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RESUMO: O presente trabalho sintetiza os resultados da análise comparativa dos impactos de 
dois eventos ocorridos na bacia do rio Doce; (E1) evento natural provocado pela precipitação 
extrema (em 2013); (E2) desastre tecnológico acarretado pelo colapso da barragem de rejeito 
de Ferro em Mariana-MG (em 2015). O objetivo foi investigar a influência da descarga de 
sedimentos sobre a penetração da luz na coluna d’água na foz o rio Doce devido a esses 
eventos. Para tanto, foi organizada uma base de 2011 a 2016, que inclui informações 
meteorológicas, como precipitação (mm) e velocidade do vento (m/s), obtidos do Tropical 
Rainfall Measuring Mission (TRMM); e propriedades ópticas aparentes como, a reflectância de 
sensoriamento remoto (Rrs, sr-1) e o coeficiente de atenuação difusa da luz (Kd, m-1) em 490 nm 
(Kd490), que foram empregados em algoritmos bio-ópticos para estimar a concentração de 
matéria particulada em suspensão (SPM, mg/m3) e a profundidade da zona eufótica (Zeu, m), 
respectivamente. Na série temporal três períodos foram destacados: P1, período compreendido 
entre janeiro de 2011 até a ocorrência do evento E1; P2, período entre o evento E1 e o E2; e o 
P3, entre o evento E2 e dezembro de 2016. A série temporal de precipitação da bacia do rio 
Doce mostra uma divisão clara entre períodos secos e chuvosos, em que os períodos secos 
começam entre fevereiro e maio e permanecem até setembro ou outubro. Já para os 

resultados de velocidade do vento ( v
®

) observou-se um determinado padrão nos anos 

analisados, em que, entre janeiro e julho os valores de v
®

 ficaram entre 3,8 a 5 m/s e entre 
setembro e outubro entre 5 e 6 m/s. A série temporal do Kd490 mostra que os valores de Kd490 
para os eventos E1 e E2 foram os mais altos para os períodos P1 e P2 (Kd490E1 = 0,35; 
Kd490E2 = 0,34). Para o período P3, que marca o pós-desastre de Mariana, os valores de 
Kd490 aumentam e atingem o máximo da série em análise, chegando a até 0,42. Os dados de 
SPM seguem o mesmo padrão do Kd490, no entanto, a concentração durante o rompimento da 
barragem (E2) foi maior do que o evento E1 (SPME1 = 8,81; SPME2 = 11,60), e a maior 
concentração também foi observada após o E2, sendo registrado no período P3 valores de 
SPM = 13,87. Como consequência, a Zeu teve um padrão inverso ao apresentado por Kd490 e 
SPM. Em ambos os eventos observou-se que a grande descarga de sedimentos afetou 
imediatamente esses parâmetros, porém no caso do E1 a situação foi normalizada nos meses 
posteriores, mantendo a média histórica, diferente de E2 em que a lama foi depositada 
rapidamente após a chegada na foz, e após cinco meses houve a re-suspensão dos 
sedimentos devido a ação do vento, o que gerou valores mais elevados de SPM e Kd490 e 
mais baixos de Zeu, dos últimos seis anos. 
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