 fev/2016 ago/2015 fev/2016 ago/2015 fev/2016 ago/2015 fev/2016 

KFRC 01 0,2003432 0,8678187 <LQ <LQ 0,0182052 0,0202103 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,0943366 0,0498359 

KFRC 02 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,0106319 0,0093386 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,0561805 0,0897225 

KFRC 03 0,0208232 0,0118971 <LQ <LQ 0,0439387 0,0382188 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,1535321 0,0471852 

KFRC 04 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,0395194 0,030838 <LQ <LQ 0,0073921 <LQ 0,0237836 0,0204999 

KFRC 05 <LQ 0,3214194 <LQ <LQ 0,0114644 0,0084649 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,1537825 0,4317064 

KFRC 06 0,0682217 <LQ <LQ <LQ 0,0793326 0,0493471 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,166112 0,2173558 

KFRC 07 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,0128817 0,0116428 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,3183046 0,4453292 

KFRC 08 <LQ 0,0642142 <LQ <LQ 0,041783 0,0696235 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,0859186 0,0838396 

KFRC 09 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,0129743 0,0143548 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,2147478 0,3970059 

KFRC 10 0,042752 <LQ <LQ <LQ 0,0081305 0,007455 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,1445755 0,1334489 

KFRC 11 0,0114529 <LQ <LQ <LQ 0,0097439 0,0114522 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,3084103 0,518339 

KFRC 12 0,012645 0,0201822 <LQ <LQ 0,0193351 0,0401682 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,1130558 0,0764314 

KFRC 13 0,0170315 <LQ <LQ <LQ 0,0109172 0,0114789 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,1150859 0,2302227 

KFRC 14 <LQ 0,0187035 <LQ <LQ 0,0097394 0,0153113 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,1502599 0,2494991 

KFRC 15 0,0162036 0,0202674 <LQ <LQ 0,0404364 0,0678 <LQ <LQ <LQ 0,0099062 0,1104935 0,0769021 

KFRC 16 0,0250626 0,0141011 <LQ <LQ 0,0173544 0,0354223 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,1343415 0,090449 

KFRC 17 <LQ   <LQ   0,0044646   <LQ   <LQ   <LQ   

KFRC 18   0,035979   <LQ   0,0344458   <LQ   <LQ   0,4236429 

LQ (µg/L) 10,9 104 0,48 0,594 5,37   7,04 
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(Continuação) 

Ponto Ca (mg/L) Cd (mg/L) Co (mg/L) Cr (mg/L) Mn (mg/L) Mo (mg/L) 

ago/2015 fev/2016 ago/2015 fev/2016 ago/2015 fev/2016 ago/2015 fev/2016 ago/2015 fev/2016 ago/2015 fev/2016 

KFRC 01 21,755154 13,08768 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,3315726 0,4307668 <LQ <LQ 

KFRC 02 3,4397805 1,5741254 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,2492538 0,2251559 <LQ <LQ 

KFRC 03 13,814615 11,122704 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 1,1081927 0,7292188 <LQ <LQ 

KFRC 04 9,5637665 6,2981315 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,084095 0,0374943 <LQ <LQ 

KFRC 05 3,6313977 2,0500176 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,1385912 0,0194113 <LQ <LQ 

KFRC 06 10,480895 9,4629612 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 1,7677721 1,1495135 <LQ <LQ 

KFRC 07 0,8963448 1,0527546 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,006766 0,0596738 <LQ <LQ 

KFRC 08 6,8416595 7,7934256 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,0289245 0,3099099 <LQ <LQ 

KFRC 09 1,677919 1,8007091 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,0502192 0,0682675 <LQ <LQ 

KFRC 10 3,5688615 1,8533428 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,0160702 0,0141658 <LQ <LQ 

KFRC 11 1,830128 1,911676 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,0203753 0,0268522 <LQ <LQ 

KFRC 12 4,5426245 4,7581677 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,0190679 0,106002 <LQ <LQ 

KFRC 13 4,0148745 3,2686028 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,0326966 0,0193868 <LQ <LQ 

KFRC 14 3,9677403 3,6197948 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,0185352 0,0483114 <LQ <LQ 

KFRC 15 5,5957522 6,1882806 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,0283758 0,2170661 <LQ <LQ 

KFRC 16 4,9092698 4,548893 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,0154557 0,1354754 <LQ <LQ 

KFRC 17 0,1880303   <LQ   <LQ   <LQ   <LQ   <LQ   

KFRC 18   3,5117035   <LQ   <LQ   <LQ   0,0624491   <LQ 

LQ (µg/L) 0,0217   6,64   26,3   17,1   0,00228   0,0135 
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(Continuação) 

           

Ponto 
K (mg/L) Li (mg/L) Ni (mg/L)   P (mg/L)   Pb (mg/L)   S (mg/L) 

ago/2015 fev/2016 ago/2015 fev/2016 ago/2015 fev/2016 ago/2015 fev/2016 ago/2015 fev/2016 ago/2015 fev/2016 

KFRC 01 1,521114 0,9016811 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,0770046 0,0731224 <LQ <LQ 177,88196 110,03123 

KFRC 02 0,2946781 <LQ 0,0039067 <LQ <LQ <LQ 0,0753842 0,0657233 <LQ <LQ 4,0269575 2,1099238 

KFRC 03 2,5488565 1,4470778 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,2766917 0,1182406 <LQ <LQ 32,148865 20,151308 

KFRC 04 0,8138226 0,5263399 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,0720237 0,0740791 <LQ <LQ 3,7765241 2,0833073 

KFRC 05 0,6550212 0,4637115 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,06986 <LQ <LQ 0,1972164 0,3390127 

KFRC 06 2,1507363 1,4752557 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,1427568 0,0953633 <LQ <LQ 16,816782 11,38783 

KFRC 07 0,6151671 0,3736984 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,2922124 

KFRC 08 0,6251988 0,8468585 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,0665221 0,0681226 <LQ <LQ 2,6788948 2,7731004 

KFRC 09 0,650782 0,5001007 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,0758535 0,0673157 <LQ <LQ 0,3183519 0,2604665 

KFRC 10 0,7839455 0,6142098 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,0733573 0,065587 <LQ <LQ 0,2274806 0,2430217 

KFRC 11 0,6830231 2,7985289 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,0652516 <LQ <LQ <LQ 0,1955204 0,3022498 

KFRC 12 1,021768 1,1295621 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,0749208 0,0739186 <LQ <LQ 2,8601656 2,1163313 

KFRC 13 1,0473458 0,9073529 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,0795478 0,0782781 <LQ <LQ 3,281301 2,0079768 

KFRC 14 1,1709058 1,0729328 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,0756647 0,0694557 <LQ <LQ 2,8808732 1,753471 

KFRC 15 0,7854258 0,86166 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 1,7275442 1,2362999 

KFRC 16 0,9566253 1,0185187 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,0698417 0,0687181 <LQ <LQ 2,7976215 2,3573015 

KFRC 17 0,9652091   <LQ   <LQ   <LQ   <LQ   0,238807   

KFRC 18   1,7374952   <LQ   <LQ   0,0767538   <LQ   0,9801403 

LQ (µg/L) 0,171 0,00366 0,037   0,065   0,181   0,115 
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(Continuação) 

Ponto Mg (mg/L) Na (mg/L) Sc (mg/L) Si (mg/L) Sr (mg/L) Ti (mg/L) 

ago/2015 fev/2016 ago/2015 fev/2016 ago/2015 fev/2016 ago/2015 fev/2016 ago/2015 fev/2016 ago/2015 fev/2016 

KFRC 01 3,8316751 2,4326513 290,02448 193,15012 <LQ <LQ 2,9673471 2,2778981 0,1319598 0,0464408 <LQ <LQ 

KFRC 02 0,9965848 0,3251267 3,7837398 1,1671214 <LQ <LQ 3,0635362 1,8182137 0,0094309 0,0054215 <LQ <LQ 

KFRC 03 4,485713 3,5259728 58,633339 36,170254 <LQ <LQ 3,1229918 2,8795419 0,0445289 0,0317107 <LQ <LQ 

KFRC 04 5,1913428 3,2088609 10,908925 5,2016706 <LQ <LQ 3,1806135 2,2661223 0,0137302 0,0116267 <LQ <LQ 

KFRC 05 1,3599761 0,6855693 1,4176438 0,9806414 <LQ <LQ 4,364089 3,5603766 0,017812 0,0125921 <LQ 0,0097763 

KFRC 06 3,6639049 3,1024609 33,102547 20,663801 <LQ <LQ 3,1255097 3,6376328 0,0345126 0,0318859 <LQ <LQ 

KFRC 07 0,2958646 0,4121215 2,6273115 2,0857601 <LQ <LQ 6,319479 5,3671598 0,0124175 0,0123616 <LQ <LQ 

KFRC 08 3,4900627 2,6233227 9,8181124 5,7074332 <LQ <LQ 3,9539013 3,8256767 0,0142302 0,0358799 <LQ <LQ 

KFRC 09 0,9289689 1,0764277 2,1394284 1,4860779 <LQ <LQ 4,3272257 4,3841128 0,0115436 0,0147041 <LQ <LQ 

KFRC 10 1,1436886 0,7431597 1,6283764 1,1679759 <LQ <LQ 4,2543216 3,5882828 0,0166903 0,0137442 <LQ <LQ 

KFRC 11 0,9884449 1,0844948 2,2668948 1,6836491 <LQ <LQ 4,5631437 4,5460596 0,0135293 0,0144799 <LQ <LQ 

KFRC 12 1,8801091 1,3697345 7,6189437 4,9548903 <LQ <LQ 4,2776184 4,1625786 0,021101 0,0270753 <LQ <LQ 

KFRC 13 1,5181041 1,2050952 7,8120003 4,4674072 <LQ <LQ 3,3183091 3,9133124 0,0195969 0,0178839 <LQ <LQ 

KFRC 14 1,4787258 1,2818655 7,1435928 4,6267715 <LQ <LQ 4,5178657 5,2432756 0,0209512 0,0237657 <LQ <LQ 

KFRC 15 2,6134067 1,9761747 7,9351187 4,9826593 <LQ <LQ 4,687408 4,5555582 0,0173341 0,0349357 <LQ <LQ 

KFRC 16 1,8234533 1,4306997 7,3731446 5,3636026 <LQ <LQ 4,0171762 4,0630035 0,019491 0,0251358 <LQ <LQ 

KFRC 17 <LQ   0,051183   <LQ   1,8310105   0,002187   <LQ   

KFRC 18   1,1476486   3,8498311   <LQ   4,8175592   0,0287937   <LQ 

LQ (µg/L) 0,0197   0,0484   0,00102   0,0951   0,000294   0,00564 
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(Continuação) 

     
Ponto 

V (mg/L)   Y (mg/L)   Zn (mg/L) 

  

ago/2015 fev/2016 ago/2015 fev/2016 ago/2015 fev/2016 

KFRC 01 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,0078736 0,0266285 

KFRC 02 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,0144951 

KFRC 03 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,0128017 0,0115323 

KFRC 04 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

KFRC 05 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

KFRC 06 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,0363884 

KFRC 07 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,0062973 

KFRC 08 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,0130184 

KFRC 09 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

KFRC 10 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,0241217 <LQ 

KFRC 11 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

KFRC 12 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

KFRC 13 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

KFRC 14 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

KFRC 15 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,0083457 0,0097252 

KFRC 16 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,0108459 <LQ 

KFRC 17 <LQ   <LQ   <LQ   

KFRC 18   <LQ   <LQ   <LQ 

LQ (µg/L) 0,0192   0,00274   0,00621 
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Resultados amostrais dos parâmetros físico-químicos e IQA dos Rios Gualaxo do Norte, Gualaxo do Sul, do Carmo, Alto Rio Doce e afluentes antes e após o 

rompimento da barragem de Fundão. 

Ponto (data de amostragem) Fonte OD (mg/L) T (°C) Altitude (m) 
Cloreto Total 

(mg/L) 

Coliformes  

Termotolerantes 

(NMP/100mL) 

Escherichia coli 

(NMP/100mL) 
Totais (NMP/100mL) 

KFRC01 (12/08/2015) da autora 10,00 14,7 1094 1,328662987 2193,50 1754,80 5200,00 

KFRC02 (12/08/2015) da autora 9,06 15,7 1030 635,6303935 8212,50 6570,00 2000,00 

KFRC03 (12/08/2015) da autora 9,24 16,6 706 0,878352626 7287,50 5830,00 6100,00 

KFRC04 (12/08/2015) da autora 9,05 20,6 690 0,351341051 2124,75 1699,80 2950,00 

KFRC05 (12/08/2015) da autora 9,46 18,9 624 -0,024742328 1574,75 1259,80 1710,00 

KFRC06 (12/08/2015) da autora 9,00 19,3 651 0,564125067 5250,00 4200,00 2000,00 

FRC07 (12/08/2015) da autora 9,37 20,03 635 -0,091546612 1837,25 1469,80 2030,00 

KFRC08 (12/08/2015) da autora 8,89 22 541 0,192990155 3024,50 2419,60 3500,00 

KFRC09 (12/08/2015) da autora 8,22 19,7 573 0 5125,00 4100,00 5100,00 

KFRC10 (12/08/2015) da autora 8,64 21 454 0,017319629 85,88 68,70 1333,10 

KFRC11 (13/08/2015) da autora 8,35 20 461 0,042061957 231,13 184,90 2354,20 

KFRC12 (13/08/2015) da autora 8,83 21,3 344 0,554228136 63,75 51,00 59,95 

KFRC13 (13/08/2015) da autora 9,25 21,9 420 0,19793862 63,13 50,50 418,25 

KFRC14 (13/08/2015) da autora 8,97 22,9 376 0,173196293 2,50 2,00 117,75 

KFRC15 (13/08/2015) da autora 8,68 21,9 380 0,111340474 5,13 4,10 12,30 

KFRC16 (13/08/2015) da autora 8,90 22,5 377 0,086598146 2,50 2,00 2419,00 

KFRC17 (13/08/2015) da autora 8,64 18,6 1150 -0,009896931 0,00 0,00 0,00 

KFRC18 (13/08/2015) da autora 8,56 21,6 337 0,9 19962,5     

EDEGORP14 (ago/2015) 

Oliveira (2016 em 

andamento) 9,77 21,4 378 0,86 1687,5     

EDEGORP15 (ago/2015) 
Oliveira (2016 em 
andamento) 8,56 21,6 337 0,9 19962,5     

RD009 (06/10/2015) IGAM (2015) 7,8 23,6 651 4,82     24196 

RD071 (06/10/2015) IGAM (2015) 8,3 24,3 377 1,88     10462 
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(Continuação) 

     
Ponto (data de amostragem) pH DBO5,20 (mg/L) Nitrato (mg/L) P total (mg/L) Turbidez [IGAM (2015); Oliveira (2016 em andamento)]  (NTU)  Sólidos Totais (mg/L) 

KFRC01 (12/08/2015) 7,6 4,04 1,90 0,077004597   835 

KFRC02 (12/08/2015) 6,8 2,77 2,30 0,075384244   365 

KFRC03 (12/08/2015) 7,4 6,51 2,30 0,276691735   255 

KFRC04 (12/08/2015) 7,7 1,05 3,80 0,072023734   90 

KFRC05 (12/08/2015) 7,4 0,81 2,20 <0,065   35 

KFRC06 (12/08/2015) 7,4 3,2 3,90 0,14275679 2,1 [RD009 (07/07/2015)] 215 

KFRC07 (12/08/2015) 7,6 0,65 1,90 <0,065   50 

KFRC08 (12/08/2015) 7,6 0,49 2,30 0,066522077   85 

KFRC09 (12/08/2015) 7,5 1,04 2,60 0,075853482   45 

KFRC10 (12/08/2015) 7,7 0,43 2,40 0,073357262   65 

KFRC11 (13/08/2015) 7,6 4,16 2,30 0,065251552   110 

KFRC12 (13/08/2015) 7,3 0,54 2,30 0,074920818   45 

KFRC13 (13/08/2015) 8,6 0,73 2,50 0,079547822   55 

KFRC14 (13/08/2015) 7,9 0,41 2,40 0,075664654   50 

KFRC15 (13/08/2015) 7,9 0,16 1,90 <0,065   50 

KFRC16 (13/08/2015) 8,0 0,47 2,40 0,069841661 2,75 [EDEGORP14 (ago/2015)] 60 

KFRC17 (13/08/2015) 6,1 0,16 2,10 <0,065   15 

KFRC18 (13/08/2015) 7,9 1,241 2,60 0,04 5,76 [EDEGORP15 (ago/2015)] 3 

EDEGORP14 (ago/2015) 8,7 1,387 2,20 0 2,75 3 

EDEGORP15 (ago/2015) 7,9 1,241 2,60 0,04 5,76 3 

RD009 (06/10/2015) 6,6 2 1,52 0,14 11 148 

RD071 (06/10/2015) 6,5 2 0,36 0,04 1,8 63 
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(Continuação) 

Ponto (data de 

amostragem) 
Fonte 

OD 

(mg/L) 

T 

(°C) 

Altitude 

(m) 

Cloreto 

Total 

(mg/L) 

Coliformes 

pH 
DBO5,20 

(mg/L) 

Nitrato 

(mg/L) 

P total 

(mg/L) Termotolerantes 

(NMP/100mL) 

Escherichia coli 

(NMP/100mL) 

Totais 

(NMP/100mL) 

KFRC01 
(24/02/2016) da autora 8,30 19,9 1094 1,3979415 13746,46 10997,17 20770,40 7,78 1,25 2,40 0,073122 

KFRC02 

(24/02/2016) da autora 7,75 20,5 1030 0,5567024 50,54 40,43 583,73 7,00 0,05 2,30 0,065723 

KFRC03 
(24/02/2016) da autora 7,69 21,8 706 0,8362907 21796,33 17437,07 216693,53 7,25 2,23 3,30 0,118241 

KFRC04 

(24/02/2016) da autora 7,03 25,8 690 0,2573202 34604,67 27683,73 107000,20 7,19 0,68 2,50 0,074079 

KFRC05 
(24/02/2016) da autora 8,12 23,7 624 0,0074227 673,17 538,53 14143,73 6,72 0,40 2,70 0,06986 

KFRC06 

(24/02/2016) da autora 7,59 24,6 651 0,5369085 10888,00 8710,40 63467,07 7,55 1,03 3,20 0,095363 

KFRC07 
(24/02/2016) da autora 7,27 24,5 635 0,1039178 347,08 277,67 23960,40 6,79 0,02 2,40 <0,065 

KFRC08 

(24/02/2016) da autora 7,04 28 541 0,0593816 5016,92 4013,53 36473,73 7,05 0,67 1,80 0,068123 

KFRC09 
(24/02/2016) da autora 7,38 26,2 573 0,0668043 19429,42 15543,53 59387,07 6,68 0,78 2,50 0,067316 

KFRC10 

(24/02/2016) da autora 7,32 27,7 454 0,0668043 526,25 421,00 20173,73 6,58 0,09 2,20 0,065587 

KFRC11 
(25/02/2016) da autora 7,67 26,3 461 0,828868 11125,50 8900,40 40233,73 7,22 0,21 2,20 <0,065 

KFRC12 

(25/02/2016) da autora 8,55 29,4 344 0,0964951 5750,50 4600,40 26347,07 7,47 0,96 2,60 0,073919 

KFRC13 
(25/02/2016) da autora 7,88 27,7 420 0,1286601 5788,00 4630,40 53710,40 7,13 0,36 2,50 0,078278 

KFRC14 

(25/02/2016) da autora 7,28 28 376 0,0346393 5058,04 4046,43 37897,07 7,35 0,20 2,50 0,069456 

KFRC15 
(25/02/2016) da autora 7,48 29,5 380 0 1321,33 1057,07 31770,40 6,19 0,63 2,50 <0,065 

KFRC16 

(25/02/2016) da autora 7,43 28,5 377 0,0544331 6363,00 5090,40 30283,73 7,47 0,78 2,50 0,068718 

KFRC18 
(25/02/2016) da autora 7,94 29,1 337 0,1237116 6492,17 5193,73 50647,07 7,90 0,59 2,90 0,076754 

RD009 (12/01/2016) 

IGAM 

(2016) 6,40 24,8 651 4,57     241960 7,10 3,70 1,46 0,38 

RD071 (12/01/2016) 
IGAM 
(2016) 7,50 21,2 377 1,9     24196 6,90 2,00 0,54 0,04 
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(Continuação) 
           

Ponto (data de 

amostragem) 

Turbidez 

(NTU) 

Sólidos Totais 

(mg/L) 

IQA 

IQA - Oxigênio 

Dissolvido (mg/L) 

IQA - 

Temperatura 

da Água (ºC) 

IQA - Coliformes 

Termotolerantes 

(NMP/100mL) IQA - pH 

IQA - DBO 

(mg/L) 

IQA - 

Nitrato 

(mg/L) 

IQA - 

Fósforo 

Total 

(mg/L) 

IQA - 

Turbidez 

(NTU) 

IQA - Sólidos 

Totais (mg/L) IQA Final 

KFRC01 

(24/02/2016) 10,40 335 99,7 92,0 7,0 90,1 88,3 47,2 75,8 75,3 54,7 54,5 

KFRC02 
(24/02/2016) 8,31 40 97,5 92,0 47,2 91,3 100,4 48,1 77,7 78,7 86,4 76,7 

KFRC03 

(24/02/2016) 14,90 125 96,6 92,0 5,6 92,0 79,4 39,9 65,7 68,8 82,5 51,8 

KFRC04 
(24/02/2016) 52,00 85 96,2 92,0 4,6 91,2 93,9 46,2 75,5 36,3 85,9 50,0 

KFRC05 

(24/02/2016) 38,50 35 99,5 92,0 23,4 82,9 96,8 44,5 76,6 45,0 86,1 64,6 

KFRC06 
(24/02/2016) 18,80 100 98,6 92,0 7,8 92,7 90,4 40,6 70,4 63,9 84,8 55,6 

KFRC07 

(24/02/2016) 8,73 40 96,2 92,0 28,7 86,3 100,7 47,2 100,0 78,0 86,4 72,2 

KFRC08 

(24/02/2016) >500 380 97,9 92,0 11,0 92,0 94,0 59,5 77,1 5,0 48,2 48,0 

KFRC09 

(24/02/2016) 7,68 35 98,4 92,0 6,0 81,0 92,9 46,2 77,3 79,9 86,1 54,9 

KFRC10 
(24/02/2016) 37,60 65 98,9 92,0 25,3 76,4 100,0 50,5 77,7 45,7 86,7 66,0 

KFRC11 

(25/02/2016) 6,88 105 99,5 92,0 7,7 91,6 98,7 50,5 100,0 81,4 84,4 60,4 

KFRC12 
(25/02/2016) >500 845 93,0 92,0 10,4 93,1 91,1 45,3 75,5 5,0 30,0 44,0 

KFRC13 

(25/02/2016) 31,90 75 98,4 92,0 10,4 90,1 97,2 46,2 74,4 50,4 86,4 58,3 

KFRC14 
(25/02/2016) 63,70 95 98,5 92,0 11,0 92,8 98,8 46,2 76,7 30,5 85,2 56,9 

KFRC15 

(25/02/2016) >500 1126 99,1 92,0 18,6 60,0 94,4 46,2 100,0 5,0 30,0 47,6 

KFRC16 
(25/02/2016) >500 2740 99,9 92,0 10,0 93,1 92,9 46,2 76,9 5,0 30,0 44,5 

KFRC18 

(25/02/2016) 413,00 430 97,3 92,0 9,9 87,8 94,8 42,9 74,8 5,0 41,6 44,7 

RD009 (12/01/2016) 45,10 208,00 88,0 92,0 3,0 92,2 67,6 67,2 36,2 40,4 72,9 43,0 

RD071 (12/01/2016) 3365,00 1804,00 91,8 92,0 5,4 91,7 81,4 88,0 85,2 5,0 30,0 42,5 
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APÊNDICE D 

Como poderei viver sem a tua 

companhia? 

Acabou-se o que era Doce 

O rio, a água do rio, que rio? 

Como pode o peixe vivo 

Viver um segundo que fosse 

Neste mar imundo de 

desvario? 

Lama, tanta lama que trouxe 

A barragem e seu modo 

esquivo 

De ameaçar a vida por um fio 

Mas o fio, ah, do qual também 

privo 

Tornou em sequidão de estio 

Fez de todos nós um passivo 

E dando às costas em arrepio 

E dando às coisas um sangue 

frio 

Às Minas legou mortal aditivo 

E fez o povo todo ficar arredio 

Pela água Doce que 

desperdiçou-se 

Deixando o coração igual 

poço vazio 

GIAIA (2015) 
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Parâmetro 

Amostragem de água do Rio Gualaxo do Norte e  

afluentes antes do rompimento da barragem (ARB) de 

Fundão (antes de 05/11/2015) 

Amostragem de água do Rio Gualaxo do Norte e 

afluentes depois do rompimento da barragem (DRB) de 

Fundão (após 05/11/2015) 

𝐕𝐌𝐐𝐃𝐑𝐁

𝐕𝐌𝐐𝐀𝐑𝐁
 

Padrões Brasileiros 
Padrões Estrangeiros: Canadá (CCME, ?a), Estados Unidos da América (USEPA, 2012 e 2016) e Austrália (DEC, 2010) 

Limites (mg/L) 

Limites- Deliberação Normativa COPAM-CERH/MG 01 (2008) e Resoluções 

CONAMA 357 (2005) e 430 (2011) Limite 

máximo no 

extrato 

obtido no 

ensaio de 

lixiviação 

(mg/L) – 

Classificação 

de Resíduos 

Sólidos 

(ABNT/NBR 

10004, 2004) 

Limites para proteção da vida aquática  

(CCME, ?a; USEEPA, 2016; DEC, 2010) 

Limites para proteção da agropecuária  

(CCME, ?a; USEPA, 2012; DEC, 2010) 

VMQARB 

(mg/L) 
Ponto Data Fonte 

VMQDRB 

(mg/L) 
Ponto Data Fonte Classes 1 e 2 (mg/L) 

Lançamento 

de Efluentes 

(mg/L) 

Água doce Irrigação 

Pecuária (dessedentação de 

animais) (CCME, ?a; USEPA, 

2012) 

Curto prazo Longo prazo (DEC, 2010) 
CCME (?a) e USEPA 

(2012) 

Curto 

prazo 

(DEC, 

2010) 

Longo 

prazo 

(DEC, 

2010) 

Al* 

Alumínio 

14 

TPS2 

(córrego 

Serragem a 

jusante da 

barragem 

de Fundão) 

1999 
Costa 

(2001) 
0,06421 KFRC08 24/02/2016 

da 

autora 

0,005 

0,1 (CONAMA 357, 2005; COPAM-CERH/MG 01, 2008)   0,75 (USEPA, 2016) 0,087 (USEPA, 2016) 0,055 
5,0 (CCME, ?a; 

USEPA, 2012) 
20 5 5,0 (CCME, ?a; USEPA, 2012) 

0,0162 KFRC15 13/08/2015 
da 

autora 
3,96 

As*,** 

Arsênio 
0,001 

MAS402, 

MAS403 
22/01/2010 

CPRM 

(2015) 
0,05 J2 dez/2015 

GIAIA 

(2016) 
0,02 

0,01  
Pesca ou cultivo de organismos 

para consumo intensivo: 0,00014 

0,5 

(CONAMA 

430, 2011) 

1,0 0,340 (USEPA, 2016) 

0,005 (CCME, ?a) 

As 

(III) 

0,024 

As 

(V) 

0,013 

0,10 (CCME, ?a; 

USEPA, 2012) 
2 0,1 

0,025 (CCME, ?a) 

(CONAMA 357, 2005; COPAM-CERH/MG 01, 2008) 

0,2 

(COPAM-

CERH/MG 

01, 2008) 

0,150 (USEPA, 2016) 0,2 (USEPA, 2012) 

B 

Boro 
         0,5 (CONAMA 357, 2005; COPAM-CERH/MG 01, 2008) 

5,0 

(CONAMA 

430, 2011; 

COPAM-

CERH/MG 

01, 2008) 

 29 (CCME, ?a) 1,5 (CCME, ?a) 0,370 0,75 (USEPA, 2012)  0,5 5,0 (CCME, ?a; USEPA, 2012) 

Ba*,** 

Bário 
0,04178 KFRC08 12/08/2015 

da 

autora 
0,06962 KFRC08 24/02/2016 

da 

autora 
1,67 0,7 (CONAMA 357, 2005;  COPAM-CERH/MG 01, 2008) 

5,0 

(CONAMA 

430, 2011; 

COPAM-

CERH/MG 

01, 2008) 

70,0        

Be** 

Berílio 

<0,00059

4 

KFRC04, 

KFRC08, 

KFRC15 

12 e 

13/08/2015 

da 

autora 
<0,000594 

KFRC04, 

KFRC08, 

KFRC15 

24 e 

25/02/2016 

da 

autora 
 0,04 (CONAMA 357, 2005; COPAM-CERH/MG 01, 2008)      0,10 (USEPA, 2012) 0,5 0,1 0,1 (USEPA, 2012) 

Ca* 

Cálcio 
9,56 KFRC04 12/08/2015 

da 

autora 
7,79 KFRC08 24/02/2016 

da 

autora 
0,81          1000 (CCME, ?a) 

Cd*,** 

Cádmio 

0,037 

TPS2 

(córrego 

Serragem a 

jusante da 

barragem 

de Fundão) 

1999 
Costa 

(2001) 

<0,00664 

KFRC04, 

KFRC08, 

KFRC15 

24 e 

25/02/2016 

da 

autora 
 

0,001 (CONAMA 357, 2005; COPAM-CERH/MG 01, 

2008) 

0,2 

(CONAMA 

430, 2011) 
 

 

0,5 

 

0,001 (CCME, ?a) 0,00009 (CCME, ?a) 

0,0002 

0,0051 (CCME, ?a) 

0,05 0,01 

0,08 (CCME, ?a) 

0,0005 
MAS402, 

MAS403 

22/01/201

0 

CPRM 

(2015) 

0,1 

(COPAM-

CERH/MG 

01, 2008) 

0,0018 (USEPA, 2016) 
0,00072 (USEPA, 

2016) 
0,01 (USEPA, 2012) 0,05 (USEPA, 2012) 

Co* 

Cobalto 

0,01 

TPS2 

(córrego 

Serragem a 

jusante da 

barragem 

de Fundão) 

1999 
Costa 

(2001) 

<0,026300 

KFRC04, 

KFRC08, 

KFRC15 

24 e 

25/02/2016 

da 

autora 
 0,05 (CONAMA 357, 2005; COPAM-CERH/MG 01, 2008)      

0,05 (CCME, ?a; 

USEPA, 2012) 
0,1 0,05 1,0 (CCME, ?a; USEPA, 2012) 

<0,02630

0 

KFRC04, 

KFRC08, 

KFRC15 

12 e 

13/08/2015 

da 

autora 

Cr* 

Cromo 

0,03 

TPS2 

(córrego 

Serragem a 

jusante da 

barragem 

de Fundão) 

1999 
Costa 

(2001) 

<0,017100 

KFRC04, 

KFRC08, 

KFRC15 

24 e 

25/02/2016 

da 

autora 
 0,05 (CONAMA 357, 2005;  COPAM-CERH/MG 01, 2008) 

Cr
6+ 

0,1 

Cr
3+ 

1,0 

5,0 

Cr
6+ 

0,016 

(USEPA, 

2016) 

Cr
3+ 

0,57 

(USEPA, 

2016) 

Cr
6+ 

0,001 

(CCME, 

?a) 

Cr
3+ 

0,0089 

(CCME, 

?a) 

Cr
6+ 

0,001 

Cr
6+

 

0,008 

(CCME, 

?a) 

Cr
3+

 

0,0049 

(CCME, 

?a) 

1 0,1 

Cr
6+

 

0,05 

(CCME, 

?a) 

Cr
3+ 

0,05 (CCME, ?a)  

  

0,0015 
MAS402, 

MAS403 
22/01/2010 

CPRM 

(2015) 

(CONAMA 

430, 2011) 

Cr
6+

 

0,5 

Cr
3+

 

1,0 
Cr

6+ 

0,011 

(USEPA, 

2016) 

Cr
3+ 

0,074 

(USEPA, 

2016) 

0,1 (USEPA, 2012) 1,0 (USEPA, 2012) 

(COPAM-

CERH/MG 

01, 2008) 

Cu* 

Cobre 
0,00739 KFRC04 12/08/2015 

da 

autora 
0,0099 KFRC15 25/02/2016 

da 

autora 
0,81 

0,009 (CONAMA 357, 2005; COPAM-CERH/MG 01, 

2008) 

1,0 

(CONAMA 

430, 2011; 

   0,0014 0,2 (USEPA, 2012) 5 0,2 0,5 (USEPA, 2012) 



200 

 

COPAM-

CERH/MG 

01, 2008) 

Fe* 

Ferro 

98,4 

TPS2 

(córrego 

Serragem a 

jusante da 

barragem 

de Fundão) 

1999 
Costa 

(2001) 
66,3 J2 dez/2015 

GIAIA 

(2016) 

0,67 

0,3 (CONAMA 357, 2005; COPAM-CERH/MG 01, 2008) 

15,0 

(CONAMA 

430, 2011; 

COPAM-

CERH/MG 

01, 2008) 

  1 (USEPA, 2016) 0,300 5,0 (USEPA, 2012) 10 0,2  

0,268 MAS403 22/01/2010 
CPRM 

(2015) 
247,39 

Hg*,*** 

Mercúrio 

0,0035 

AS-3 

(Córrego 

Água Suja) 

Maio e 

junho de 

1990 

Buscher 

(1992) 
<0,0003 

EDA0001, 

EVA4003, 

EVA4004, 

EVA4005, 

EVA4006, 

EVA4008, 

EVA4009, 

EVA4011 

14, 19, 

20, 21 e 

22/11/2015 

CPRM 

(2015) 
 

0,0002 (CONAMA 357, 2005; COPAM-CERH/MG 01, 

2008) 

0,01 

(CONAMA 

430, 2011; 

COPAM-

CERH/MG 

01, 2008) 

0,1 0,0014 (USEPA, 2016) 
0,00077 (USEPA, 

2016) 
0,00006  0,002 0,002 0,01 (USEPA, 2012) 

0,0018 

AS-14 (Rio 

Gualaxo do 

Norte a 

jusante da 

confluência 

com o 

Córrego 

Água Suja) 

K 

Potássio 

4,012 

RS3 (Rio 

Santarém a 

jusante da 

barragem 

de 

Santarém) 

2000 
Costa 

(2001) 
0,86 KFRC15 24/02/2016 

da 

autora 

0,21 

          

0,81 KFRC04 12/08/2015 
da 

autora 
1,06 

Li 

Lítio 

<0,00366

0 

KFRC 04, 

KFRC08, 

KFRC15 

12 e 

13/08/2015 

da 

autora 

<0,00366

0 

KFRC 04, 

KFRC08, 

KFRC15 

24 e 

25/02/2016 

da 

autora 
 2,5 (CONAMA 357, 2005; COPAM-CERH/MG 01, 2008)      2,5 (USEPA, 2012) 

2,5 

(0,075 

para 

culturas 

de 

cítrus) 

2,5 

(0,075 

para 

culturas 

de 

citrus) 

 

Mn* 

Manganês 
3,73 RG5 2000 

Costa 

(2001) 
5,29 J2 dez/2015 

GIAIA 

(2016) 
1,42 0,1 (CONAMA 357, 2005; COPAM-CERH/MG 01, 2008) 

1,0 

(COPAM-

CERH/MG 

01, 2008) 

   1,900 0,2 (USEPA, 2012) 10 0,2 0,05 (USEPA, 2012) 

Mo 

Molibdênio 

<0,01350

0 

KFRC 04, 

KFRC08, 

KFRC15 

12 e 

13/08/2015 

da 

autora 

<0,01350

0 

KFRC 04, 

KFRC08, 

KFRC15 

24 e 

25/02/2016 

da 

autora 
  

1,0 

(CONAMA 

430, 2011) 

    0,01 (USEPA, 2012) 0,05 0,01 0,3 (USEPA, 2012) 

Mg* 

Magnésio 
6,558 RG9 2000 

Costa 

(2001) 
3,21 KFRC04 24/02/2016 

da 

autora 
0,49           

Na 

Sódio 

95,440 

TPS2 

(córrego 

Serragem a 

jusante da 

barragem 

de Fundão) 

1999 
Costa 

(2001) 
5,71 KFRC08 24/02/2016 

da 

autora 

0,06 

         1000 (USEPA, 2012) 

10,91 KFRC04 12/08/2015 
da 

autora 
0,52 

Ni*,** 

Níquel 

0,02 

TPS2 

(córrego 

Serragem a 

jusante da 

barragem 

de Fundão) 

1999 
Costa 

(2001) 

<0,037 

KFRC04, 

KFRC08, 

KFRC15 

 24 e 

25/02/2016  

da 

autora 
 

0,025 (CONAMA 357, 2005; COPAM-CERH/MG 01, 

2008) 

2,0 

(CONAMA 

430, 2011) 

 0,470 (USEPA, 2016) 0,052 (USEPA, 2016) 0,011 0,2 (USEPA, 2012) 2 0,2  

0,0035 
MAS402, 

MAS403 
22/01/2010 

CPRM 

(2015) 

1,0 

(COPAM-

CERH/MG 

01, 2008) 

P* 

Fósforo 
0,07 

KFRC04, 

KFRC08 
12/08/2015 

da 

autora 
0,07 

KFRC04, 

KFRC08 
24/02/2016 

da 

autora 
1 

Ambiente 

lêntico:  

 0,020 

(Clas

se 1) 

 0,030 

(Clas

se 2) 

Ambientente 

intermediário, 

com tempo de 

residência 

entre 2 e 40 

dias, e 

tributários 

diretos de 

ambiente 

lêntico  

 0,025 

(Clas

se 1) 

 0,050 

(Clas

se 2)  

Ambiente 

lótico e 

tributários de 

ambientes 

intermediários: 

0,1 

 
   0,200   0,05  

(CONAMA 357, 2005; COPAM-CERH/MG 01, 2008)  

Pb*,** 

Chumbo 

0,15 

TPS2 

(córrego 

Serragem a 

jusante da 

barragem 

de Fundão) 

1999 
Costa 

(2001) 

0,029 J2 dez/2015 
GIAIA 

(2016) 

0,19 

0,01 (CONAMA 357, 2005; COPAM-CERH/MG 01, 

2008) 

0,5 

(CONAMA 

430, 2011) 

1,0 0,065 (USEPA, 2016) 0,0025 (USEPA, 2016) 0,0034 5,0 (USEPA, 2012) 5 2 0,1 (USEPA, 2012) 

0,001 
MAS402, 

MAS403 
22/01/2010 

CPRM 

(2015) 
29 

0,1 

(COPAM-

CERH/MG 

01, 2008) 

Pd                     
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* Elementos bioacumuláveis (bioamplificáveis), ou seja, elementos tóxicos que são absorvidos pelos organismos, concentrados, armazenados nos tecidos gordurosos dos animais e transmitidos a seus predadores. “A bioacumulação tem como consequência concentrações cada vez mais elevadas desses elementos 

tóxicos no tecido gorduroso, ocasionando níveis prejudiciais aos predadores do ápice da cadeia alimentar [como seres humanos ao se alimentarem de peixes contaminados, por exemplo], quando podem estar até duas mil vezes mais concentrados. Ocorre de forma mais frequente e pronunciada no meio aquático e depende 

do metabolismo de cada organismo” (MAZZINI, 2004). Referências dos destaques: As (BAIRD, 2002, p. 433-436; PALMIÉRE, 2006, p. 78; MENDES, 2012, p. 17-20), Al (PALMIÉRE, 2006, p. 78), Ba (PALMIÉRE, 2006, p. 78), Ca (PALMIÉRE, 2006, p. 78), Cd (COSTA; DUTA, 2001; BAIRD, 2002, p. 430-433; 

PÉREZ & COELLO, 2012; MENDES, 2012, p. 21, 22), Co (MENDES, 2012, p. 23, 24), Cr (MENDES, 2012, p. 25), Cu (COSTA; DUTA, 2001; PALMIÉRE, 2006, p. 78),  Fe (PALMIÉRE, 2006, p. 78), Hg (BAIRD, 2002, p. 412-417; PALMIÉRE, 2006, p. 78), Mg (PALMIÉRE, 2006, p. 78), Mn (PALMIÉRE, 2006, 

p. 78), Ni (MENDES, 2012, p. 25-27), K (PALMIÉRE, 2006, p. 78), P (PALMIÉRE, 2006, p. 78),  Pb (COSTA; DUTA, 2001; BAIRD, 2002, p. 417-419, 423-430; PALMIÉRE, 2006, p. 78; PÉREZ; COELLO, 2012; MENDES, 2012, p. 22), Sb (PALMIÉRE, 2006, p. 78), Se (PALMIÉRE, 2006, p. 78), Sr (PALMIÉRE, 

2006, p. 78), V (PALMIÉRE, 2006, p. 78), Zn (COSTA; DUTA, 2001; PALMIÉRE, 2006, p. 78; PÉREZ; COELLO, 2012; MARCANTE; MANIQUETTI; PASCOTTO; GAZIN; MAGALHÃES; COLAUTO; LINDE, 2014). 

**Substâncias que conferem periculosidade aos resíduos (ABNT/NBR, 2004). 

***Substâncias tóxicas (ABNT/NBR, 2004)

Paládio 

S 

Enxofre 
3,78 KFRC04 12/08/2015 

da 

autora 
2,77 KFRC08 

24/02/201

6 

da 

autora 
0,73 

0,002 (CONAMA 357, 2005; COPAM-CERH/MG 01, 

2008) 

1,0 

(CONAMA 

430, 2011; 

COPAM-

CERH/MG 

01, 2008) 

        

Sb*,** 

Antimônio 
0,001 

MAS402, 

MAS403 
22/01/2010 

CPRM 

(2015) 
0,021 

EVA400

8 
21/11/2015 

CPRM 

(2015) 
21 

0,005 (CONAMA 357, 2005; COPAM-CERH/MG 01, 

2008) 
         

Sc 

Escândio 
<0,001020 

KFRC04, 

KFRC08, 

KFRC15 

13 e 

14/08/2015 

da 

autora 
<0,001020 

KFRC04, 

KFRC08, 

KFRC15 

24 e 

25/02/2016 

da 

autora 
           

Se*,** 

Selênio 
    0,160 M2 Dez/2015 

GIAIA 

(2016) 
 

0,01 (CONAMA 357, 2005; COPAM-CERH/MG 01, 

2008) 

0,30 

(COPAM-

CERH/MG 

01, 2008) 

1,0   0,005 0,02 (USEPA, 2012) 0,05 0,02 0,05 (USEPA, 2012) 

Si 

Silício 
4,69 KFRC15 13/08/2015 

da 

autora 
4,56 KFRC15 25/02/2016 

da 

autora 
0,97           

Sn 

Estanho 
          

4,0 

(COPAM-

CERH/MG 

01, 2008) 

        

Sr 

Estrôncio 
0,01733 KFRC15 13/08/2015 

da 

autora 
0,03588 KFRC08 24/02/2016 

da 

autora 
2.07           

Ti 

Titânio 
<0,005640 

KFRC04, 

KFRC08, 

KFRC15 

13 e 

14/08/2015 

da 

autora 

<0,00564

0 

KFRC04, 

KFRC08, 

KFRC15 

24 e 

25/02/2016 

da 

autora 
           

V* 

Vanádio 
<0,019200 

KFRC04, 

KFRC08, 

KFRC15 

13 e 

14/08/2015 

da 

autora 
<0,019200 

KFRC04, 

KFRC08, 

KFRC15 

24 e 

25/02/2016 

da 

autora 
 0,1 (CONAMA 357, 2005; COPAM-CERH/MG 01, 2008)      0,1 (USEPA, 2012) 0,5 0,1 0,10 (USEPA, 2012) 

Y 

Ítrio 
<0,002740 

KFRC04, 

KFRC08, 

KFRC15 

13 e 

14/08/2015 

da 

autora 
<0,002740 

KFRC04, 

KFRC08, 

KFRC15 

24 e 

25/02/2016 

da 

autora 
           

Zn* 

Zinco 

0,06 

TPS2 

(córrego 

Serragem a 

jusante da 

barragem 

de Fundão) 

1999 
Costa 

(2001) 
0,030 

EVA4004, 

EVA4008 

20, 

21/11/2015 

CPRM 

(2015) 

0,5 

0,18 (CONAMA 357, 2005; COPAM-CERH/MG 01, 2008) 

5,0 

(CONAMA 

430, 2011; 

COPAM-

CERH/MG 

01, 2008) 

 0,120 (USEPA, 2016) 0,120 (USEPA, 2016) 0,008 2,0 (USEPA, 2012) 5 2 24,0 (USEPA, 2012) 

0,00835 KFRC15 14/08/2015 
da 

autora 
3,59 

HCO3
-
 

Bicarbonato 
105,042 

RS1 

(vertedouro 

da barragem 

Santarém) 

2000 
Costa 

(2001) 
               

Br
-
 

Brometo 
0,005 

MAS402, 

MAS403 
22/01/2010 

CPRM 

(2015) 
0,15 

EVA400

4 
20/11/5015 

CPRM 

(2015) 
30           

Cl
-
 

Cloreto 
1,85 MAS403 22/01/2010 

CPRM 

(2015) 
9,21 

EVA400

4 
20/11/2015 

CPRM 

(2015) 
4.98 250 (CONAMA 357, 2005; COPAM-CERH/MG 01, 2008)   

640 (CCME, ?a) 120 (CCME, ?a) 
     

860 (USEPA, 2016) 230 (USEPA, 2016) 

F
-
 

Fluoreto 
0,06 MAS402 22/01/2010 

CPRM 

(2015) 
0,09 

EDA000

1 
14/11/2015 

CPRM 

(2015) 
1,5 1,4 (CONAMA 357, 2005; COPAM-CERH/MG 01, 2008) 

10,0 

(CONAMA 

430, 2011; 

COPAM-

CERH/MG 

01, 2008) 

    1,0 (USEPA, 2012) 2 1 2,0 (USEPA, 2012) 

PO4
3-

 

Fosfato 
0,06 MAS403 22/01/2010 

CPRM 

(2015) 
<0,05 

EDA0001, 

EVA4003, 

EVA4004, 

EVA4005, 

EVA4006, 

EVA4008, 

EVA4011 

 14, 19, 20 

e 

21/11/2015 

CPRM 

(2015) 
           

NO
3-

 

Nitrato 
2,33 MAS403 22/01/2010 

CPRM 

(2015) 
1,43 EVA4005 21/11/2015 

CPRM 

(2015) 
0,61 10,0 (CONAMA 357, 2005; COPAM-CERH/MG 01, 2008)          

NO
2-

 

Nitrito 
0,02 EVS4011 22/01/2010 

CPRM 

(2015) 
0,14 EVA4003 19/11/2015 

CPRM 

(2015) 
7 1,0 (CONAMA 357, 2005; COPAM-CERH/MG 01, 2008)         10,0 (USEPA, 2012) 

SO4
2-

 

Sulfato  

123,99 

RS1 

(vertedouro 

da 

barragem 

Santarém) 

2000 
Costa 

(2001) 
26,73 EVA4004 20/11/2015 

CPRM 

(2015) 

0,21 

250 (CONAMA 357, 2005; COPAM-CERH/MG 01, 2008)         1000 (USEPA, 2012) 

5,64 MAS403 22/01/2010 
CPRM 

(2015) 
4,74 
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Parâmetro 

VMQDRB no Rio 

Gualaxo do Norte 

[Ponto (Fonte, 

Data de 

amostragem)] 

(mg/L) 

Padrões de Potabilidade – valores 

máximos permitidos (mg/L) 

[Volume indicado de ingestão diária de água por pessoa por faixa etária segundo USDA (?)] x VMQDRB (mg/d) UL - Tolerable Upper Intake Level (USDA, ?) – Nível máximo de ingestão diária tolerável biologicamente (mg/d) 

Bebês Crianças Homens Mulheres Gestantes Lactantes Bebês Crianças Homens Mulheres Gestantes Lactantes 

Organização 

Mundial da 

Saúde 

(WHO, 

2011); 

Brasil (MS, 

2000 e 2011) 

Comunidade 

Européia (CDEC, 

1998); 

Canadá 

(HEALTH 

CANADA, 2014); 

EUA (USEPA, 

2016); Austrália 

(DEC, 2010) 

0-6 

meses 

(0,7 

L/d) 

7-12 

meses 

(0,8 

L/d) 

1-3 

anos 

(1,3 

L/d) 

4-8 

anos 

(1,7 

L/d) 

9-13 

anos 

(2,4 

L/d) 

14-

18 

anos 

(3,3 

L/d) 

19->70 

anos 

(3,7L/d) 

9-13 

anos 

(2,1 

L/d) 

14-

18 

anos 

(2,3 

L/d) 

19-

>70 

anos 

(2,7 

L/d) 

14-50 

anos 

(3,0 L/d) 

14-50 

anos 

(3,8 L/d) 

0-6 

meses 

7-12 

meses 

1-3 

anos 

4-8 

anos 

9-13 

anos 

14-18 

anos 

19-50 

anos 

51-

>70 

anos 

9-13 

anos 

14-18 

anos 

19-50 

anos 

51-

>70 

anos 

<18 

anos 

19-50 

anos 

<18 

anos 

14-50 

anos 

Al 
0,06421 [KFRC08 

(Fonte da autora)] 

0,2 (MS, 

2000 e 2011) 

0,2 (CDEC, 1998; 

DEC, 2010) 

                            
0,05 a 0,2 

(USEPA, 2016) 

As 
0,05 [J2 (GIAIA, 

2016)] 

0,01 (WHO, 

2011; MS, 

2000 e 2011) 

0,010 (CDEC, 

1998; HEALTH 

CANADA, 2014; 

USEPA, 2016)             ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

0,007 (DEC, 

2010) 

B  
2,4 (WHO, 

2011) 

1,0 (CDEC, 1998) 

            ND ND 3 6 11 17 20 20 11 17 20 20 17 20 17 20 
5 (HEALTH 

CANADA, 2014) 

4 (DEC, 2010) 

Ba 
0,06962 [KFRC08, 

fonte da autora] 

0,7 (WHO, 

2011; MS, 

2000 e 2011) 

0,7 (DEC, 2010) 

                            
1,0 (HEALTH 

CANADA, 2014) 

2 (USEPA, 2016) 

Be 

<0,000594 

[KFRC04, 

KFRC08, KFRC15 

(Fonte da autora)] 

 
0,004 (USEPA, 

2016) 
                            

Ca 
7,79 [KFRC08, 

(Fonte da autora0] 
  5,453 6,232 

10,12

7 
13,243 

18,69

6 

25,70

7 
28,823 

16,35

9 

17,91

7 

21,03

3 
23,37 29,602 1000 1500 2500 2500 3000 3000 2500 2000 3000 3000 2500 2000 3000 2500 3000 2500 

Cd 

<0,00664 

[KFRC04, 

KFRC08, KFRC15 

(Fonte da autora)] 

0,003 

(WHO, 

2011) 

0,005 (CDEC, 

1998; HEALTH 

CANADA, 2014; 

USEPA, 2016) 
                            

0,005 (MS, 

2000 e 2011) 
0,002 (DEC, 

2010) 

Co 

<0,026300 

[KFRC04, 

KFRC08, KFRC15 

(Fonte da autora)] 

                              

Cr 

<0,017100 

[KFRC04, 

KFRC08, KFRC15 

(Fonte da autora)] 

0,05 (WHO, 

2011; MS, 

2000 e 2011) 

0,05 (CDEC, 

1998; HEALTH 

CANADA, 2014; 

DEC, 2010)             ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

0,1 (USEPA, 

2016) 

Cu 
0,0099 [KFRC15 

(fonte da autora)] 

2 (WHO, 

2011; MS, 

2000 e 2011) 

2,0 (CDEC, 

1998) 0,006

9 

0,007

9 

0,012

9 
0,0168 

0,023

8 

0,032

7 
0,0366 

0,020

8 

0,022

8 

0,026

7 
0,0297 0,0376 ND ND 1 3 5 8 10 10 5 8 10 10 8 10 8 10 

1 (USEPA, 2016; 

DEC, 2010) 

Fe 
66,3 [J2 (GIAIA, 

2016)] 

0,3 (MS, 

2000 e 2011) 

0,2 (CDEC, 

1998) 

46,41 53,04 86,19 112,71 
159,1

2 

218,7

9 
245,31 

139,2

3 

152,4

9 

179,0

1 
198,9 251,94 40 40 40 40 40 45 45 45 40 45 45 45 45 45 45 45 

0,3 (USEPA, 

2016; DEC, 2010) 

Hg 

<0,0003 

[EDA0001, 

EVA4003, 

EVA4004, 

EVA4005, 

EVA4006, 

EVA4008, 

EVA4009, 

EVA4011 (CPRM, 

20150)] 

0,006 

(WHO, 

2011) 

0,001 (CDEC, 

1998; HEALTH 

CANADA, 2014; 

DEC, 2010)                             

0,001 (MS, 

2011) 
0,002 (USEPA, 

2016) 

K 
0,86 [KFRC15 

(fonte da autora)]  
2 (MS, 2011)                              

Mn 
5,29 [J2 (GIAIA, 

2016)] 

0,1 (MS,  

2000 e 2011) 

0,05 (CDEC, 

1998; USEPA, 

2016) 3,703 4,232 6,877 8,993 
12,69

6 

17,45

7 
19,573 

11,10

9 

12,16

7 

14,28

3 
15,87 20,102 ND ND 2 3 6 9 11 11 6 9 11 11 9 11 9 11 

0,1 (DEC, 2010) 

Mo 

<0,013500 [KFRC 

04, KFRC08, 

KFRC15 (Fonte da 

autora)] 

 0,05 (DEC, 2010)             ND ND 0,30 0,60 1,10 1,70 2,00 2,00 1,10 1,70 2,00 2,00 1,70 2,00 1,70 2,00 

Mg 3,21 [KFRC04   2,247 2,568 4,173 5,457 7,704 10,59 11,877 6,741 7,383 8,667 9,63 12,198 ND ND 65 110 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 
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Parâmetro 

VMQDRB no Rio 

Gualaxo do Norte 

[Ponto (Fonte, 

Data de 

amostragem)] 

(mg/L) 

Padrões de Potabilidade – valores 

máximos permitidos (mg/L) 

[Volume indicado de ingestão diária de água por pessoa por faixa etária segundo USDA (?)] x VMQDRB (mg/d) UL - Tolerable Upper Intake Level (USDA, ?) – Nível máximo de ingestão diária tolerável biologicamente (mg/d) 

Bebês Crianças Homens Mulheres Gestantes Lactantes Bebês Crianças Homens Mulheres Gestantes Lactantes 

Organização 

Mundial da 

Saúde 

(WHO, 

2011); 

Brasil (MS, 

2000 e 2011) 

Comunidade 

Européia (CDEC, 

1998); 

Canadá 

(HEALTH 

CANADA, 2014); 

EUA (USEPA, 

2016); Austrália 

(DEC, 2010) 

0-6 

meses 

(0,7 

L/d) 

7-12 

meses 

(0,8 

L/d) 

1-3 

anos 

(1,3 

L/d) 

4-8 

anos 

(1,7 

L/d) 

9-13 

anos 

(2,4 

L/d) 

14-

18 

anos 

(3,3 

L/d) 

19->70 

anos 

(3,7L/d) 

9-13 

anos 

(2,1 

L/d) 

14-

18 

anos 

(2,3 

L/d) 

19-

>70 

anos 

(2,7 

L/d) 

14-50 

anos 

(3,0 L/d) 

14-50 

anos 

(3,8 L/d) 

0-6 

meses 

7-12 

meses 

1-3 

anos 

4-8 

anos 

9-13 

anos 

14-18 

anos 

19-50 

anos 

51-

>70 

anos 

9-13 

anos 

14-18 

anos 

19-50 

anos 

51-

>70 

anos 

<18 

anos 

19-50 

anos 

<18 

anos 

14-50 

anos 

(fonte da autora)] 3 

Na 
5,71 [KFRC08 

(fonte da autora)] 

200 (MS, 

2011) 

200 (CDEC, 

1998) 
3,997 4,568 7,423 9,707 

13,70

4 

18,84

3 
21,127 

11,99

1 

13,13

3 

15,41

7 
17,13 21,698 ND ND 1500 1900 2200 2300 2300 2300 2200 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 

Ni 

<0,037 [KFRC04, 

KFRC08, KFRC15 

(Fonte da autora)] 

0,07 (WHO, 

2011; MS, 

2011) 

0,02 (CDEC, 

1998; DEC, 2010) 
            ND ND 0,2 0,3 0,6 1,0 1,0 1,0 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

P 
0,074 [KFRC04 

(fonte da autora)] 
  

0,051

8 

0,059

2 

0,096

2 
0,1258 

0,177

6 

0,244

2 
0,2738 

0,155

4 

0,170

2 

0,199

8 
0,222 0,2812 ND ND 3000 3000 4000 4000 4000 3000 4000 4000 4000 3000 3500 3500 4000 4000 

Pb 
0,029 [J2 (GIAIA, 

2016)] 

0,01 (WHO, 

2011; MS, 

2000 e 2011) 

0,010 (CDEC, 

1998; HEALTH 

CANADA, 2014; 

DEC, 2010) 

                            

Sb 
0,021 [EVA4008 

(CPRM, 2015)] 

0,02 (WHO, 

2011) 

0,005 (CDEC, 

1998) 

                            

0,005 (MS, 

2000 e 2011) 

0,006 (HEALTH 

CANADA, 2014; 

USEPA, 2016) 

Se 
0,160 [M2 

(GIAIA, 2016)] 

0,04 (WHO, 

2011) 

0,01 (CDEC, 

1998; DEC, 2010) 

0,112 0,128 0,208 0,272 0,384 0,528 0,592 0,336 0,368 0,432 0,48 0,608 
0,04

5 
0,060 0,090 0,150 0,280 0,400 0,400 0,400 0,280 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,001 (MS, 

2000) 
0,05 (HEALTH 

CANADA, 2014; 

USEPA, 2016) 0,01 (MS, 

2011) 

V 

<0,019200 

[KFRC04, 

KFRC08, KFRC15 

(Fonte da autora)] 

              ND ND ND ND ND ND 1,8 1,8 ND ND 1,8 1,8 ND ND ND ND 

Zn 

0,030 [EVA4004, 

EVA4008 (CPRM, 

2015)] 

5 (MS, 2000 

e 2011) 

5 (USEPA, 2016) 

0,021 0,024 0,039 0,051 0,072 0,099 0,111 0,063 0,069 0,081 0,09 0,114 4 5 7 12 23 34 40 40 23 34 40 40 34 40 34 40 
3 (DEC, 2010) 

Brometo 
0,15 [EVA4004 

(CPRM, 2015)] 

0,01 

(WHO, 

2011) 

0,01 (CDEC, 

1998; USEPA, 

2016) 
                            

0,02 (DEC, 2010) 

Cloreto 
9,21 [EVA4004 

(CPRM, 2015)] 

250 (MS, 

2000 e 2011) 

250 (CDEC, 

1998; USEPA, 

2016; DEC, 2010) 

6,447 7,368 
11,97

3 
15,657 

22,10

4 

30,39

3 
34,077 

19,34

1 

21,18

3 

24,86

7 
27,63 34,998 ND ND 2300 2900 3400 3600 3600 3600 2400 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 

Fluoreto 
0,09 [EDA0001 

(CPRM, 2015)] 

1,5 (WHO, 

2011; MS, 

2000 e 2011) 

1,5 (CDEC, 1998; 

HEALTH 

CANADA, 2014; 

DEC, 2010) 
0,063 0,072 0,117 0,153 0,216 0,297 0,333 0,189 0,207 0,243 0,27 0,342 0,7 0,9 1,3 2,2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

2,0 (USEPA, 

2016) 

Nitrato 
1,43 [EVA4005 

(CPRM, 2015)] 

50 (WHO, 

2011) 

50 (CDEC, 1998; 

DEC, 2010) 
                            

10 (MS, 

2000 e 2011) 

10 (USEPA, 

2016) 

Nitrito 
0,14 [EVA4003 

(CPRM, 2015)] 

3 (WHO, 

2011) 

0,50 (CDEC, 

1998) 

                            
3 (HEALTH 

CANADA, 2014; 

DEC, 2010) 

1 (MS, 

2000 e 2011) 
1 (USEPA, 2016) 

Sulfato  
26,73 [EVA4004 

(CPRM, 2015)] 

250 (MS, 

2000 e 2011) 

250 (CDEC, 

1998; USEPA, 

2016; DEC, 2010) 
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ANEXO 

Os urubus no telhado: 

 

E virá a companhia inglesa e por sua vez comprará tudo 

e por sua vez perderá tudo e tudo volverá a nada 

e secado o ouro escorrerá ferro, e secos morros de ferro 

taparão o vale sinistro onde não mais haverá privilégios, 

e se irão os últimos escravos, e virão os primeiros camaradas; 

e a besta Belisa renderá os arrogantes corcéis da monarquia, 

e a vaca Belisa dará leite no curral vazio para o menino doentio,  

e o menino crescerá sombrio, e os antepassados no cemitério se rirão 

se rirão porque os mortos não choram 

Andrade (2001, p. 271). 

 

 

 

Felizmente o rio Doce não morreu, mas que esta tragédia sirva de 

lição para adoção de práticas ambientalmente mais sustentáveis no 

país 

(AZEVEDO-SANTOS; CASTILHO; PELICICE; VITULE; GARCIA; 

ESTEVES, 2016). 



   Mariana, 06 de maio de 2016 

 

O Desastre da Samarco: Balanço de Seis Meses de Impactos e Ações 

Carta do Rio Doce (Watu) 

 

Passados seis meses do rompimento da Barragem de Fundão, da 
Samarco/Vale/BHP Billiton, o desastre se perpetua em uma crise crônica, sentida 
diariamente para além dos impactos imediatos, visíveis e mensuráveis. Desde o dia 
05 de novembro de 2015, pessoas e comunidades ao longo da Bacia do Rio Doce 
continuam sofrendo, dentre vários fatores, por restrição de acesso à água de 
qualidade, por impedimento de desempenharem atividades econômicas e sociais, por 
terem a saúde fragilizada, por verem seus modos de vida territorializados 
profundamente transformados a ponto de comprometerem a sua reprodução social e 
pela inadequação de ações institucionais que desconsideram suas necessidades e 
direitos fundamentais. Tais efeitos, e seus desdobramentos, se manterão presentes 
na realidade da região ainda por muitos anos, perenizando a tragédia.  

A destruição ao longo da Bacia do Rio Doce pela Samarco/Vale/BHP Billiton se 
mostra como exemplo extremo do que pode ser causado por um modelo de 
crescimento baseado na extração depredadora de bens naturais. Nos últimos 15 anos, 
ao menos sete desastres envolvendo barragens de rejeitos de mineração foram 
reportados apenas no Estado de Minas Gerais. Esse alto índice não apenas mostra 
que o rompimento de barragens de rejeitos é intrínseco à atividade de mineração 
como ainda explicita falhas estruturais no sistema de automonitoramento implantado 
pelas empresas mineradoras e no controle realizado por órgãos de governo. Mais 
ainda, o rompimento da Barragem do Fundão mostra que os impactos de desastres 
dessa natureza não se limitam às áreas arbitrariamente definidas como “de impacto 
direto”, mas repercutem de forma profunda em amplos territórios. Para além da 
negligência das empresas e do Estado em relação aos empreendimentos minerários, 
destacam-se ainda imprevidências e inadequações no que tange à gestão da crise, 
fator que agrava ainda mais o sofrimento social das vítimas, expostas a controvérsias 
sociotécnicas que aumentam incertezas, disputas institucionais que prolongam 
esperas, classificações restritivas que intentam definir quem são as atingidas e os 
atingidos para efeito das reparações. 

Observa-se que o poder público não tem sido capaz de aprender com seus erros. 
Ao invés de investir na capacidade técnica e na independência política dos órgãos de 
controle ambiental, bem como na participação efetiva das pessoas atingidas ou 
expostas ao risco; gestores públicos têm optado por renunciar ao seu papel de zelar 
pelo bem-estar comum, e de exigir que atividades econômicas sejam 
socioambientalmente adequadas. 

Logo após o rompimento da barragem, o Estado de Minas Gerais publicou a Lei nº 
21.972/2016, que define os prazos máximos para a concessão das licenças 
ambientais, independente da análise dos Estudos de Impacto Ambiental pelos órgãos 
de monitoramento. No mesmo período, o Senado aprovou o Projeto de Lei nº 
654/2015, de autoria do Senador Romero Jucá (PMDB/RR), que seguia as mesmas 
linhas gerais. Ainda, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a PEC 
nº 65/2012, de relatoria do Senador Blairo Maggi (PR/MT), que define que a mera 
apresentação de um estudo prévio de impacto ambiental já autorizaria a execução de



 

 

obras, que, nesses termos, não poderão ser suspensas ou canceladas a não ser 
em face de fatos supervenientes. Tais decisões institucionais não apenas 
aumentam a chance de novos rompimentos de barragens, tornando as regiões 
mineradoras ainda menos seguras para as pessoas que lá vivem, como ainda 
representam flagrante retrocesso na legislação ambiental.  

Mais do que isso, o Estado vem transferindo sua responsabilidade de 
monitoramento para o setor privado, que se mostra incapaz de minimizar a 
exposição da população a riscos socioambientais. Os problemas dessa 
transferência se mostraram explicitamente no modelo de automonitoramento do 
Programa de Gestão de Barragens de Rejeitos e Resíduos, que não foi capaz de 
impedir o rompimento da barragem do Fundão. Esse modelo de privatização de 
funções estatais foi mantido no Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta 
firmado entre as empresas responsáveis pelo desastre e os Governos Federal e 
dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, homologado no dia 05 de maio de 
2016, seis meses após o rompimento da barragem, de forma controversa ao não 
envolver o Ministério Público nem as comunidades atingidas. 

A recuperação ambiental e a reconstrução da vida das comunidades ao longo 
da Bacia do Rio Doce, bem como a compensação pelos danos decorrentes do 
rompimento da barragem, exigirão políticas e ações contínuas e, sobretudo, ampla 
participação das comunidades atingidas. Assim, para além da responsabilização 
das empresas e dos poderes públicos envolvidos, se faz necessária a reparação 
imediata dos danos, mediante fiscalização por parte do Estado, com intenso 
controle social. Ainda, é necessário um aprendizado coletivo com os erros que 
causaram esse desastre, de forma que ações preventivas sejam tomadas para 
reduzir a chance de repetição de eventos de mesma natureza no futuro. 

Sendo assim, o rompimento da barragem do Fundão impõe uma longa agenda 
de ações. Tal agenda passa pelo fortalecimento das instituições de Estado, para 
que possam realizar seu trabalho de forma competente e independente. Ao mesmo 
tempo, exige que novas formas de participação efetiva sejam construídas para dar 
voz à população sobre o desenvolvimento das políticas públicas. Mais do que isso, 
ela traz à tona a necessidade de se debater um processo de transição que retire o 
Brasil e, particularmente estados mineradores como Minas Gerais, de um modelo 
de crescimento baseado na mineração depredadora, rumo a uma mineração 
indispensável e que, ao mesmo tempo, reduza a dependência econômica, social e 
cultural dos setores baseados na extração de bens naturais. 


