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Até agosto deste ano, foram destinados R$ 

6,68 bilhões para as ações integradas de 

recuperação e compensação socioambiental 

e socioeconômica dos danos causados pelo 

rompimento da barragem de Fundão, ocorrido 

em 5 de novembro de 2015. Cerca de R$ 1,84 

bilhão foram pagos em indenizações e auxílios 

financeiros emergenciais para 319 mil pessoas.

No reassentamento de Bento Rodrigues, 

seguem as obras de alvenaria de casas e de 

fundação da escola municipal. Em Paracatu de 

Baixo, as famílias indicam aos arquitetos como 

querem que os projetos de suas casas sejam

desenhados, paralelamente às 

obras de infraestrutura.

Resultados das ações de reparação e compensação

O rio Doce é o mais monitorado do Brasil. São 80 
parâmetros físicos, químicos e biológicos estudados 
em 92 pontos, de Mariana à foz, sendo 22 deles 
verificados por estações automáticas, que geram 
informações em tempo real. Outros 40 parâmetros 
avaliam os sedimentos. Segundo o Instituto 
Mineiro de Gestão das Águas (Igam), trata-se do 
monitoramento mais evoluído e completo do país. 

E os mais de 6 milhões de dados coletados em 
dois anos do maior programa de monitoramento 
do país – o Programa de Monitoramento Quali-
Quantitativo Sistemático (PMQQS) – 
mostram que as condições da bacia são hoje 
semelhantes às de antes do rompimento. 

Hoje, o rio Doce é enquadrado na classe 2 pelo 
Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente), e 
isso significa que a água pode ser consumida após 
tratamento convencional e ser destinada à irrigação. 

Além disso, foram recuperados 113 afluentes, 
pequenos rios que alimentam o alto rio Doce. Esses 
afluentes praticamente desapareceram da paisagem 
após o rompimento da barragem de Fundão e, 
por isso, tiveram que ser totalmente redesenhados 
com base em informações de geoprocessamento. 
O terceiro ano do Programa de Recuperação de 

Nascentes, ação fundamental para revitalização 
da bacia hidrográfica do rio Doce, está 
mobilizando, engajando e formando produtores 
rurais para que eles atuem na recuperação de 
outras 500 nascentes — além das 1.050 que 
já estão sendo restauradas em Minas Gerais e 
no Espírito Santo. O objetivo do programa é 
recuperar 5.000 nascentes em dez anos. 

Ao longo da bacia do rio Doce, 80% do esgoto 
doméstico segue para os rios sem tratamento. Para 
mudar essa realidade, a Fundação disponibilizou 
R$ 500 milhões para projetos de saneamento para 
os 39 municípios impactados. Até o fim de julho de 
2019, foram enviados 211 pleitos pelos municípios. 
São José do Goiabal, Rio Casca e São Domingos 
do Prata, em Minas Gerais; e Colatina, no Espírito 
Santo, foram os primeiros a receber verbas. 

Na área de restauração ambiental, serão 
reflorestados  40 mil hectares de Mata 
Atlântica na bacia do rio Doce. Até fevereiro 
de 2020 serão plantados 800 hectares nos 
municípios de Governador Valadares, Coimbra, 
Periquito e Galileia, em Minas Gerais; e Colatina, 
Marilândia e Pancas, no Espírito Santo. A 
área equivale a 800 campos de futebol.

Ações ambientais



A Fundação é uma entidade de direito 

privado, sem fins lucrativos, constituída com 

o exclusivo propósito de gerir e executar, 

com autonomia técnica, administrativa 

e financeira, os programas e ações de 

reparação e compensação socioeconômica 

e socioambiental para recuperar, remediar 

e reparar os impactos gerados a partir do 

rompimento da Barragem de Fundão, com 

transparência, legitimidade e senso de urgência.

A Fundação foi estabelecida por meio de 

um Termo de Transação e Ajustamento de 

Conduta (TTAC), assinado entre Samarco, suas 

acionistas, os governos federal e dos estados 

de Minas Gerais e do Espírito Santo, além de 

uma série de autarquias, fundações e institutos 

(como Ibama, Instituto Chico Mendes, Agência 

Nacional de Águas, Instituto Estadual de 

Florestas, Funai, Secretarias de Meio Ambiente, 

dentre outros), em março de 2016. 

Assessoria de imprensa - Fundação Renova

(31) 3289-9707

imprensa@fundacaorenova.org
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Convênio de 

MINAS GERAIS

pagos em 
indenizações e 
auxílios financeiros

Cerca de

milhões
R$ 974

ESPÍRITO SANTO

pagos em 
indenizações e 
auxílios financeiros

Cerca de

milhões
R$ 860

R$ 120 milhões

REASSENTAMENTOS

4 mil
vagas de 
emprego 
geradas no pico 
das obras

milhões
R$ 275
destinados aos 
reassentamentos

Base: agosto/2019

Cerca de

RESTAURAÇÃO FLORESTAL

1.554
nascentes em processo 
de restauração na bacia 
do Rio Doce, 1.139 em 
Minas Gerais e 415 no 
Espírito Santo

QUALIDADE DA ÁGUA

BIODIVERSIDADE

SEGURANÇA HÍDRICA

92

200

pontos de coleta de dados para 
monitoramento da qualidade da 
água da bacia do rio Doce, sendo 
22 estações automáticas que 
avaliam 80 parâmetros físicos 
e químicos

pontos para monitorar a biodiversidade marinha 
do trecho que vai de Guarapari a Porto Seguro com a Fest e Ufes para a Rede Rio Doce Mar,  

que reúne mais de 25 universidades

13
Sistemas de 
Tratamento de 
Água receberam 
melhorias

bilhões

bilhão

R$ 6,68

R$ 1,84

TOTAL 

em ações de reparação e 
compensação 

em indenizações pagas a 
319 mil pessoas



SANEAMENTO

milhões
R$ 500
Mais de

ECONOMIA LOCAL

Os bancos de 
desenvolvimento 
dos dois estados 
são os agentes 
financeiros 
responsáveis 
pelos repasses 
dos recursos aos 
municípios. 

1.344
contratos 
vigentes em 
Minas Gerais, com 
investimento de 
R$ 4,1 BILHÕES

754 265 157
dos contratos 
vigentes são com 
fornecedores 
mineiros, 
movimentando 
um total de R$ 1,3 
bilhão

contratos 
vigentes no 
Espírito Santo, 
com investimento 
de R$ 487,8 
MILHÕES 

dos contratos 
vigentes são com 
fornecedores 
capixabas, 
movimentando 
um total de R$ 
109 milhões 

Em Minas Gerais, até o momento, foram 
desembolsados R$24 MILHÕES, por 
meio do Fundo Desenvolve Rio Doce

No Espírito Santo, até o momento, 
foram desembolsados R$ 8,29 
MILHÕES, por meio do Fundo 
Desenvolve Rio Doce 

Minas Gerais Espírito Santo

Fundo Desenvolve Rio Doce

R$ 40
disponíveis no Fundo Desenvolve Rio 
Doce para financiar microempresas 
e empresas de médio porte de Minas 
Gerais com empréstimos que vão de 
R$ 10 MIL A R$ 200 MIL

destinados para projetos 
de saneamento em cidades 
mineiras e capixabas. 

milhões
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Em Bento Rodrigues, as casas começaram a ser 
construídas em julho de 2019, após a assinatura 
do contrato com a construtora HTB, que 
também é responsável pelas obras dos 10 bens 
coletivos do reassentamento. Até setembro de 
2019, foram protocolados 104 projetos básicos  
de casas na Prefeitura de Mariana, dos quais 
18 receberam alvarás. Entre os bens coletivos, 
foi emitido pela Prefeitura o alvará da escola 
municipal, o que permitiu o início de suas 
fundações também em julho. 

A Fundação Renova realiza obras de 
contenções nos lotes dos postos de saúde e 
de serviços. Além disso, a pavimentação do 
acesso principal a Bento Rodrigues está quase 
concluída e a Rua São Bento, principal via do 
reassentamento, começou a ser pavimentada. 
Em paralelo, as obras de infraestrutura, como 
drenagem, redes de água e esgoto, estão em 
fase de execução.
 

Em Paracatu de Baixo, as obras de 
infraestrutura também começaram em julho, a
partir da assinatura do contrato com a Andrade 
Gutierrez, que executará também os 10 bens 
coletivos previstos. O reassentamento está 
em fase de corte da trincheira (para abrir a 
via de acesso principal ao reassentamento), 
contenção, terraplenagem, instalação de rede 
de drenagem, redes de água e de esgoto. Em
paralelo, cerca de 70 projetos conceituais 
das casas estão em desenvolvimento com a 
participação das famílias. Em setembro de 2019, 
foram aprovados, pela comunidade, os projetos 
conceituais da escola e do posto de saúde.

Os reassentamentos são realizados a partir 
de um processo coletivo e deliberativo 
determinado para a tomada de decisões, 
estabelecido nas diretrizes definidas com 
as comunidades, Comissão de Atingidos, 
Assessoria Técnica, com acompanhamento
do Ministério Público Estadual.

Avançam as obras dos reassentamentos

398
hectares de 
área total

98
hectares de 
área urbana

9 km
distância da área 
atingida até o 
reassentamento

225 104
famílias 
(estimado)

projetos básicos 
protocolados 
na Prefeitura de 
Mariana*

Bento Rodrigues

18
alvarás de casas 
emitidos e de 
uma escola

87% 
de execução da 
pavimentação do 
acesso principal* * Até setembro 2019
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Paracatu de Baixo

Em maio de 2016, a comunidade de Bento 
Rodrigues escolheu o terreno de Lavoura, 
que possui 398 hectares e fica a 9 km da área 
atingida. Em setembro de 2016, a comunidade 
de Paracatu de Baixo elegeu o terrenodo 
reassentamento, Lucila.

As famílias ocuparão uma Área de Diretrizes 
Especiais (ADIES) de aproximadamente 96 
hectares, inserida em um terreno de 406 
hectares localizado a 4 km da área atingida. A 
disposição e características dos equipamentos 
como escola, igrejas, praças, posto de saúde, 
posto policial, parque linear, entre outros, 
devem seguir a legislação e estar de acordo 
com os hábitos coletivos.
 
Para o desenho das casas dos reassentamentos, 
cada futuro morador é atendido por um 
arquiteto contratado pela Fundação Renova 
para a formulação do projeto conceitual. A 
proposta das moradias deve garantir condições 

de habitabilidade e acessibilidade e o respeito 
ao modo de vida familiar e comunitário. 
Somente depois de chegar a um resultado 
satisfatório pelos moradores, o projeto é 
considerado pronto para ser avaliado, para fins 
de emissão de alvará pela Prefeitura de Mariana.

Para cada residência, é necessário um alvará 
de construção, assim como a assinatura, pela 
família, de um termo de opção pela moradia 
no reassentamento coletivo. Após a obtenção 
dessas documentações, a Fundação Renova 
pode iniciar a edificação de cada casa.
 
Até que as vilas de Bento Rodrigues e Paracatu 
de Baixo sejam reconstruídas, todos os 
moradores egressos de ambas as comunidades 
têm o direito à moradia assegurado pela 
Fundação Renova, que atualmente aluga casas 
na região de Mariana (MG).

406
hectares de 
área total

96
hectares de 
área urbana

4 km
de distância da 
área atingida até o 
reassentamento

140 22
famílias 
(estimado)

projetos 
conceituais 
concluídos*

* Até setembro 2019
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Um projeto piloto de revitalização 

está contribuindo ativamente para o 

reestabelecimento da vida aquática do rio 

Gualaxo do Norte, um dos principais afluentes 

do rio Doce, que abrange os municípios de 

Mariana, Ouro Preto e Barra Longa, em Minas 

Gerais. Em desenvolvimento desde maio de 

2019, o processo chamado de renaturalização, 

pioneiro no Brasil, tem como objetivo recriar 

características e processos ecológicos naturais 

em trechos afetados pela passagem de rejeitos. 

Biólogos e ecólogos da empresa Aplysia, 

startup contratada pela Fundação Renova, 

fazem as instalações das estruturas necessárias 

para a medição e coleta de sedimentos, 

por meio da inserção de árvores e troncos 

de madeira na calha dos cursos d’água e 

às margens do rio. Esses troncos ajudam a 

frear o fluxo das águas, criando pequenas 

porções de água estagnada chamadas 

remansos, a fim de reduzir a turbidez e 

proporcionar a variedade de ambientes 

para a sobrevivência de organismos 

como os peixes, que preferem locais mais 

calmos para fecundação e alimentação.

Ao todo, o projeto revitalizou, até agora, uma 

extensão de aproximadamente 1.800 metros. 

A partir do relatório, a Fundação vai estudar 

a possibilidade de ampliar a aplicação dessa 

técnica para outros trechos do Gualaxo. 

Projeto pioneiro renaturaliza o rio Gualaxo do Norte 

1.800
metros de extensão 
revitalizados

79
árvores fixadas

103 
troncos 
submersos

23 
feixes de capim

Renaturalização Gualaxo do Norte
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Propriedades rurais atingidas pelo rompimento 

da barragem de Fundão, localizadas entre 

Mariana e a Usina Hidrelétrica Risoleta Neves 

(Candonga), no município de Rio Doce, 

estão sendo transformadas em unidades 

produtivas com manejo sustentável. Com 

o engajamento e a conscientização das 

famílias, a frente de Uso Sustentável da Terra 

(UST) da Fundação Renova desenvolve 

ações em 235 propriedades para garantir 

a retomada de suas atividades a partir 

de práticas de conservação ambiental. 

Entre os objetivos, estão a ampliação e 

difusão de experiências agroecológicas, 

diversificação da produção, gestão da 

propriedade, manejo racional da produção 

agropecuária e a conservação de recursos 

naturais, como solo e água. Protagonistas 

nesse processo, os produtores participam da 

adoção de tecnologias de baixa emissão ou 

captura de carbono, melhoria de segurança 

alimentar e incremento, com o apoio dos 

órgãos reguladores, de serviços ambientais 

em áreas produtivas ou de conservação.

Para que a restauração das áreas afetadas 

pelos rejeitos seja efetiva e perene, a 

readequação ambiental e produtiva das 

propriedades rurais próximas às margens 

dos rios deverá ser feita em 2.600 hectares, 

ou seja, uma área quatro vezes maior que 

os locais com depósito de rejeitos. 

O mapeamento e embasamento das ações 

aplicadas pela Fundação Renova levam em 

conta as mesmas ferramentas que subsidiam 

políticas públicas. Uma delas é a avaliação 

feita pelo Zoneamento Ambiental Produtivo 

(ZAP), que disponibiliza uma base de dados e 

informações para o aprimoramento da gestão 

ambiental em bacias hidrográficas e ajuda a 

fazer uma análise das propriedades em sua 

totalidade. Ainda são examinados, a cada 

dois anos, os Indicadores de Sustentabilidade 

em Agroecossistemas (ISAs), composto por 

um conjunto de 21 indicadores, entre eles 

fertilidade do solo, gerenciamento de resíduos, 

diversificação da paisagem e vegetação nativa. 

Essas informações são base para o Plano de 

Adequação Socioeconômica e Ambiental das 

Propriedades Rurais (Pasea), aplicado pela 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão 

Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG).

UNIDADES DEMONSTRATIVAS

Propriedades rurais

Balanço das ações nas propriedades rurais

21
propriedades foram 
selecionadas e vão 
abrigar 25 UDs

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

4.500
horas de capacitação

185
produtores capacitados

ÁGUA

298
barraginhas 
(açudes para 
captaçãp pluvial)

5 mil
nascentes em processo de 
recuperação, localizadas nas 
propriedades rurais diretamente 
atingidas, de um total de 1.554 
que estão em restauração
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O Parque Estadual do Rio Doce, 

considerado a maior floresta tropical de 

Minas Gerais, vai receber uma série de 

ações que visam melhorar sua estrutura. 

A Fundação Renova vai destinar R$ 63 

milhões para a consolidação do parque.

Serão realizadas uma série de ações, que 

vão desde o diagnóstico da estrutura física, 

georreferenciamento, revisão do plano de 

manejo, a elaboração do Plano de Uso Público, 

até a proteção física, combate a incêndios e 

contratação de mão de obra especializada.

As ações de consolidação do parque 

estão previstas na cláusula 182 do Termo 

de Transação e de Ajustamento de 

Conduta (TTAC) e fazem parte da ação 

compensatória. O plano de trabalho foi 

aprovado pelo Comitê Interfederativo após 

apresentação do Instituto Estadual de 

Florestas, autarquia do governo de Minas 

responsável pela administração do parque.

O Parque Estadual do Rio Doce foi a 

primeira unidade de conservação criada 

pelo Estado, em 1944, e abrange o maior 

maciço florestal contínuo de Mata Atlântica 

do Brasil, além de abrigar espécies 

endêmicas e ameaçadas de extinção.

O aporte de recursos vai permitir que a área 

continue cumprindo o seu papel na produção 

de pesquisas científicas e produzindo 

conhecimento de qualidade. Além disso, as 

ações devem beneficiar as comunidades do 

entorno da unidade de conservação, ao aliar 

o desenvolvimento à preservação ambiental.

Parque do Rio Doce receberá investimento de R$ 63 milhões

Por dentro do parque

• 40 lagoas naturais

• árvores centenárias

• fauna e flora nativas

O Parque Estadual do Rio Doce foi criado em 1944 

em uma área com a predominância do bioma Mata Atlântica. 

36.970
ÁREA

HECTARES

• Atendimento a turista e 
pesquisadores

INFRAESTRUTURA
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As pesquisas relacionadas à biodiversidade 

têm o objetivo de entender os impactos 

da barragem de Fundão e monitorar como 

as espécies estão se comportando após o 

rompimento. Esses estudos, aplicados na 

flora e fauna terrestres, na biota aquática 

do rio Doce e no monitoramento marinho, 

fornecem subsídios para tomada de decisão 

das ações para preservação ambiental. 

Os pesquisadores que estudam a 

biodiversidade terrestre estão coletando 

dados de grupos de animais invertebrados 

e vertebrados, e o Parque do Rio Doce 

é um dos pontos de monitoramento.

Esse monitoramento vai detectar os níveis de 

metais residuais nesse grupo de seres na flora 

terrestre, nas ilhas fluviais e no solo ao longo 

do rio Doce. O método adotado, o Rapeld, 

foi definido pelo Ibama e está sendo usado 

pela primeira vez em larga escala na bacia. 

Esse método divide a terra em parcelas para 

coleta de dados dos mais diversos organismos, 

de invertebrados, como minhocas e abelhas, 

a mamíferos de grande porte, como antas 

e onças, incluindo animais relacionados a 

ambientes aquáticos, como cágados e jacarés, 

e as plantas. O método permite a amostragem 

de comunidades biológicas em áreas extensas, 

ao mesmo tempo que minimiza a variação 

de fatores como temperatura e umidade, 

atuantes sobre essas comunidades. 

A primeira etapa, já cumprida, não detectou 

contaminações anormais no número de 

comunidades terrestres avaliadas. Um 

relatório sobre a ação será divulgado em 

2019 e oferecerá dados que devem orientar a 

volta da equipe ao campo, ainda neste ano. 

Do resultado de ações como esta 

serão estabelecidas diretrizes para a 

preservação do ecossistema ao longo 

do rio Doce no trecho impactado.  

Biodiversidade terrestre

As ações de biodiversidade terrestre

profissionais 
em campo

instituições de 
ensino, grupos 
de pesquisa, 
empresas e ONGs 
são parceiras da 
Fundação Renova

107 80 30
pontos de 
monitoramento 
de biodiversidade 
terrestre
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Bacia do rio Doce receberá plantio 
de espécies nativas em 40 mil hectares

A ação inicial de recuperação de 40 mil 

hectares de Áreas de Preservação Permanente 

(APPs) e recarga hídrica na bacia do rio 

Doce, localizadas em Minas Gerais e Espírito 

Santo, prevê o plantio em 800 hectares. 

A fase iniciada em setembro deste 

ano, segue até fevereiro de 2020. 

Serão contemplados os municípios de 

Governador Valadares, Coimbra, Periquito 

e Galileia, em Minas Gerais; e Colatina, 

Marilândia e Pancas, no Espírito Santo. 

Em torno de 800 mil mudas serão 

utilizadas na operação. As espécies são do 

inventário da Mata Atlântica, o bioma que 

está sendo recuperado. As mudas foram 

produzidas em parceria com dez viveiros 

na parte do alto, médio e baixo rio Doce.

Todo o reflorestamento terá duração de dez 

anos. O aporte será de cerca de R$ 1,1 bilhão.

A Fundação Renova mobilizou produtores 

rurais e comunidades para atuar nestes 

primeiros hectares de plantio. A iniciativa 

faz parte de uma parceria com o WWF-

Brasil, que desenvolveu um projeto de 

recuperação florestal em larga escala 

específico para a bacia do rio Doce. 

Boas práticas agropecuárias, associadas a 

outros instrumentos econômico-financeiros, 

serão testadas ao longo do projeto, com o 

objetivo de tornar mais atrativa a adesão 

à recuperação e preservação do meio 

ambiente, assim como trazer benefícios 

sociais para as comunidades locais. 

Pesquisadores da Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG) e da Universidade 

Federal de Viçosa (UFV) também auxiliam a 

Fundação na definição das áreas prioritárias 

para as ações. Esse trabalho conjunto 

constrói critérios que definem as áreas de 

plantio direto, que podem ser econômicos, 

sociais ou ambientais. Dentre eles, estão a 

geração de emprego e renda e a importância 

da recuperação de nascentes nos locais. 

Reflorestamento

é o valor do aporte 
para essa ação

40 mil
hectares receberão 
plantio de espécies 
nativas

bilhão
R$ 1,1
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Acordo firmado entre a Fundação Renova 

e o Centro de Formação Francisca Veras, 

organização de Governador Valadares 

formada por famílias assentadas e mediadas 

pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (MST), vai viabilizar a restauração 

florestal de 180 hectares de Áreas de 

Preservação Permanente e de Recarga 

Hídrica (APP/ARH) em quatro assentamentos 

mineiros, situados em Santa Maria do Suaçuí, 

Periquito, Campanário e Jampruca. 

A parceria envolve ações de mobilização, 

capacitação e cercamento das áreas locais. 

A previsão de produção inicial é de cerca 

de 285 mil mudas, dentre espécies florestais 

e agroflorestais, envolvendo 200 famílias 

envolvidas no primeiro momento. Essa 

parceria-piloto pode expandir futuramente 

para mais de 340 hectares. O processo tem 

conclusão prevista para outubro de 2020.

As nascentes têm papel ambiental 

fundamental na recuperação de um rio e 

mesmo de uma bacia hidrográfica. Se elas 

estão preservadas, há boas chances de 

restaurarem áreas degradadas, não apenas 

resgatando a biota terrestre e aquática, mas 

também garantindo a qualidade da água 

captada para abastecimento e consumo.

O Programa de Recuperação de Nascentes, 

que está em seu terceiro ano, tem como 

objetivo recuperar 5.000 nascentes em 10 

anos, por meio do plantio de mudas e da 

regeneração natural. O terceiro ano (2019) 

continua mobilizando, engajando e formando 

produtores rurais para que eles atuem na 

recuperação de outras 519 nascentes — além 

das 1.035 que estão sendo restauradas. 

Parceria com MST

Recuperação de nascentes

Restauração de nascentes

Nascentes em 
recuperação até 
2018

áreas em processo 
de recuperação

1.554 1.035 571
nascentes em 
processo de 
recuperação

produtores rurais 
participantes

429



MG ES

Monitoramento da água faz do rio Doce o mais estudado do país

Importantes ações de monitoramento da 

água são desenvolvidas pela Fundação 

Renova na porção mineira e capixaba do 

rio Doce e na costa do Espírito Santo. Uma 

delas é o programa de monitoramento da 

água, implantado há dois anos e que avalia as 

condições da água na bacia do rio Doce. 

O programa de monitoramento da água é uma 

importante ação desenvolvida pela Fundação 

Renova na porção mineira e capixaba do 

rio Doce e na costa do Espírito Santo. Esse 

programa, implantado há dois anos, avalia as 

condições da água na bacia do rio Doce. 

Hoje, o rio Doce é o mais monitorado do Brasil. 

São mais de 6 milhões de dados coletados 

em dois anos. Essas informações, que são 

compartilhadas com órgãos ambientais, 

também passaram a ser disponibilizadas no site 

da Fundação Renova desde março de 2019.

Os relatórios gerados pelo programa permitem 

afirmar que as condições da bacia são hoje 

semelhantes às de antes do rompimento. A 

comparação é realizada a partir de dados de 

monitoramentos anteriores, como é o caso das 

análises do Instituto Mineiro de Gestão das 

Águas (Igam), que estuda a bacia desde 1997.

O programa faz um monitoramento detalhado, 

em tempo real, das condições dos cursos 

d’água impactados. O objetivo é acompanhar a 

evolução dos parâmetros de qualidade da 

A estrutura do monitoramento da água

pontos na bacia 
desde os diques 
das barragens em 
Mariana até a foz 
do rio

milhões de dados 
gerados em 2 anos

parâmetros 
físicos, químicos 
e biológicos são 
analisados na água

parâmetros são 
avaliados nos 
sedimentos

pontos no litoral do 
Espírito Santo até o 
sul da Bahia

92

2

56

6 80 40

36
pontos de 
monitoramento
na bacia do rio Doce

bancos de dados 
(Linhares e 
Mariana)

estações 
automáticas

22
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água em 92 pontos, de Mariana (MG) à foz, 

em Linhares (ES). Esses dados subsidiam o 

planejamento preventivo dos sistemas de 

abastecimento de água.

Hoje, o rio Doce é enquadrado na classe 2 

pelo Conama (Conselho Nacional do Meio 

Ambiente), e isso significa que a água pode ser 

consumida após tratamento convencional e ser 

destinada à irrigação. 

Acompanham esse trabalho cinco órgãos: 

Agência Nacional de Águas (ANA), Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (Ibama), Instituto Chico 

Mendes (ICMBio), Instituto Mineiro de Gestão 

das Águas (Igam) e Agência Estadual de 

Recursos Hídricos do Espírito Santo (Agerh).


