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1. Introdução 

Com o objetivo de avaliar a qualidade das águas dos rios Gualaxo do Norte, do Carmo e Doce, 
em função do rompimento da barragem de rejeito do Fundão, CPRM e ANA empreenderam 
duas campanhas de monitoramento em 25 estações de amostragem, com coleta de 25 
amostras de água, 25 de sedimentos e 6 amostras de material em suspensão na água, 
totalizando 3.662 determinações analíticas. O presente relatório reúne os resultados dessas 
duas etapas de amostragem. 

As estações de amostragem das duas campanhas foram separadas em dois grupos: aquelas 
localizadas nos rios Gualaxo do Norte e do Carmo e ao longo do rio Doce; e as localizadas na 
região de Mariana e da barragem de rejeito da SAMARCO. As localizações das estações podem 
ser visualizadas nas figuras 1 e 2 e no Anexo 1.  

 

 
Figura 1 – Mapa de localização das estações de amostragens na região de Mariana e do rio Doce nas 
duas campanhas de amostragem. O retângulo destaca a área coberta na segunda etapa na região de 
Mariana detalhada na figura 2. 
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Figura 2 – Localização das estações de amostragem na região de detalhe - segunda campanha. 

Na primeira etapa de amostragem, realizada entre os dias 11 e 19 de novembro, foram 
coletadas amostras em 13 (treze) estações posicionadas entre o distrito de Gesteira e a foz do 
rio Doce. Na segunda etapa (de 18 a 23 de novembro) foram coletadas amostras em 12 
estações, sendo 6 em áreas fortemente afetadas pelos rejeitos da barragem de Fundão e 
localizadas nas proximidades da barragem de Santarém e nos distritos de Bento Rodrigues, 
Pedras e Barra Longa. As outras seis estações encontram-se fora da zona de influência do 
derrame de rejeito e foram coletadas para efeito de comparação.  

As amostras de água, nas quais se determinou a concentração de metais dissolvidos (cátions) e 
ânions, foram analisadas no Laboratório de Análise Mineral - LAMIN da CPRM, em Belo 
Horizonte e no Rio de Janeiro. As amostras de sedimento foram analisadas no laboratório SGS-
GEOSOL, em Vespasiano, Minas Gerais. Além das amostras analisadas em laboratório, foram 
medidos, em cada estação, com sonda multiparâmetros, os parâmetros físico-químicos: 
oxigênio dissolvido, turbidez, temperatura da água, condutividade elétrica e pH.  

2. Dados históricos 

O Serviço Geológico do Brasil possui um acervo de dados históricos sobre as características 
geoquímicas do Quadrilátero Ferrífero e região de Mariana, assim como sobre a bacia do rio 
Doce. Esse acervo constitui um banco de informações sobre as caraterísticas geoquímicas de 
rochas, sedimentos e água, que são importantes para se avaliar o impacto do rompimento da 
barragem da mineradora Samarco. 

Nos últimos 6 anos a CPRM realizou no âmbito do projeto Levantamento Geoquímico, o 
mapeamento geoquímico do Quadrilátero Ferrífero e seu entorno, incluindo a região de 
Mariana, onde foram coletadas, de forma sistemática, amostras de sedimento de corrente 
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(bacias de captação com área média de 15 km2) e solo (grid de 4 km2). A figura 3a mostra a 
localização dessas amostras em relação à cidade de Mariana e ao rio Doce.  

Além destes estudos geoquímicos no Quadrilátero Ferrífero, a CPRM desenvolveu em 2010 
estudos em toda a bacia do rio Doce abrangendo os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. 
Esse estudo, realizado no âmbito do projeto Levantamento Geoquímico de Baixa Densidade no 
Brasil (Geoquímica Multiuso), incluiu a coleta de 465 amostras de sedimentos de corrente e 
água superficial em bacias com área entre 150 e 200 km², bem como a coleta de 106 amostras 
de solo em malha aproximada de 25x25km. A figura 3b mostra a localização de todas as 
amostras coletadas no Projeto Levantamento Geoquímico de Baixa Densidade, com destaque 
para as amostras coletadas nos rios Gualaxo do Norte, do Carmo e Doce, a jusante do local do 
desastre de Mariana, até a foz do rio Doce.  

 

 
Figura 3a – Mapa de localização da amostragem do Projeto Levantamento Geoquímico do Quadrilátero 
Ferrífero. 
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Figura 3b – Mapa de localização da amostragem do Projeto Levantamento Geoquímico de Baixa 
Densidade na bacia do rio Doce em 2010. 

3. Procedimentos de coleta e análise de água; resultados analíticos 

Os resultados das análises das amostras de água coletadas pela CPRM incluem dados sobre a 
presença de metais dissolvidos: cátions (arsênio, cádmio, mercúrio, chumbo, cobre, zinco, 
entre outros), ânions (fluoreto, cloreto, nitrato, nitrito, brometo, fosfato e sulfato) e dos 
parâmetros físico-químicos turbidez, oxigênio dissolvido (OD), temperatura da água, 
condutividade e pH.  

A metodologia utilizada na coleta e análise química das amostras de água incluem os seguintes 
procedimentos: 

1. Nas estações de coleta de água é realizada a leitura dos parâmetros físico-químicos 
utilizando-se uma sonda portátil da Oakton PCD650. Após a leitura, a sonda é lavada com água 
deionizada para evitar contaminação na próxima coleta. Todos os recipientes utilizados 
passam previamente pelo procedimento de ambientação, efetuando-se três lavagens dos 
mesmos com a própria água a ser amostrada. 

2. As amostras são filtradas em unidades filtrantes descartáveis com 0,45µm e acondicionadas 
em dois tubos de polietileno com capacidade de 50mL: um para análise de cátions; e outro 
para análise dos ânions. Para preservação dos cátions em solução, as amostras são aciduladas 
a pH abaixo de 2 com HNO3 1:1 (ácido nítrico). As amostras para determinação de cátions e 
ânions são preservadas sob refrigeração até o momento da análise (Foto 1). 
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Foto 1 – (a) Leitura dos parâmetros físico-químicos, (b) coleta das alíquotas de água e (c) preservação da 
amostra com ácido nítrico. 

3. As análises químicas dos cátions (Al, As, B, Be, Ba, Ca, Co, Cd, Cu, Cr, Li, Fe, K, Mg, Mn, Mo, 
Na, Ni, Pb, Se, Si, Sb, Sn, Sr, Ti, V e Zn) nas amostras de água foram realizadas no LAMIN da 
CPRM no  Rio de Janeiro por ICP-OAS. As determinações de Hg foram realizadas por 
decomposição térmica seguida por amalgamação por espectrometria de absorção atômica 
(Método: USEPA 7473) utilizando o equipamento DMA-80 Millestone, também no LAMIN-RJ.  

4. Para a determinação da concentração dos ânions (fluoreto, cloreto, brometo, nitrito, 
nitrato, sulfato e fosfato) seguiu-se o método USEPA 300.0 Rev 2.1. As determinações foram 
realizadas no LAMIN de Belo Horizonte utilizando-se Cromatógrafo Iônico 881 Compact IC Pro 
Metrohm. 

Os pontos de coleta estão organizados, nas tabelas e nas figuras, em três grupos: o primeiro 
contendo as amostras coletadas desde a Barragem Santarém até a foz ao longo do rio Doce; o 
segundo contendo as amostras coletadas nos arredores da Barragem e em Bento Rodrigues e, 
o terceiro contendo as amostras não afetadas pelo derrame de rejeito. Nos gráficos, ainda 
existe a representação na base do eixo X dos rios Gualaxo do Norte, do Carmo e Doce e até 
onde o rejeito foi observado, em campo, como parte do aluvião do rio Doce. 

Os resultados dos parâmetros físico-químicos medidos em 2015 e os medidos em 2010 são 
apresentados nos Anexos 2 e 3, respectivamente, e representados graficamente na figura 4. As 
quantidades de sedimentos em suspensão medidas nas amostras de água estão relacionadas 
no Anexo 4.  

Os resultados analíticos de ânions nas amostras de água coletadas após o rompimento da 
barragem do Fundão, no município de Mariana, encontram-se no Anexo 5 e na figura 5. Os 
resultados analíticos de 2010 se encontram no Anexo 6 e figura 6.  
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Os resultados das análises para metais dissolvidos em água, obtidos pela CPRM em 2015 estão 
disponibilizados no Anexo 7 e figura 7, enquanto os obtidos em 2010, estão no Anexo 8 e 
figura 8 . 

Nos Anexos 5 e 6, e nas figuras 5 e 6 podemos visualizar os resultados analíticos de ânions nas 
amostras de água, coletadas em 2015 e 2010 respectivamente. Já nos Anexos 7 e 8, e nas 
figuras 7 e 8 estão disponibilizados os resultados das análises para metais dissolvidos em água, 
obtidos pela CPRM em 2015 e 2010 respectivamente. 

Os resultados analíticos de metais (cátions) e ânions dissolvidos nas amostras de água não 
excederam limites aceitáveis, não sendo, nesse contexto, significativamente diferentes dos 
resultados das amostras analisadas em 2010. Com base nos resultados analíticos dos metais 
(cátions) e ânions dissolvidos nas amostras de água observa-se que não há diferenças 
significativa nos resultados das amostras coletadas em 2010 e 2015. Em relação à 
concentração de metais dissolvidos na água que são considerados tóxicos, como Pb, As, Cu, Hg 
e Zn, os resultados ficaram abaixo do limite de detecção do procedimento analítico, tanto para 
as amostras coletadas em 2010 quanto em 2015.  

Ressalta-se ainda que as concentrações de ferro e manganês dissolvidos nas amostras de água 
coletadas em 2010 e 2015 são inferiores a 0,6 mg/L e a 0,8 mg/L, respectivamente. 
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Figura 4 – Parâmetros físico-químicos medidos nas amostras na região do rio Doce – 2010 e 2015. 
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Figura 5 - Ânions nas amostras de água coletadas em 2015 na região do rio Doce. 
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Figura 6 – Ânions nas amostras de água coletadas em 2010 na região do rio Doce. 
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Figura 7 – Resultados analíticos dos metais dissolvidos em água nas amostras coletadas em 2015. 
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Figura 8 – Resultados analíticos dos metais dissolvidos em água nas amostras coletadas em 2010. 
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Com relação aos parâmetros físico-químicos (oxigênio dissolvido e condutividade), observa-se 
que há diferenças significativas entre as amostras coletadas em 2010 e 2015. Enquanto as 
amostras de 2010 apresentavam valores de oxigênio dissolvido acima de 5 mg/L, as 
determinações feitas para as amostras de 2015 apresentaram valores em geral abaixo de 3 
mg/L. Além desse parâmetro, também existem diferenças significativas na condutividade da 
água, que aumentou, em média, 150 µS/cm nas amostras coletadas em 2015 após a ruptura 
da barragem (fig. 4).  

4. Procedimentos de coleta e análise de sedimento; resultados analíticos 

As metodologias utilizadas para coleta e análise das amostras de sedimentos foram: 

1. As amostras de sedimento foram coletadas abaixo do nível d’água em 5 frações num raio de 
5 a 10 metros ao longo da calha da drenagem. Selecionou-se preferencialmente locais da 
drenagem com maior concentração de material fino. Coletou-se cerca 2 kg de material, que 
posteriormente foi peneirado em campo na fração 20 mesh utilizando-se peneira de nylon. As 
amostras foram  acondicionadas em sacos plásticos e numeradas sequencialmente (Foto 2). 

                                       
Foto 2 – Coleta de amostra de sedimento 

 

2. No laboratório, as amostras são secadas a 60°C, peneiradas a 80 mesh e pulverizadas a 150 
mesh. Após serem quarteadas, uma alíquota de cada amostra é  digerida com água régia à 
quente (60C). Em seguida, estas alíquotas são analisadas para 53 elementos (Au, Ag, Al, As, B, 
Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, Ge, Hf, Hg, In, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, P, 
Pd, Pt, Pb, Rb, Re, S, Sb, Sc, Se, Sn, Sr, Ta, Te, Th, Ti, Tl, U, V, W, Y, Zn, Zr) por ICP-OAS e ICP-MS, 
no laboratório SGS-GEOSOL, em Vespasiano, Minas Gerais. 

Os resultados das análises químicas das amostras de 2015 para os metais nos sedimentos 
estão no Anexo 9 e na figura 9 (a e b). Os resultados das amostras coletadas em 2010 são 
apresentados no Anexo 10 e na figura 10 (a e b). O comportamento de Ferro e Manganês foi 
individualizado nos gráficos 9b e10b em função da escala de valores. 

 Com base nos resultados analíticos, observam-se diferenças significativas na 
composição química entre as amostras de sedimento de corrente coletadas em 2010 e 2015 
(Figuras 9a e 10a). Embora parte destas diferenças possam ser atribuídas às características 
geológicas locais, ressalta-se que no trecho com contribuição do rejeito da barragem (entre os 
pontos SAMARCO e Ponte Rodovia – Ipatinga Caratinga, Figura 9a), os valores da concentração 
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de metais nos sedimentos são mais baixos que os observados em 2010. A exceção são os 
valores de Fe nos sedimentos coletados em 2015, que mostram concentrações acima daquelas 
observadas em 2010 para o mesmo trecho (Figuras 9b e 10b).  

As amostras mais próximas do rejeito original da barragem coletadas em 2015 referem-se às 
estações SAMARCO e Bento Rodrigues (Anexo 9). Essas amostras apresentam baixas 
concentrações de metais, com exceção do ferro que possui valores acima de 15%.   

Os dados reforçam, portanto, que à exceção do ferro, o rejeito apresenta de uma maneira 
geral concentrações de metais inferiores aos sedimentos naturais da drenagem. Outras 
observações merecem destaque quando se compara os resultados de 2015 com os de 2010: 

As concentrações dos Cd, Hg e Ni nas amostras de sedimentos coletadas em 2010 e 2015 estão 
próximas aos limites de detecção do procedimento analítico; 

Sedimentos coletados na região de Mariana em 2010 e 2015 (Figura 2), e fora da zona de 
influência do rejeito, apresentam valores anômalos na concentração de metais conforme 
mostrado nos Anexos 9 e 10 (estações EVS-4000 e EVS-4001). Essas estações situam-se no rio 
do Carmo, que drena as cidades de Ouro Preto e Mariana, e que drena também a mina da 
Passagem de Mariana que geologicamente é rica em minerais de arsênio.  
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Figura 9 (a) - Concentrações de metais pesados em sedimentos desde a Barragem Santarém até Linhares em 2015. 
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Figura 9 (b) - Concentrações de Fe e Mn em sedimentos desde a Barragem Santarém até Linhares em 2015. 
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Figura 10 (a) Concentrações de metais pesados em sedimentos desde a Barragem Santarém até Linhares em 2010. 
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Figura 10 (b) - Concentrações de Fe e Mn em sedimentos desde a Barragem Santarém até Linhares em 2010. 



CPRM – Serviço Geológico do Brasil 

Monitoramento Especial do rio Doce – Relatório 2                                                                           22 

5. Discussão dos Resultados  

Os resultados apresentados mostram que, em estações ao longo do rio Doce nos anos de 2010 
e 2015, as diferenças verificadas nas amostras de água não são significativas, exceto no caso 
do ferro dissolvido (Fazenda Cachoeira D’Antas e Baixo Guandu) e manganês dissolvido 
(Gesteira, Barra Longa, Rio Doce e Cachoeira dos Óculos), os quais podem ser tratados em 
ETAS. Mostram ainda diferenças significativas na composição dos sedimentos, com diminuição 
na concetrações de metais ao longo do trecho da drenagem que foi afetada pelo rejeito da 
barragem. Esses resultados são compatíveis com as características químicas do material de 
rejeito coletado na barragem de Santarém (ponto SAMARCO) e Bento Rodrigues, cujo principal 
constituinte químico é o Fe. 

Dentre os resultados obtidos, os valores mais elevados para os metais As, Mn e Fe foram 
observados no rio do Carmo em estações não afetadas pelo rejeito da barragem. Esses valores 
anômalos são compatíveis com as características geológicas de áreas do Quadrilátero 
Ferrífero, como na região entre Ouro Preto e Mariana. 

6. Conclusões 

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 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, conforme mostra o Anexo 
11. 
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Anexos: Tabelas de 
resultados analíticos 
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Anexo 11 – Valores médios de 06 amostras de lama coletadas ao longo da bacia do rio Gualaxo do Norte 
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