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Resumo – As ocorrências de cianobactérias em mananciais de abastecimento têm se tornado 
fenômenos frequentes, graças aos processos de eutrofização antrópicos dos corpos d’água. Nos 
últimos anos, florações cianobacterianas têm sido reportados para o rio Doce, um rio de domínio da 
União, que atravessa os estados de Minas Gerais (MG) e Espírito Santo (ES). A Agência Nacional 
de Águas promoveu estudo sobre essas ocorrências a partir de dados de monitoramento realizados 
por diferentes órgãos da bacia. Este estudo teve como objetivo contribuir no entendimento das 
florações de cianobactérias na bacia e auxiliar futuras ações mitigadoras. Conforme se verificou, os 
fenômenos têm ocorrido na bacia como um todo, incluindo nos afluentes do estado do ES. Ainda, 
que as densidades de cianobactérias comumente têm alcançado níveis de risco potencial à saúde 
humana, especialmente durante a estação seca. Por fim, são propostas ações como o 
estabelecimento de um programa de monitoramento específico para cianobactérias na bacia e a 
orientação dos prestadores de serviço de abastecimento urbano para os procedimentos de tratamento 
de água durante os eventos de floração. 
 
Palavras-Chave – floração de cianobactérias; rio Doce; monitoramento. 
 
 

OCCURRENCE OF CYANOBACTERIAL BLOOMS IN THE DOCE RIVER 
BASIN 

 
Abstract – Occurrences of cyanobacteria in water supply sources have become common 
phenomena, related to eutrophication processes of aquatic bodies. In the last years, cyanobacterial 
blooms have been reported for the Doce River, a federal river, which across the states of Minas 
Gerais (MG) and Espírito Santo (ES). The Water National Agency – ANA – promoted revision of 
these events due monitoring data achieved by different local organizations. This study aimed to 
contribute to understanding of cyanobacterial blooms in the basin, aiding to future mitigating 
actions. As was verified, the blooms occurred in the basin as a whole, including its tributaries in the 
ES state. Additionally, the densities of cyanobacteria commonly reached potential risk levels to 
human health, especially during the dry season. Finally, actions are proposed as the establishment 
of specific cyanobacterial monitoring program in the basin and the preparation of water supply 
providers to treatment procedures during the cyanobacterial blooms.  
 
Keywords – cyanobacterial blooms; Doce River; monitoring. 
 

INTRODUÇÃO 
As cianobactérias são organismos autótrofos microscópicos, procariontes, uni ou 

pluricelulares. Antigamente classificadas como algas azuis (cianofíceas), atualmente integram o 
Reino Monera juntamente com as bactérias. Caracterizam-se pela produção de substâncias 
denominadas cianotoxinas. Estas incluem compostos como a geosmina e o 2-metil isoborneol, que 
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conferem odor e gosto à água, e as saxitoxinas, cilindrospermopsinas e microcistinas que tem 
efeitos tóxicos para seres humanos e animais (Carmichael, 1994).  

A ocorrência de cianobactérias é natural em corpos hídricos, sendo componente do 
fitoplâncton juntamente com as algas. No entanto, com a aceleração e agravamento dos processos 
de eutrofização dos ambientes, verificam-se proliferações exageradas - ou florações - de populações 
de cianobactérias (Azevedo et al. 1994). Durante esses eventos de florações, as quantidades de 
cianotoxinas produzidas nos corpos hídricos podem constituir ameaça às atividades produtivas que 
utilizam a água como insumo, às comunidades aquáticas, às criações de animais e à saúde de 
populações ribeirinhas e de centros urbanos atendidos pelo manancial. A portaria do Ministério da 
Saúde nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011, estabelece a necessidade de se monitorar mensalmente 
a presença de cianobactérias nos mananciais de abastecimento. Se as densidades ultrapassarem as 
10.000 céls/ml, o monitoramento deve ser semanal. Quando as concentrações passarem de 20.000 
céls/ml, devem também ser implementados testes de toxicidade na água do manancial. 

Em novembro de 2011 uma intensa proliferação de cianobactérias registrada no rio Doce, em 
trecho situado no município de Governador Valadares, foi comunicada à Agência Nacional de 
Águas - ANA. A Agência, como o órgão gestor do federal do rio, iniciou trabalho de levantamento 
de dados junto aos órgãos locais que fazem monitoramento de cianobactérias a fim de contribuir no 
entendimento dessas ocorrências, subsidiando a tomada de ações mitigadoras e preventivas desses 
eventos. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS  
Área de Estudos 
Situada na região Sudeste, a bacia hidrográfica do rio Doce abrange uma área de 86.715 km², 

dos quais 86% pertencem ao Estado de Minas Gerais e o restante ao Espírito Santo. A bacia possui 
um total estimado de 3,1 milhões de habitantes, distribuídos em 230 municípios. O rio Doce tem 
como formadores os rios Piranga e Carmo, cujas nascentes estão situadas nas encostas das serras da 
Mantiqueira e Espinhaço. Suas águas percorrem cerca de 850 km até atingir o oceano Atlântico, 
junto ao povoado de Regência, no Espírito Santo. Os principais afluentes do rio Doce pela margem 
esquerda são os rios do Carmo, Piracicaba, Santo Antônio, Corrente Grande e Suaçuí Grande, em 
Minas Gerais; São José e Pancas no Espírito Santo. Já pela margem direita temos os rios Casca, 
Matipó, Caratinga/Cuieté e Manhuaçu, em Minas Gerais; Guandu, Santa Joana e Santa Maria do 
Rio Doce, no Espírito Santo (PIRH, 2010). 
 

Monitoramento de Cianobactérias na Bacia 
 O Instituto Mineiro de Gestão de Águas (IGAM) possui 15 pontos de monitoramento de 
cianobactérias na bacia e realiza campanhas trimestrais de monitoramento de qualidade de água no 
Estado de Minas Gerais. A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) também realiza 
monitoramento de cianobactérias na bacia, e disponibilizou dados do período de outubro de 2005 a 
março de 2012, com base mensal, em quatro municípios mineiros.A Companhia Espírito Santense 
de Saneamento (CESAN) faz monitoramento em 15 pontos no ES, todos em cursos d’água 
afluentes do rio Doce. Os dados fornecidos compreendem de janeiro de 2011 até julho de 2012, em 
base mensal. O monitoramento também é feito pelos Serviços Autônomos de Água e Esgoto 
(SAAE) dos Municípios de Governador Valadares e João Monlevade. As análises compreendem o 
período de março de 2008 a novembro de 2011 e também estão em base mensal. 

 
 



 

 

3 

 

Metodologia de análises 
 As proliferações de cianobactérias foram analisadas a partir de dados de densidades de 
cianobactérias, na unidade de células por mililitro (céls/ml). Foi estabelecido código de cores para a 
distinção das amplitudes das oscilações nas densidades detectadas nos diferentes pontos da bacia: 
i) Verde – densidades máximas não excederam 1.000 céls/ml; 
ii) Amarelo – densidades máximas não excederam 10.000 céls/ml; 
iii) Vermelho – densidades máximas superiores a 10.000 céls/ml. 
 Foram realizados agrupamentos dos pontos de monitoramento com o objetivo de sanar falhas 
nas séries temporais dados. Para isso, os pontos foram divididos naqueles localizados na calha do 
rio Doce e os situados nos seus afluentes. Foram ainda agrupados por sub-bacias, considerando-se a 
posição de seus exutórios principais. Assim, agrupamentos de pontos de monitoramento foram 
estabelecidos (Fig. 1). Os dados foram distribuídos em base mensal, sendo selecionado o maior 
valor de densidade determinado no mês como o representativo dentro de cada agrupamento. 
 

 
Figura 1 - Agrupamentos dos pontos de monitoramento na bacia do Rio Doce utilizados na elaboração de séries 
temporais médias: 1. Sub-bacia Piranga; 2. Rio Doce/Piranga; 3. Sub-bacia Piracicaba; 4. Rio Doce/Piracicaba; 5. 

Rio Doce/Santo Antônio; 6.Rio Doce/Suaçuí; 7. Sub-bacia Caratinga; 8.Rio Doce/Caratinga; 9. Sub-bacia Manhuaçu; 

10. Rio Doce/Manhuaçu; 11. Sub-bacia Guandu; 12. Sub-bacia Santa Maria e 13. Sub-bacia São José. 
  
 RESULTADOS  
 As densidades de cianobactérias não ultrapassaram 1.000 céls/ml nas sub-bacias dos rios 
Piranga, Piracicaba e Manhuaçu. Já na sub-bacia do Caratinga, densidade chegou a 1.064 céls/ml, 
em outubro de 2010. Já no Estado do Espírito Santo, os afluentes do rio Doce apresentaram 
episódios críticos de florações, principalmente no córrego das Flores e nos rios do Peixe e Guandu. 
Neste último, as densidades chegaram até 41.812 céls/ml, em março de 2012. De maneira 
semelhante, na sub-bacia do rio Santa Maria do Doce também se verificaram densidades elevadas, 



 

 

4 

 

chegando a 30.725 céls/ml, em novembro de 2011. Na sub-bacia do São José foi detectada floração 
de até 22.709 céls/ml, em março de 2012, no rio Santa Luzia (Fig. 2). 
 

  

 

  

 
Figura 2 - Densidades de cianobactérias (céls/ml) nas sub-bacias afluentes do Rio Doce. 
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 Considerando os pontos na calha do rio Doce, verificou-se que as densidades médias de 
cianobactérias não ultrapassaram 10.000 céls/ml nos trechos localizados nas sub-bacias do Piranga, 
Piracicaba e Santo Antônio. O trecho do rio Doce na sub-bacia do Suaçuí apresentou quatro 
episódios de florações superiores a 10.000 céls/ml. O mais intenso ocorreu no município de 
Governador Valadares, em novembro de 2008, alcançando 91.336 céls/ml. Neste mesmo município, 
em novembro de 2011, houve grande repercussão acerca de proliferação de cianobactérias. A maior 
densidade determinada nessa ocasião foi de 20.736 céls/ml. Para o trecho na sub-bacia do 
Caratinga, em oito determinações as cianobactérias excederam a densidade de 10.000 céls/ml. A 
maior densidade verificada foi de 58.736 céls/ml, que ocorreu em novembro de 2011, no município 
de Resplendor. Já no trecho do Manhuaçu, as densidades determinadas não ultrapassaram as 10.000 
céls/ml (Fig. 3), sendo o maior valor determinado em outubro de 2010 (igual a 6.405 céls/ml). 
 

  

  

  
Figura 3 - Densidades de cianobactérias (céls/ml) determinadas em trechos do Rio Doce nas suas sub-bacias. 
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As intensidades de florações de cianobactérias, nos diferentes pontos de monitoramento na 
bacia do rio Doce, podem ser resumidas na Fig. 4. Evidencia-se que as proliferações de 
cianobactérias são eventos que abrangem a bacia como um todo, com menor intensidade nos 
afluentes monitorados de Minas Gerais. Verifica-se um agravamento nas proliferações no trecho 
entre os municípios mineiros de Alpercata e Itueta. 
  

 
Figura 4 - Codificação cromática das densidades máximas de cianobactérias detectadas nos pontos de monitoramento da 
bacia do Rio Doce. 
 
 DISCUSSÃO  

 O monitoramento de cianobactérias no rio Doce teve início com determinações feitas pela 
COPASA, unicamente nos trechos das sub-bacias do Suaçuí e Caratinga. Nos anos de 2005 a 2007, 
este foi o único monitoramento praticado.  Por conta disso, os eventos de proliferações excessivas 
detectados nos meses de outubro/2005, julho/2007 e setembro/2007 não puderam ser relacionados a 
outros trechos do rio ou a nenhuma das suas sub-bacias afluentes.  A partir de 2008 a bacia passou a 
ter também o monitoramento trimestral do IGAM. Neste ano ocorreram proliferações intensas nos 
meses de outubro e novembro, em trechos do rio Doce e nas sub-bacias do Suaçuí e do Caratinga. 
No mês de outubro, a proliferação crítica foi determinada no dia 30 apenas para o trecho de 
Caratinga, no município de Itueta. No entanto, as determinações nos demais trecho do rio Doce 
foram feitas na primeira quinzena do mês. Assim, não se pode afirmar que o evento detectado no 
dia 30 ficou restrito apenas ao trecho Caratinga. Acerca desse evento, cabe ainda destacar que foi 
detectado em análises feitas no dia 4 de novembro em Itueta, o que indica uma persistência da 
floração nesse trecho do rio. Em novembro de 2008, além da persistência da floração em Itueta, 
verificou-se densidade crítica no trecho do rio Doce na sub-bacia do Suaçuí. A determinação foi 
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realizada no dia 25/11/2008 (Governador Valadares). Não foi possível relacioná-la a florações em 
nenhum outro trecho do rio, pois não houve monitoramento no restante da bacia nesse período. 
 No ano de 2009 não foram verificadas florações de cianobactérias na bacia. Destaca-se que, 
foram feitas análises regulares nos trechos que normalmente apresentam as maiores densidades - 
Suaçuí e Caratinga. 
 Em 2010 somente foram verificadas proliferações excessivas no trecho do rio Doce na sub-
bacia Caratinga (julho e agosto). Em julho o monitoramento foi feito exclusivamente pelo IGAM, 
com determinações de cianobactérias entre os dias 08 e 18. Esse foi o único caso de proliferação de 
cianobactérias em que se fizeram análises em todos os trechos do rio Doce e em suas sub-bacias de 
montante. A partir dos dados obtidos no mês de julho, verificou-se que as elevadas densidades 
cianobacterianas ocorreram em toda a extensão monitorada do rio Doce, alcançando valor crítico no 
município de Conselheiro Pena (sub-bacia Caratinga). A partir do verificado em julho de 2010, 
eventualmente os processos de florações na bacia tenham uma origem comum, em regiões de 
montante, se estendendo e intensificando ao longo do curso do rio Doce. Ainda neste ano, ocorreu 
proliferação crítica no mês de agosto, no trecho da sub-bacia Caratinga. No entanto, o 
dimensionamento desse evento foi prejudicado pela ausência de monitoramento nos demais trechos 
do rio Doce. 
 Em outubro de 2010 foi detectada proliferação moderada em todos os trechos do rio Doce e 
na sua sub-bacia do Caratinga. É importante destacar que houve discrepância de dados obtidos por 
diferentes órgãos, em um mesmo trecho do rio Doce. A COPASA realizou determinações em 
Tumiritinga e Alpercata, no dia 05/10. Pelos dados da COPASA, as densidades nesses municípios 
foram, respectivamente, de 4.918 e 4.549 céls/ml. O IGAM analisou amostras coletadas no dia 
04/10, em Governador Valadares (município situado entre as duas cidades analisadas pela 
COPASA) e obteve densidade de 217 céls/ml, valor muito inferior ao determinado pela COPASA 
nesse mesmo trecho. Frente ao exposto, destaca-se a necessidade de padronização dos 
procedimentos de coleta e métodos de análises laboratoriais em programas de monitoramento. A 
adoção dessas medidas visa favorecer o entendimento de eventuais divergências de dados, como a 
encontrada no caso citado.  
 A partir de 2011, as sub-bacias localizadas no ES passaram a ter dados de monitoramento. 
Diferentemente do observado no restante da bacia, as sub-bacias nesse estado apresentaram 
densidades de cianobactérias constantemente elevadas. Esse comportamento evidencia a 
independência dos eventos que ocorrem nessas sub-bacias e nos trechos à montante. 
  

CONSIDERAÇÕES  
Cabe destacar que os pontos de monitoramento apresentam diferentes frequencias de análises. 

Assim, verificou-se que nos pontos que tiveram proliferações críticas (acima de 10.000 céls/ml) as 
análises são feitas mensalmente, exceto em Resplendor/MG que é trimestral. Dessa maneira, podem 
ter sido subestimadas as ocorrências das florações nos pontos com monitoramento trimestral. 

Infelizmente não foram obtidos dados do trecho do rio Doce no Estado do Espírito Santo. 
Destaca-se, entretanto, que os seus afluentes neste Estado apresentaram densidades elevadas. 
Adicionalmente, destaca-se a insuficiência ou total ausência de monitoramento em importantes sub-
bacias do rio Doce. A sub-bacia do Piracicaba conta apenas com um ponto de monitoramento, num 
rio afluente ao Piracicaba (rio Santa Bárbara). Situação semelhante ocorre na sub-bacia do 
Manhuaçu, com um único ponto em sua cabeceira. Já as sub-bacias do Santo Antonio e do Suaçuí 
não possuem nenhum ponto de monitoramento, apesar de esta última possuir três rios expressivos 
contribuintes na bacia – os rios Correntes, Suaçuí Pequeno e Suaçuí Grande. 
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Cabe considerar que a determinação da extensão geográfica dos eventos de florações de 
cianobactérias foi prejudicada pela escassez de amostragens em algumas das sub-bacias afluentes 
do rio Doce. Adicionalmente, a identificação precisa dos períodos de florações foi inviabilizada 
pelas diferentes frequencias de análises feitas pelos diversos órgãos que realizam o monitoramento. 

Na ausência dessas informações, não foi possível a identificação de eventuais pontos de 
origem ou intensificação de florações na bacia. Somente a partir desse tipo de informação é que será 
possível a inferência dos fatores ou atividade que têm diretamente propiciado as florações no rio 
Doce nesses últimos anos. 
  
 CONCLUSÕES 
 A partir dos dados obtidos junto aos órgãos que realizam monitoramento na bacia, dos 
procedimentos metodológicos empregados e das considerações feitas, o presente relatório 
estabelece como principais conclusões: 
i) As florações de cianobactérias são eventos recorrentes na bacia;  
ii) As florações têm ocorrência abrangente em toda a bacia do rio Doce, especialmente em seu 
curso principal e nas bacias afluentes no estado do Espírito Santo; 
iii) Frequentemente as densidades de cianobactérias ultrapassam o limite crítico estabelecido na 
Portaria MS nº 2.914/2011 para o monitoramento de cianobactérias em mananciais de 
abastecimento; 
iv) As ocorrências de proliferações críticas no rio Doce têm-se restringido ao período de julho a 
dezembro. 
  
 RECOMENDAÇÕES 
 Frente ao exposto, o presente trabalho tem como principais recomendações: 
a) Promoção de seminário técnico dedicado aos prestadores de serviços de abastecimento de 
água na bacia com temática voltada a boas práticas, tratamento de água durante as florações e 
planos de contingenciamento e segurança da água; 
b) Realização de campanhas de conscientização da população sobre a ocorrência das 
cianobactérias na bacia, bem como sobre os riscos associados, os sintomas causados pela 
intoxicação por cianotoxinas e os cuidados que devem ser tomados durante as florações; 
c) Criação de Serviço de Informações sobre a ocorrência de cianobactérias na bacia do rio Doce, 
em articulação com a Defesa Civil e demais instituições envolvidas, para recebimento de denúncias 
de florações e orientação da população sobre os eventos; 
d) Elaboração de programa específico de monitoramento de cianobactérias na bacia do rio Doce, 
estabelecendo objetivos, metas e prazos, os pontos de coletas, as frequencias de determinações, os 
procedimentos de coletas e análises, os custos, os equipamentos e mão-de-obra necessários, bem 
como os agentes envolvidos e suas atribuições. 
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PIRH - Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio Doce. Disponível 
em: <http://www.riodoce.cbh.gov.br/PlanoBacia_PIRH-Doce.asp> 


