
Informativo mensal sobre o monitoramento da 

água nos rios Doce, do Carmo e Gualaxo do Norte. 
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Informações mais recentes validadas pela Fundação Renova



Análise resumida

Principais parâmetros com 
violações por número de pontos:

Estamos no período chuvoso e  
27 dos 29 pontos monitorados 
apresentaram números acima do que  
a Resolução Conama 357/05 permite. 
Estes resultados são historicamente 
comuns nessa época do ano.

Apenas o ponto Rio Doce 07, na zona rural entre Baguari e 
Governador Valadares, não apresentou violações. 

Não houve análise do ponto Rio do Carmo 05.

Manganês Total, Ferro dissolvido, Turbidez,  

Alumínio dissolvido e Sólidos Suspensos Totais 

apresentaram valores acima da legislação,  

resultados típicos em épocas de chuva.

Os metais acima estão naturalmente presentes na 

bacia do rio Doce e também fazem parte do 

rejeito da barragem de Fundão.

Os principais parâmetros que contribuíram para 
classificação média e ruim do índice da qualidade da água 
foram a bactéria E. Coli e a Turbidez.

11

Turbidez

Ferro dissolvido

14

Bacteria E. Coli

19

Manganês Total

17

Sólidos Suspensos Totais (SST)

1

Alumínio dissolvido

6



Boletim Águasdas
O Boletim das Águas traz até você os dados mais recentes sobre o monitoramento da água na Bacia do rio Doce. 

Para saber mais sobre a autorização e usos da água, procure informações junto ao Poder Público da sua região.

Esse ícone significa que o 
objeto possui interatividade

Para melhor visualização, utilize os navegadores e leitores de PDF: 
Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge ou Adobe Acrobat Reader
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Clique nos pontos de 
monitoramento para conhecer os 
principais resultados das análises.

São Domingos 
do Prata

Bom Jesus 
do Galho

Governador 
Valadares
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Guandu
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Linhares
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Mariana
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Rio Doce

Atende ao limite do Conama 357 RDO: Rio Doce Não atende ao limite do Conama 357
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https://drive.google.com/file/d/1kbgpc52JVeGYmEukwdEC5YhZ603gSt1Z/view?usp=sharing


Mariana Barra 
Longa Rio 

Doce

Acaiaca

RDO: Rio DoceRCA: Rio do CarmoRGN: Rio Gualaxo do Norte Não atende ao limite do Conama 357Atende ao limite do Conama 357 

Mapa do MonitoramentoBoletim
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O ponto encontra-se fora da área impactada pelo rompimento da barragem de Fundão.

RGN 01

Escherichia coli

Bactéria presente nas fezes humanas e de animais, 

que indica contaminação fecal em águas doces.

Maior que

Acima do limite 

Conama 357/05 de 

1.000 NMP / 100 mL

16.000 NMP 
100 mL

Manganês total

Essencial para o bem estar de muitos organismos. 

Em concentrações muito elevadas, pode causar 

danos à saúde.

Acima do limite 

Conama 375/05 

de 0,1 mg / L

0,823 mg
Litro Mn

Divisa com área da Vale, em Camargos, distrito de Mariana (MG)

Turbidez

Indica o quanto uma água está turva, com 

reduzida transparência. Influencia diretamente nas 

comunidades aquáticas e nos usos da água.

Acima do limite 

Conama 357/05 

de 100 NTU

195,71 NTU

Resultados de NOV | 2020

RGN: Rio Gualaxo do Norte

Acesse outros resultados do ponto

Boletim
Águasdas

https://drive.google.com/file/d/1mf0pgtI3s08Wpo1yzq4rPZr7Uz4edyry/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1iYUysZ6B5x825icB2nvj1DSh0PfO4g3z&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs


Resultados de NOV | 2020

Divisa com área da Vale, em Camargos, distrito de Mariana (MG)

Escherichia coli

Bactéria presente nas fezes humanas e de animais, 

que indica contaminação fecal em águas doces.

Maior que

Acima do limite 

Conama 357/05 de 

1.000 NMP / 100 mL

16.000 NMP 
100 mL

Manganês total

Essencial para o bem estar de muitos organismos. 

Em concentrações muito elevadas, pode causar 

danos à saúde.

Acima do limite 

Conama 375/05 

de 0,1 mg / L

0,195 mg
Litro Mn

Área da Companhia Esperança, em Ponte do Gama, distrito de Mariana (MG)

RGN 02

RGN: Rio Gualaxo do Norte

Acesse outros resultados do ponto

Boletim
Águasdas

https://drive.google.com/open?id=1mPqbyf6m3B-QIvy-IoImuLqB5rN-h5FQ&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1iWKqJTwyVY5cdUEczl36ZUHxKRDRnKCS&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs


Resultados de NOV | 2020

Divisa com área da Vale, em Camargos, distrito de Mariana (MG)

Escherichia coli

Bactéria presente nas fezes humanas e de animais, 

que indica contaminação fecal em águas doces.

Acima do limite 

Conama 357/05 de 

1.000 NMP / 100 mL

1.700 NMP 
100 mL

Manganês total

Essencial para o bem estar de muitos organismos. 

Em concentrações muito elevadas, pode causar 

danos à saúde.

Acima do limite 

Conama 375/05 

de 0,1 mg / L

0,267 mg
Litro Mn

RGN 03

Próximo à ponte de Ponte do Gama, distrito de Mariana (MG)

RGN: Rio Gualaxo do Norte

Acesse outros resultados do ponto

Boletim
Águasdas

https://drive.google.com/open?id=1mOpBXdQWmUIhCmko8uWWoQdRbXO_GMd-&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1ifxtSRr4Em10sv8nYtFt1-BEY6HTQmPX&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs


Resultados de NOV | 2020

Divisa com área da Vale, em Camargos, distrito de Mariana (MG)

Escherichia coli

Bactéria presente nas fezes humanas e de animais, 

que indica contaminação fecal em águas doces.

Acima do limite 

Conama 357/05 de 

1.000 NMP / 100 mL

1.100 NMP 
100 mL

Manganês total

Essencial para o bem estar de muitos organismos. 

Em concentrações muito elevadas, pode causar 

danos à saúde.

Acima do limite 

Conama 375/05 

de 0,1 mg / L

0,218 mg
Litro Mn

RGN 04

 Fazenda particular em Paracatu de Cima, Mariana (MG)

RGN: Rio Gualaxo do Norte

Acesse outros resultados do ponto

Boletim
Águasdas

https://drive.google.com/open?id=1mK1OoC9eI9Olj9_ZBCY2DjRXHkn_z-OZ&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1idrwTJVJofxDUQ-BgVTwUGt61TxlJFGd&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs


Divisa com área da Vale, em Camargos, distrito de Mariana (MG)

RGN 05

Escherichia coli

Bactéria presente nas fezes humanas e de animais, 

que indica contaminação fecal em águas doces.

Acima do limite 

Conama 357/05 de 

1.000 NMP / 100 mL

1.700 NMP 
100 mL

Manganês total

Essencial para o bem estar de muitos organismos. 

Em concentrações muito elevadas, pode causar 

danos à saúde.

Acima do limite 

Conama 375/05 

de 0,1 mg / L

0,474 mg
Litro Mn

Turbidez

Indica o quanto uma água está turva, com 

reduzida transparência. Influencia diretamente nas 

comunidades aquáticas e nos usos da água.

Acima do limite 

Conama 357/05 

de 100 NTU

118,97 NTU

Resultados de NOV | 2020

Fazenda particular em Paracatu de Cima, Mariana (MG)

RGN: Rio Gualaxo do Norte

Acesse outros resultados do ponto

Boletim
Águasdas

https://drive.google.com/open?id=1mf0pgtI3s08Wpo1yzq4rPZr7Uz4edyry&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1mmOGHTF7ooYToGy4Rl3uxKdNl-ZatoP4&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1iaT9dWpzf8G7vswcbch_NrekVKiW_sLu&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs


Resultados de NOV | 2020

Divisa com área da Vale, em Camargos, distrito de Mariana (MG)

Manganês total

Essencial para o bem estar de muitos organismos. 

Em concentrações muito elevadas, pode causar 

danos à saúde.

Acima do limite 

Conama 375/05 

de 0,1 mg / L

0,430 mg
Litro Mn

RGN 06

Próximo à ponte Santa Cruz, em Paracatu de Cima, Mariana (MG)

Turbidez

Indica o quanto uma água está turva, com 

reduzida transparência. Influencia diretamente nas 

comunidades aquáticas e nos usos da água.

Acima do limite 

Conama 357/05 

de 100 NTU

108,22 NTU

RGN: Rio Gualaxo do Norte

Acesse outros resultados do ponto

Boletim
Águasdas

https://drive.google.com/open?id=1mmNKO6QQfSS-MhaOSZJzbh9tYxYd6uAF&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1is6CTy-jSvyxHNGN5STsrBno5OjP3Oju&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs


RGN: Rio Gualaxo do Norte

Resultados de NOV | 2020

Próximo à estrada entre a sede de 
Barra Longa e o distrito de Gesteira, 
a 3,8 km do rio do Carmo

Manganês total

Essencial para o bem estar de muitos 

organismos. Em concentrações muito 

elevadas, pode causar danos à saúde.

Acima do limite 

Conama 375/05 

de 0,1 mg / L

0,307 mg 
Litro Mn

RGN 07

Escherichia coli

Bactéria presente nas fezes humanas e de animais, 

que indica contaminação fecal em águas doces.

Acima do limite 

Conama 357/05 de 

1.000 NMP / 100 mL

3.500 NMP 
100 mL

Manganês total

Essencial para o bem estar de muitos organismos. 

Em concentrações muito elevadas, pode causar 

danos à saúde.

Acima do limite 

Conama 375/05 

de 0,1 mg / L

0,289 mg
Litro Mn

Próximo à ponte na estrada entre a sede de Barra Longa 
e o distrito de Gesteira, a 1 km do rio do Carmo

RGN 08

Acesse outros resultados do pontoAcesse outros resultados do ponto

Boletim
Águasdas

https://drive.google.com/open?id=1ml0VrdqC8uerPgQ3nmnyQ-9Xy8aJTbbg&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1mmhS9aAV6RMCC3qk_wkva7IMG4JysBBL&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1ihc8R1XMvLJ-huxJlr4ghxCfTyRcr_y_&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1iowLI0GGfNH_wpYSAqH3cVyIkNHmDRWj&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs


O ponto encontra-se fora da área impactada pelo rompimento da barragem de Fundão.

Divisa com área da Vale, em Camargos, distrito de Mariana (MG)

RCA 01

Escherichia coli

Bactéria presente nas fezes humanas e de animais, 

que indica contaminação fecal em águas doces.

Acima do limite 

Conama 357/05 de 

1.000 NMP / 100 mL

16.000 NMP 
100 mL

Manganês total

Essencial para o bem estar de muitos organismos. 

Em concentrações muito elevadas, pode causar 

danos à saúde.

Acima do limite 

Conama 375/05 

de 0,1 mg / L

0,823 mg
Litro Mn

Resultados de NOV | 2020

Embaixo da antiga ponte férrea, em Acaiaca (MG)

Alumínio dissolvido

Pode estar presente na água por meio da erosão 

e da lavagem de solos e rochas ou como resíduo 

do tratamento de água. Em concentrações muito 

elevadas, pode ser tóxico aos seres humanos.

Al

RCA: Rio do Carmo

Acima do limite 

Conama 375/05 

de 0,1 mg / L

0,289 mg
Litro

Acesse outros resultados do ponto

Boletim
Águasdas

https://drive.google.com/open?id=1mf0pgtI3s08Wpo1yzq4rPZr7Uz4edyry&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=14MrEvO3aGzyyf4Z3FBpqJMb5rI_LVYja&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1hy611ofQ4UBE6VSvd9FtUzrXE_SIOAdJ&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs


Resultados de NOV | 2020

RCA: Rio do Carmo

RCA 02

Próximo à estátua do “Caboclo D’água”, 
na av. Beira-rio, em Barra Longa (MG)

Turbidez
Indica o quanto uma água 

está turva, com reduzida 

transparência. Influencia 

diretamente nas comunidades 

aquáticas e nos usos da água.

Acima do limite Conama 

357/05 de 100 NTU

139,99 NTU
0,131 mg
Litro
Acima do limite Conama 

375/05 de 0,1 mg / L

Pode estar presente na água por meio da 

erosão e da lavagem de solos e rochas ou 

como resíduo do tratamento de água. Em 

concentrações muito elevadas, pode ser 

tóxico aos seres humanos.

Alumínio Dissolvido

Al

Bactéria presente nas fezes 

humanas e de animais, que 

indica contaminação fecal 

em águas doces.

E-Coli

Acima do limite Conama 

357/05 de 1.000 NMP / 100 mL

2.800 NMP 
100 mL

0,476 mg
Litro
Acima do limite Conama 

375/05 de 0,1 mg / L

Manganês total
Essencial para o bem estar de muitos 

organismos. Em concentrações muito 

elevadas, pode causar danos à saúde.

Mn

Acesse outros resultados do ponto

Boletim
Águasdas

https://drive.google.com/file/d/19i9jBd3g5sDy9E0uBk8XXfuq8_sR6yw8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1i18MxhuhT6ZD93oHY4pM5uXRUU3NwML5&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs


Divisa com área da Vale, em Camargos, distrito de Mariana (MG)

RCA 03

Manganês total

Essencial para o bem estar de muitos organismos. 

Em concentrações muito elevadas, pode causar 

danos à saúde.

Acima do limite 

Conama 375/05 

de 0,1 mg / L

0,403 mg
Litro Mn

Turbidez

Indica o quanto uma água está turva, com 

reduzida transparência. Influencia diretamente nas 

comunidades aquáticas e nos usos da água.

Acima do limite 

Conama 357/05 

de 100 NTU

129,52 NTU

Resultados de NOV | 2020

Área rural com pastagem de gado, após encontro 
dos rios Gualaxo do Norte e do Carmo, em Barra Longa (MG)

Alumínio dissolvido

Pode estar presente na água por meio da erosão 

e da lavagem de solos e rochas ou como resíduo 

do tratamento de água. Em concentrações muito 

elevadas, pode ser tóxico aos seres humanos.

Acima do limite 

Conama 375/05 

de 0,1 mg / L

0,105 mg
Litro Al

RCA: Rio do Carmo

Acesse outros resultados do ponto

Boletim
Águasdas

https://drive.google.com/open?id=1mf0pgtI3s08Wpo1yzq4rPZr7Uz4edyry&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs
https://drive.google.com/file/d/19hKC6Jz2OlmvojwAFYeXagwCcE-tZttG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1i6717ywL7S_QMusNv1dYFnLuV63yRJL2&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs


RCA: Rio do Carmo

Divisa com área da Vale, em Camargos, distrito de Mariana (MG)

RCA 04

Escherichia coli

Bactéria presente nas fezes humanas e de animais, 

que indica contaminação fecal em águas doces.

Acima do limite 

Conama 357/05 de 

1.000 NMP / 100 mL

16.000 NMP 
100 mL

Manganês total

Essencial para o bem estar de muitos organismos. 

Em concentrações muito elevadas, pode causar 

danos à saúde.

Acima do limite  

Conama 375/05 

de 0,1 mg / L

0,403 mg
Litro Mn

Turbidez

Indica o quanto uma água está turva, com 

reduzida transparência. Influencia diretamente nas 

comunidades aquáticas e nos usos da água.

Acima do limite 

Conama 357/05 

de 100 NTU

146,84 NTU

Resultados de NOV | 2020

Área rural com pastagem de gado, em Barra Longa (MG)

Maior que

Acesse outros resultados do ponto

Boletim
Águasdas

https://drive.google.com/open?id=1mf0pgtI3s08Wpo1yzq4rPZr7Uz4edyry&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1nCUOWeWfBdAzEO1fbVISleR0mTK6lvKY&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1i6WhOqPbZC3SBeLKeDQ2jiEc36rSPaGh&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs


RCA: Rio do Carmo

RCA 06

Manganês total

Essencial para o bem estar de muitos organismos. 

Em concentrações muito elevadas, pode causar 

danos à saúde.

Acima do limite 

Conama 375/05 

de 0,1 mg / L

0,303 mg
Litro Mn

Resultados de NOV | 2020

Área de fazenda produtora de 
laticínios, a cerca de 7,5 km do 
encontro com o rio Piranga

Acesse outros resultados do ponto

Boletim
Águasdas

https://drive.google.com/open?id=1mtGFaEkxUlofcjRrd4NBGdZrL94DrKR4&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1i8SBYe8SQ__gPn-ihGytCZd4AWL_zors&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs


RDO: Rio Doce

Divisa com área da Vale, em Camargos, distrito de Mariana (MG)

RDO 01

Manganês total

Essencial para o bem estar de muitos organismos. 

Em concentrações muito elevadas, pode causar 

danos à saúde.

Acima do limite 

Conama 375/05 

de 0,1 mg / L

0,160 mg
Litro Mn

Turbidez

Indica o quanto uma água está turva, com 

reduzida transparência. Influencia diretamente nas 

comunidades aquáticas e nos usos da água.

Acima do limite 

Conama 357/05 

de 100 NTU

106,11 NTU

Resultados de NOV | 2020

Logo após o encontro dos rios do Carmo e Piranga

Ferro dissolvido

Essencial aos seres vivos, mas quando ingerido em 

quantidades elevadas, pode ser tóxico. Também 

pode trazer problemas ao abastecimento público.

Acima do limite  

Conama 375/05  

de 0,3 mg / L

0,506 mg
Litro Fe

Acesse outros resultados do ponto

Boletim
Águasdas

https://drive.google.com/open?id=1mf0pgtI3s08Wpo1yzq4rPZr7Uz4edyry&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1msDU65Gu2TQC4QzZQOv9YRzAsLjRbBdw&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1jLMmWn3bVYSl78jPUZPWmaFUcEM5VS2m&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs


Resultados de NOV | 2020

RDO: Rio Doce

RDO 03

Turbidez
Indica o quanto uma água 

está turva, com reduzida 

transparência. Influencia 

diretamente nas comunidades 

aquáticas e nos usos da água.

Acima do limite Conama 

357/05 de 100 NTU

170,12 NTU

Bactéria presente nas fezes 

humanas e de animais, que 

indica contaminação fecal 

em águas doces.

E-Coli

Acima do limite Conama 

357/05 de 1.000 NMP / 100 mL

1.100 NMP 
100 mL

0,394 mg
Litro
Acima do limite Conama 

375/05 de 0,3 mg / L

Essencial aos seres vivos, mas quando 

ingerido em quantidades elevadas, pode ser 

tóxico. Também pode trazer problemas ao 

abastecimento público.

Ferro dissolvido

Fe

0,197 mg
Litro
Acima do limite Conama 

375/05 de 0,1 mg / L

Manganês total
Essencial para o bem estar de muitos 

organismos. Em concentrações muito 

elevadas, pode causar danos à saúde.

Mn

Relacionados ao parâmetro turbidez, 

podem causar danos aos peixes e à vida 

aquática, transportar poluentes e também 

reter bactérias.

Sólidos Suspensos Totais

Acima do limite Conama 

357/05 de 100 mg / L

149 mg 
Litro

SST

Acesse outros resultados do ponto

Boletim
Águasdas

Localizado no areal Transgraças, em Sem Peixe (MG)

https://drive.google.com/open?id=1jIlW2BGLo7cff1OqVIm5fAoz94HIpIXl&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs
https://drive.google.com/file/d/1A5ea9LL7ZToBjav-H5qgfm4i9xeVQ-U-/view?usp=sharing


Resultados de NOV | 2020

RDO: Rio Doce

Divisa com área da Vale, em Camargos, distrito de Mariana (MG)

RDO 04

Manganês total

Essencial para o bem estar de muitos organismos. 

Em concentrações muito elevadas, pode causar 

danos à saúde.

Acima do limite 

Conama 375/05 

de 0,1 mg / L

0,138 mg
Litro Mn

Turbidez

Indica o quanto uma água está turva, com 

reduzida transparência. Influencia diretamente nas 

comunidades aquáticas e nos usos da água.

Acima do limite 

Conama 357/05 

de 100 NTU

108,97 NTU

Acesse outros resultados do ponto

No Parque Estadual do Rio Doce, onde existe a Ponte Perdida

Ferro dissolvido

Essencial aos seres vivos, mas quando ingerido em 

quantidades elevadas, pode ser tóxico. Também 

pode trazer problemas ao abastecimento público.

Acima do limite  

Conama 375/05  

de 0,3 mg / L

0,589 mg
Litro Fe

Boletim
Águasdas

https://drive.google.com/open?id=1mf0pgtI3s08Wpo1yzq4rPZr7Uz4edyry&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1jY_lA62DhHrIzQ3NV76doH5LtRQcHb6M&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs
https://drive.google.com/file/d/1AL0F8xIXbh2EYHIG0LSs4_1HicK1wpXh/view?usp=sharing
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Divisa com área da Vale, em Camargos, distrito de Mariana (MG)

RDO 05

Na travessia da balsa em Cachoeira Escura, 
comunidade de Belo Oriente (MG)

RDO: Rio Doce

Turbidez
Indica o quanto uma água 

está turva, com reduzida 

transparência. Influencia 

diretamente nas comunidades 

aquáticas e nos usos da água.

Acima do limite Conama 

357/05 de 100 NTU

116,76 NTU
0,181 mg
Litro
Acima do limite Conama 

375/05 de 0,1 mg / L

Pode estar presente na água por meio da 

erosão e da lavagem de solos e rochas ou 

como resíduo do tratamento de água. 

Em concentrações muito elevadas, pode 

ser tóxico aos seres humanos.

Alumínio dissolvido

Al

Bactéria presente nas fezes 

humanas e de animais, que 

indica contaminação fecal 

em águas doces.

E-Coli

Acima do limite Conama 

357/05 de 1.000 NMP / 100 mL

16.000 NMP 
100 mL

0,638 mg
Litro
Acima do limite Conama 

375/05 de 0,3 mg / L

Ferro dissolvido
Essencial aos seres vivos, mas quando 

ingerido em quantidades elevadas, 

pode ser tóxico. Também pode trazer 

problemas ao abastecimento público.

Fe

0,183 mg
Litro
Acima do limite Conama 

375/05 de 0,1 mg / L

Manganês total
Essencial para o bem estar de muitos 

organismos. Em concentrações muito 

elevadas, pode causar danos à saúde.

Mn

Maior que

Acesse outros resultados do ponto

Boletim
Águasdas

https://drive.google.com/open?id=1mf0pgtI3s08Wpo1yzq4rPZr7Uz4edyry&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs
https://drive.google.com/file/d/1ryXmQfacCe01fmkrNYfpQgxRK5xWaw9x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1jSF_hdWRczOrTh-cw2jKkMo8LL4cDXMT&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs
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Divisa com área da Vale, em Camargos, distrito de Mariana (MG)

RDO 06

RDO: Rio Doce

Na travessia da balsa em Pedra Corrida, 
comunidade de Periquito (MG)

Turbidez
Indica o quanto uma água 

está turva, com reduzida 

transparência. Influencia 

diretamente nas comunidades 

aquáticas e nos usos da água.

Acima do limite Conama 

357/05 de 100 NTU

103,37 NTU
0,167 mg
Litro
Acima do limite Conama 

375/05 de 0,1 mg / L

Essencial aos seres vivos, mas quando 

ingerido em quantidades elevadas, pode ser 

tóxico. Também pode trazer problemas ao 

abastecimento público.

Alumínio dissolvido

Al

Bactéria presente nas fezes 

humanas e de animais, que 

indica contaminação fecal 

em águas doces.

E-Coli

Acima do limite Conama 

357/05 de 1.000 NMP / 100 mL

3.500 NMP 
100 mL

0,679 mg
Litro
Acima do limite Conama 

375/05 de 0,3 mg / L

Ferro dissolvido
Essencial aos seres vivos, mas quando 

ingerido em quantidades elevadas, 

pode ser tóxico. Também pode trazer 

problemas ao abastecimento público.

Fe

Acesse outros resultados do ponto
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https://drive.google.com/open?id=1mf0pgtI3s08Wpo1yzq4rPZr7Uz4edyry&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1o8n9WCwjMAf4HQI1TO16r4sjoR3fjmSs&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1jN9_PHwzQiPav_NhxPlX4s-yr6uqV8UZ&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs
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RDO: Rio Doce

Divisa com área da Vale, em Camargos, distrito de Mariana (MG)

RDO 08

Próximo à ponte da rodovia Rio-Bahia, em Governador Valadares (MG)

Ferro dissolvido

Essencial aos seres vivos, mas quando ingerido em 

quantidades elevadas, pode ser tóxico. Também 

pode trazer problemas ao abastecimento público.

Acima do limite  

Conama 375/05  

de 0,3 mg / L

0,359 mg
Litro Fe

Escherichia coli

Bactéria presente nas fezes humanas e de animais, 

que indica contaminação fecal em águas doces.

Acima do limite 

Conama 357/05 de 

1.000 NMP / 100 mL

2.800 NMP 
100 mL

Acesse outros resultados do ponto

Boletim
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https://drive.google.com/file/d/1AwtQ9--8KoGJELhpRiq2csDh2qYEkEeL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1jZS_OxRe_TLS11NpS201XsAQTHfvhK3u&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs
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RDO: Rio Doce

Divisa com área da Vale, em Camargos, distrito de Mariana (MG)

RDO 09

Área rural próxima ao porto da balsa, em Tumiritinga (MG)

Ferro dissolvido

Essencial aos seres vivos, mas quando ingerido em 

quantidades elevadas, pode ser tóxico. Também 

pode trazer problemas ao abastecimento público.

Acima do limite  

Conama 375/05  

de 0,3 mg / L

0,413 mg
Litro Fe

Escherichia coli

Bactéria presente nas fezes humanas e de animais, 

que indica contaminação fecal em águas doces.

Acima do limite 

Conama 357/05 de 

1.000 NMP / 100 mL

16.000 NMP 
100 mL

Maior que

Acesse outros resultados do ponto

Boletim
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https://drive.google.com/file/d/1AQL_ZQj4JHfnswgMSdYVSjwqGzQdzIQh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1jZM_2CWxNUMeFZ_jG68bMjIzKUsggZXH&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs


RGN: Rio Gualaxo do Norte

Resultados de NOV | 2020

Próximo à ponte da BR-259,  
acima da Usina de Mascarenhas, 
em Resplendor (MG)

RDO 10

Escherichia coli

Bactéria presente nas fezes humanas e de animais, 

que indica contaminação fecal em águas doces.

Acima do limite 

Conama 357/05 de 

1.000 NMP / 100 mL

16.000 NMP 
100 mL

RDO 11

Próximo à ponte da Usina de Mascarenhas, em Baixo Guandu (ES)

Ferro dissolvido

Essencial aos seres vivos, mas quando ingerido em 

quantidades elevadas, pode ser tóxico. Também 

pode trazer problemas ao abastecimento público.

Acima do limite  

Conama 375/05  

de 0,3 mg / L

0,555 mg
Litro Fe

Ferro dissolvido

Essencial aos seres vivos, mas quando ingerido em 

quantidades elevadas, pode ser tóxico. Também 

pode trazer problemas ao abastecimento público.

Acima do limite  

Conama 375/05  

de 0,3 mg / L

0,585 mg
Litro Fe

Maior que

Acesse outros resultados do pontoAcesse outros resultados do ponto
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https://drive.google.com/file/d/1AVeoJkcUtmyEAeIyNJe54hLMm-iXJY6K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1njV1R6jEEL2uvlslczYhTUVVvDOgkQjb&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1jgoE4mVdl26_SWTbPOIkjyzwiMo3Jkw3&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1jk89b04ys8oH2nVc4MUqP_XH7zXNVR73&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs
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RDO: Rio Doce

Escherichia coli

Bactéria presente nas fezes humanas e de animais, 

que indica contaminação fecal em águas doces.

Acima do limite 

Conama 357/05 de 

1.000 NMP / 100 mL

2.800 NMP 
100 mL

RDO 12

Próximo ao Instituto Federal do Espírito Santo em Itapina, Colatina (ES)

Ferro dissolvido

Essencial aos seres vivos, mas quando ingerido em 

quantidades elevadas, pode ser tóxico. Também 

pode trazer problemas ao abastecimento público.

Acima do limite  

Conama 375/05  

de 0,3 mg / L

0,369 mg
Litro Fe

Acesse outros resultados do ponto

Boletim
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https://drive.google.com/file/d/13HnyFIQPHdfypM-etpuMDkD_OM3Qdj92/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1jfxu_UAQyz4lL90K3QXYwY7odwNtA9eA&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs
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RDO: Rio Doce

Escherichia coli

Bactéria presente nas fezes humanas e de animais, 

que indica contaminação fecal em águas doces.

Acima do limite 

Conama 357/05 de 

1.000 NMP / 100 mL

16.000 NMP 
100 mL

RDO 13

Próximo à ponte Florentino Ávidos, no centro de Colatina (ES)

Ferro dissolvido

Essencial aos seres vivos, mas quando ingerido em 

quantidades elevadas, pode ser tóxico. Também 

pode trazer problemas ao abastecimento público.

Acima do limite  

Conama 375/05  

de 0,3 mg / L

0,304 mg
Litro Fe

Maior que

Acesse outros resultados do ponto
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https://drive.google.com/file/d/1AYhq4yxMpd6ZQvpd2EG4aXLWZyZ269eA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1k08vIXZyMVBeYHjA26m5WwKdA9e23gTa&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs


Divisa com área da Vale, em Camargos, distrito de Mariana (MG)

RDO 14

Escherichia coli

Bactéria presente nas fezes humanas e de animais, 

que indica contaminação fecal em águas doces.

Acima do limite 

Conama 357/05 de 

1.000 NMP / 100 mL

16.000 NMP 
100 mL

Resultados de NOV | 2020

Próximo ao trevo de acesso a Marilândia (ES)

Alumínio dissolvido
Pode estar presente na água por meio da erosão 

e da lavagem de solos e rochas ou como resíduo 

do tratamento de água. Em concentrações muito 

elevadas, pode ser tóxico aos seres humanos.

Al
Acima do limite 

Conama 375/05 

de 0,1 mg / L

0,105 mg
Litro

RDO: Rio Doce

Maior que

Ferro dissolvido

Essencial aos seres vivos, mas quando ingerido em 

quantidades elevadas, pode ser tóxico. Também 

pode trazer problemas ao abastecimento público.

Acima do limite  

Conama 375/05  

de 0,3 mg / L

0,335 mg
Litro Fe

Acesse outros resultados do ponto

Boletim
Águasdas

https://drive.google.com/open?id=1mf0pgtI3s08Wpo1yzq4rPZr7Uz4edyry&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs
https://drive.google.com/file/d/1AXMKhv1QLl-eyFJxrKJ7fpGTrqnh4Lwa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1jxZxUSx2tKW1_qdk8SKaVVS27Ox8qEb9&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs
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RDO: Rio Doce

Escherichia coli

Bactéria presente nas fezes humanas e de animais, 

que indica contaminação fecal em águas doces.

Acima do limite 

Conama 357/05 de 

1.000 NMP / 100 mL

2.800 NMP 
100 mL

Próximo à ponte velha de Linhares (ES)

RDO 15

Mn

RDO 16

Próximo ao porto de Regência, 
distrito de Linhares (ES),  
na foz do rio Doce

Ferro dissolvido

Essencial aos seres vivos, mas quando ingerido em 

quantidades elevadas, pode ser tóxico. Também 

pode trazer problemas ao abastecimento público.

Acima do limite  

Conama 375/05  

de 0,3 mg / L

0,357 mg
Litro Fe

Ferro dissolvido

Essencial aos seres vivos, mas quando ingerido em 

quantidades elevadas, pode ser tóxico. Também 

pode trazer problemas ao abastecimento público.

Acima do limite  

Conama 375/05  

de 0,3 mg / L

0,475 mg
Litro Fe

Acesse outros resultados do pontoAcesse outros resultados do ponto

Boletim
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https://drive.google.com/file/d/1ArnFudIgK02FS2ghaptabYNnzoqVCs-9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AlVnipF5Z0nYD07vuXmj_ziLPXlYZV_C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k3OSVJuJo_k9WjedcrdUxMNIF0lp4_vo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1jw1lLPPLIJb8G3huJQu28rQTuYMD_bx_&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs


RDO: Rio DoceRCA: Rio do CarmoRGN: Rio Gualaxo do Norte

A qualidade da água está de acordo com os padrões ambientais nos pontos abaixo.

RDO 07

Rio Doce

Resultados de NOV | 2020

Acesse outros resultados do ponto
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https://drive.google.com/open?id=1jeFK7kT238f9lB_oK7az3m7sih2PtnqH&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs


RDO 08 RDO 09 RDO 10 RDO 11 RDO 12 RDO 15

RGN 08 RCA 02 RDO 01 RDO 03 RDO 05 RDO 06

*Base de dados do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) - 2011 a 2019.  

**Para os pontos RDO 12 e 15, base de dados da Agência Estadual de Recursos Hídricos (AGERH) – 2011 a 2015.

Referências bibliográficas: 
Agência Nacional das Águas (ANA) 

Veja como a turbidez se comportou nos últimos 10 anos de monitoramento***.

É expressa como Unidade Nefelométrica de Turbidez (NTU) e seu limite pela Resolução Conama 357/05 é de 100 NTU.

A turbidez é uma propriedade física que 
indica a presença de materiais sólidos 

suspensos na água, reduzindo sua 
transparência e a passagem de luz por ela.

As principais causas de turbidez na água são a 
erosão dos solos, a mineração e o lançamento 

de esgoto doméstico e industrial.

Quanto mais turva é a água, maior a dificuldade 
de tratá-la para abastecimento, encarecendo o 
serviço. Também afeta a preservação do meio 
ambiente, o uso pelas indústrias e a recreação. 

Pra conhecer melhor

Nesta edição, conheça algumas curiosidades sobre a Turbidez:
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https://drive.google.com/open?id=1KdS4rXd81wvibTy8g_NhHQv3EilcMmAk&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=11xAZauSaCnJlo0wPFliIYw6eTwjXWcac&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1jTl8gBbfsT1tFzWdnpFVDAPA9fNN8WoY&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1XpP5ODxxK3i-HMSygfyf7cHgsLClZWux&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1BzKtzBr1V1bJAjXYhFrv3kkk45HtGemu&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1AvU5ffuBvf0XcRlqaV6itVJ-ZGBpTEeZ&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1O7mULwVKxdWhKq70ilp3pss4fXuy0J8X&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1_8rO0zGXxngJEaUHWbBGFm4C_pVIPLBQ&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=10gZLbyYx79ugjPPK4VXM-hRYcYasB32w&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1vdaFeWWQLt9uz4HufwYPF56CXfFr_QEm&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=18sizGnBlPA8QK7pHAEYO3InzshHdfOGT&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1b9oSGQTsuUTkqOR30BGZR3C2R27CeY3R&authuser=marlon%40coletivoe.com&usp=drive_fs
http://pnqa.ana.gov.br/indicadores-indice-aguas.aspx


Índice da Qualidade da Água (IQA) - NOV/2020

O IQA é um indicador que avalia a qualidade da água dos rios para o abastecimento público, após tratamento.

Regular

65 a 8045 a 65

Ruim

0 a 45

Péssimo Bom

80 a 95 95 a 100

Ótimo

 Acessar o histórico

60%

20% 20% 20%

73%

7%

87,5%

12,5%

Quer saber o IQA de um ponto específico 
e como ele se comportou desde o início do 
monitoramento, em agosto de 2017?

Temperatura, pH, Oxigênio Dissolvido, Demanda 

Bioquímica de Oxigênio, coliformes termotolerantes, 

nitrogênio total, fósforo total, sólidos totais e turbidez.

O que é avaliado?

RIo Gualaxo Rio do Carmo Rio Doce

Referências bibliográficas: 
Índice de Qualidade das Águas - (IGAM)

A pontuação varia de 0 a 100 por parâmetro medido, indo da pior 
qualidade (menor número) para a melhor qualidade (maior número).
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Águasdas

https://drive.google.com/file/d/1qTuMqD7Df1TikHozkRBA03jhzWkVrtcY/view?usp=sharing
http://portalinfohidro.igam.mg.gov.br/sem-categoria/319-indice-de-qualidade-das-aguas-iqa


Rio do Carmo
Rios Doce, Carmo e Gualaxo do Norte 

100%

Metais: arsênio total, bário total, cádmio 

total, chumbo total, cobre dissolvido, 

cromo total, mercúrio total e zinco total; 

nutrientes, como nitrito, nitrato, nitrogênio 

amoniacal total; e cianeto livre.

O que é avaliado?
Quer saber o ICT de um ponto específico 
e como ele se comportou desde o início 
do monitoramento, em agosto de 2017?

Índice de Contaminação da Água (ICT) - NOV/2020

BaixoMédioAlto Inferior ao limite 
máximo permitido  
da R. Conama 357

 Acessar o histórico

Referências bibliográficas: 
Portal InfoHidro

O ICT é um indicador que avalia a concentração de substâncias potencialmente tóxicas na água.
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https://drive.google.com/file/d/1qqL_o1FJOLErY1apKJT4vKg-O31WQdRW/view?usp=sharing
http://portalinfohidro.igam.mg.gov.br/sem-categoria/320-contaminacao-por-toxicos-ct
http://pnqa.ana.gov.br/indicadores-indice-aguas.aspx


O que é, o que é?

PescaCriação de peixes

Presevação do rio Consumo animal

NataçãoNavegação Remo e vela

Após tratamento convencional
Consumo humano

Hortaliças, frutas e parques
Irrigação

É uma das principais leis 

ambientais brasileiras. Publicada 

pelo Conselho Nacional do Meio 

Ambiente, ela apresenta diretrizes 

para classificar os corpos d’água 

do país. A regulamentação diz, 

por exemplo, o que caracteriza 

uma água doce, salobra (doce e 

salgada) ou salina (salgada), quais 

são as condições e padrões de 

qualidade da água para atender 

às comunidades e os tipos de uso 

possíveis para cada uma. Também 

estabelece meios de controle para 

o lançamento de poluentes no 

meio ambiente.

É uma das cinco classificações da Resolução Conama 357/2005 para os 

cursos de água doce brasileiros. Na Classe 2, a água pode ser utilizada nas 

seguintes atividades:

O que é a Resolução 
Conama 357/2005?
O que é CONAMA 357/05? O que é “Água doce - Classe 2”?

Aqui você vai conhecer mais sobre alguns termos técnicos e seus significados:

Boletim
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Saiba aqui o que é responsabilidade da Fundação Renova em relação ao 
monitoramento das águas ao longo da Bacia do rio Doce até o mar.

Não é responsabilidade 
da Fundação Renova

Autorizar os usos da água do rio

Realizar o enquadramento do rio 

segundo a Resolução Conama

Determinar se a água está adequada 
para consumo ou outros usos

Definir o cronograma de coletas

Coletar amostras de água e 

sedimentos nos rios, lagoas e mar

Enviar as amostras para os laboratórios

Analisar os resultados 

emitidos pelos laboratórios

Aplicar nos dados os critérios de validação e 
qualificação da Nota Técnica 16 do GTA-PMQQS*

Disponibilizar os dados validados e 

consolidados para o público em geral

É responsabilidade 
da Fundação Renova

* Grupo Técnico de Acompanhamento do Programa de Monitoramento 

Quali-Quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos do rio Doce

Boletim
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Rio Doce entre as cidades de Galileia e Tumiritinga | Foto: NITRO
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Para conhecer as principais informações geradas pelo Programa de 

Monitoramento Quali-quantitativo Sistemático de Água e Sedimento 

(PMQQS), navegue pela plataforma Monitoramento Rio Doce, em

www.monitoramentoriodoce.org

http://www.monitoramentoriodoce.org
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