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Resumo
Localizado na margem direita do Rio Trombetas, o Lago Batata (Oriximiná, Pará, Brasil) é um típico lago
da planície de inundação de águas claras da Amazônia, que sofreu impactos antropogênicos decorrentes de
atividades de mineração. Entre 1979 até 1989 recebeu 180 milhões de m³ de rejeito das atividades de
mineração de bauxita que assorearam 30% de sua área total. Entre outros numerosos impactos locais
destaca-se o aumento de Turbidez e Sólidos Totais Suspensão. Desde 1989, um complexo programa de
monitoramento limno-ecológico ocorre em duas áreas desse ecossistema: a área impactada e a natural.
Objetiva-se verificar se as variáveis Sólidos Totais em Suspensão, Turbidez e Matéria Orgânica do
Sedimento indicam na série histórica da área impactada e permanentemente alagada do Lago Batata a
recuperação do ecossistema quando comparadas com as tendências destas variáveis em áreas não
impactadas. No presente estudo, analisamos 28 anos de variáveis ambientais monitoradas no Lagoa Batata
e diagnosticamos os efeitos remanescentes do assoreamento por rejeito de bauxita na área impactada
comparando com os dados da área natural. Foram analisadas as tendências para as variáveis: Sólidos Totais
em Suspensão, Turbidez e Matéria Orgânica. Os resultados obtidos indicam que a Matéria Orgânica está
cobrindo o rejeito de mineração de bauxita no fundo do lago, evitando sua ressuspensão e
consequentemente contribuindo para a redução dos níveis de Turbidez e Sólidos Totais em Suspensão de
origem inorgânica na área impactada. O diagnóstico atual indica que, após 28 anos, para os aspectos físicos
destas variáveis ambientais o lago apresenta sinais de recuperação.
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INTRODUÇÃO
Na região Porto Trombetas, Oriximiná – PA está localizada uma das maiores jazidas
de bauxita do mundo e consequentemente uma das maiores instalações para extração,
beneficiamento e transporte do minério (MÁRTIRES, 2009). Ela responde por 90% das
reservas nacionais (3,4 bilhões de toneladas) e 10% das reservas mundiais. Com operações
iniciadas na década de 70, atualmente a capacidade de produção anual instalada da
Mineração Rio do Norte (MRN) é de 18.1 milhões de toneladas, respondendo por 73% da
produção nacional (MÁRTIRES, 2009).
Para comercialização da bauxita a mesma passa por um processo de beneficiamento,
que consiste na lavagem do minério para retirada de argilas. Desse processo
aproximadamente 25% do volume extraído se torna rejeito, uma lama de cor avermelhada
e consistência aquosa, apresentando como uma das principais características
granulométricas a porcentagem 53% de argila e elementos químicos que estão indisponíveis
para absorção pela biota (LAPA, 2000).
Por falta de metodologias adequadas e seguindo a legislação vigente à época, entre
os anos de 1979 a dezembro de 1989, o rejeito de bauxita foi lançado diretamente no Lago
Batata (BOZELLI, ESTEVES, & ROLLAND, 2000). Calcula-se que neste período foram
lançados 180 milhões de m³ de rejeito (PANOSSO et al., 1995).
À medida que o rejeito era depositado no lago, ocorreu o assoreamento de suas áreas
alagáveis que tiveram o leito elevado de 5 a 6 metros em alguns trechos, atingindo, portanto,
uma área de 630 ha, cerca de 30% da área do lago (BOZELLI et al., 2000). O rejeito criou
uma camada de sedimento no lago e a argila, de menor granulometria (CALLISTO &
ESTEVES, 1996) e menos densa, permaneceu em suspensão na coluna d’água.
A elevada turbidez, evidenciada pela cor avermelhada em contraste com áreas não
impactadas que apresentam cor azul verde claro, é considerada uma das principais
evidências da natureza física deste impacto na parte permanentemente inundada do Lago
Batata. A presença de rejeito em suspensão alterou a penetração de luz, o que interferiu
diretamente nos produtores primários e promoveu sensível perda de habitat para reprodução
e alimentação de peixes (BOZELLI et al., 2000). O rejeito depositado no lago permanece
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no ambiente sujeito aos processos hidrológicos característicos do ecossistema e que
provocam o deslocamento, suspensão e sedimentação (CARNEIRO, BOZELLI, &
ESTEVES, 2003).
Neste contexto o Lago Batata tornou-se um raro caso de estudo com uma extensa
série de dados temporais do monitoramento da coluna d’água, do sedimento e dos
resultados das ações de mitigação sobre ele executados dentro do Programa de
Monitoramento e Estudos Ecológicos do Lago Batata iniciado em 1989 (ESTEVES, 2000;
SCARANO et al., 2018). As séries temporais permitem extrair informações significativas
para estudar tendências, reconhecer padrões no espaço e/ou tempo a partir da interpretação
da variação de parâmetros (HYNDMAN & ATHANASOPOULOS, 2018).
Objetiva-se verificar se as variáveis Sólidos Totais em Suspensão, Turbidez e
Matéria Orgânica do Sedimento indicam na série histórica da área impactada e
permanentemente alagada do Lago Batata a recuperação do ecossistema quando
comparadas com as tendências destas variáveis em áreas não impactadas.

METODOLOGIA
O Lago Batata localiza-se na margem direita no Médio-Baixo curso do rio
Trombetas (1°28'02.2"S a 1°32'25.0"S e 56°17'23.2"W a 56°20'11.5"W), cerca de 7 Km a
jusante de Porto Trombetas no município de Oriximiná – PA. O Lago Batata, é um lago de
águas claras, originalmente caracterizados por águas ligeiramente ácidas, baixas
concentrações de nutrientes e pobres em partículas em suspensão (PANOSSO, MUEHE, &
ESTEVES, 1995; PRANCE, 1980). O mesmo teve 30% de sua área impactada pelo aporte
de rejeito de mineração de 1979 a 1989.
Desde 1989 o Programa de Monitoramento e Estudos Ecológicos do Lago Batata
realiza o monitoramento em estações de amostragem na área impactada e natural.
Atualmente são amostradas 8 estações e este trabalho se valerá dos dados limnológicos da
coluna d’água e sedimento da Estação Impactada 10 (E10), e das Estação Natural 07 e 08
(E07 e E08, respectivamente). Os registros de Sólidos Totais em Suspensão e Matéria
Orgânica no sedimento foram obtidos em amostragens trimestrais durante cada uma das
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fases do pulso de inundação (Enchente, Águas Altas, Vazante e Águas Baixas) de 1989 a
2017, e os dados de Turbidez de 1994 a 2017.
Para cada estação de amostragem foram coletadas amostras de água com garrafa do
tipo Van Dorn e conduzidas ao laboratório para analisar a Turbidez (Turbidímetro portátil)
e para determinar as concentrações de Sólidos Totais em Suspensão, onde cada amostra de
água foi filtrada em duplicata em filtros de fibra de vidro GF1 (0,7 μm de diâmetro dos
poros).
Foram coletadas frações superficiais do sedimento (0-3 cm de profundidade) com
coletor de sedimento tipo kajac e determinada a concentração de Matéria Orgânica através
de incineração de uma alíquota de 1,5 gramas da amostra macerada após seca em estufa. O
resultado foi obtido pela diferença entre o peso seco da amostra inicial e o peso das cinzas
originárias da combustão a 550 graus por 4 horas da mesma, e expresso em porcentagem
de peso seco.
Foi verificada a tendência das variáveis ambientais para cada estação de
amostragem. O teste de Mann-Kendall (p < 0.05) foi adotado por ser indicado para verificar
a existência e significância da tendência em séries temporais de dados ambientais
(SNEYERS, 1975). O pacote de código aberto Prophet foi utilizado para detectar alterações
que apresentam capacidade de mudar a trajetória das variáveis ambientais, os chamados
ponto de mudança na tendência das variáveis nas séries temporais (TAYLOR & LETHAM,
2018). Os pontos de mudança indicam a mudança no comportamento de tendências de uma
variável e podem ser crescentes, decrescentes ou constantes (ZHANG et al., 2009).
As análises foram realizadas utilizando a plataforma R Statistics que é uma
linguagem para computação de técnicas estatísticas e para preparação de visualização
gráfica (BORCARD et al., 2018).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A série histórica (1994 a 2017) mostra uma clara tendência de redução dos valores
de Turbidez no lago como um todo. Entretanto, a E10 apresentou valor superior para
decréscimo e alta significância, que pode ser visualizado na maior inclinação da linha de
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tendência (Figura 1). A E10 registrou os maiores valores no início da série histórica e nos
últimos anos apresentou valores próximos as demais estações, isso faz com que a inclinação
da tendência apresente direção a valores negativos.

Figura 1. Tendência (Trend) e Pontos de Mudança (Trend Change) para a variável ambiental Turbidez
registrados de 1994 a 2017 no Lago Batata. Turbidez (NTU) = TURBIDITY, Estação 07 (E07), Estação 08
(E08) e Estação 10 (E10).

Os dados de Sólidos Totais em Suspensão apresentaram tendência significativa
(Mann-Kendall, p < 0.05) indicando o decréscimo para E07 e E10. Os pontos de mudança
com maior magnitude ocorreram na E07 na fase de Enchente de 2003 e durante a fase de
Águas Altas de 2006, ambos pontos de mudança positivos. Ainda assim a tendência
negativa para Sólidos Totais em Suspensão nesta estação de amostragem se mantém, ou
seja, tendência de decréscimo. A E08 apresenta pontos de mudança com menor destaque
ao longo de sua série temporal.
Observa-se que os registros de Sólidos Totais em Suspensão da E10 antes do ano
de 2005 apresentam picos semelhantes aos das demais estações, mas com valores máximos
atingidos superiores aos das E07 e E08 (Figura 2). Após 2005, os registros de Sólidos Totais
em Suspensão apresentaram oscilações semelhantes para as estações de amostragem
impactada e natural. A E10 apresentou pontos de mudança positivos e negativos com
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magnitude baixa ao longo da série histórica, sendo detectado apenas um ponto de mudança
negativo com magnitude alta. Apesar de no geral não serem identificados pontos de
mudança com maior magnitude a tendência de decréscimo dos valores de Sólidos Totais
em Suspensão na E10 se manteve durante a série histórica (Figura 2).

Figura 2. Tendência (Trend) e Pontos de Mudança (Trend Change) para a variável ambiental Sólidos Totais
em Suspensão (STS) registrados de 1989 a 2017 no Lago Batata. Sólidos Totais em Suspensão (mg.L -1) =
STS. Estação 07 (E07), Estação 08 (E08) e Estação 10 (E10).

Observa-se o comportamento semelhante para a variável de Matéria Orgânica do
Sedimento em todas as estações (Figura 3). No início da série histórica os valores na estação
impactada E10 eram inferiores aos registrados nas estações naturais e ainda durante a
década de 90 os primeiros registros superiores para aquela estação de amostragem foram
observados. Os valores de Matéria Orgânica do Sedimento apresentam trajetórias
significativa (Mann-Kendall, p < 0.05) apenas para a estação E10, sendo a tendência de
acúmulo altamente crescente.
Detectou-se que as maiores magnitudes e maior número de pontos de mudança
ocorreram entre os anos de 2000 e 2010 indicando que as estações E07 e E08 voltaram
apresentar crescimento em suas tendências. Possivelmente as estações E07 e E08 não
apresentaram tendência significativa (Mann-Kendall, p < 0.05) para acréscimo de Matéria
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Orgânica por apresentarem tendência de decréscimo que teve a trajetória modificada nos
anos 2000, enquanto a estação E10 manteve sua trajetória crescente desde o início da série
histórica (Figura 3).

Figura 3. Tendência (Trend) e Pontos de Mudança (Trend Change) para a variável ambiental Matéria
Orgânica do Sedimento registrados de 1989 a 2017 no Lago Batata. Matéria Orgânica do Sedimento (% p.s.)
= ORGANIC_MATTER. Estação 07 (E07), Estação 08 (E08) e Estação 10 (E10).

Evidências de que o Lago Batata se encontra em constante processo de recuperação
puderam ser observadas através da redução de variáveis sensíveis ao efeito físico do
impacto com rejeito de mineração de bauxita, que é traduzido pelo constante processo de
suspensão e sedimentação do rejeito fino oriundo do impacto. Neste contexto, o aumento
de Matéria Orgânica no sedimento lacustre se mostrou como um dos principais agentes no
processo de recuperação do impacto e como principal parâmetro e referência dessa
recuperação. Porém, a duração e intensidade do pulso de inundação impõe o lago a
variações físicas, químicas e biológicas, alterando também tendências de longo prazo.
A ressuspensão de sedimento fino que ocorre na área impactada está também
associado ao aumento nos valores de Turbidez, mas também ocorre nas áreas naturais que
apresentam sedimento fino de origem orgânica e em alguns eventos de elevada densidade
fitoplantônica. Destaca-se que lagos Amazônicos naturais apresentaram valores entre 2.7 e
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137 NTU durante a fase de Águas Baixas (Affonso, Queiroz, & Novo, 2015), sendo que a
estação E10 apresentou na fase de Águas Baixas valores médios de 87.01 NTU, máximos
de 287 NTU e mínimos de 14.08 NTU, enquanto a estação E07 apresentou valores médios
de 26.96 NTU, máximos de 94.10 NTU e mínimos de 7.28 NTU.
Foi observado ainda que os picos de Turbidez para estação E10 são mais frequentes
nos primeiros anos de monitoramento e que ao longo dos anos ela apresenta redução dos
valores máximos registrados, e acompanhando o pico de máximo e mínimo que ocorrem
nas outras estações.
As estações E07 e E10 apresentaram tendência significativa para redução das
variáveis Sólidos Totais em Suspensão e Turbidez, sendo apresentada uma redução mais
acentuada na estação impactada. A diminuição da presença de rejeito na coluna d’água
relaciona-se a redução nos valores dessas variáveis na estação impactada. Isto pode ser
atribuído a fatores que propiciam o acúmulo de Matéria Orgânica e sedimento natural sobre
o rejeito de bauxita, ambos relacionados a regeneração natural e aos resultados das ações
de mitigação empregados na área marginal. Historicamente os registros de Matéria
Orgânica do Sedimento para a estação E10 eram inferiores em relação a E07 devido a
característica mineral da argila, principal componente do rejeito, que se depositou sobre o
sedimento natural. Porém, foi verificado na estação E10 uma tendência significativa para
aumento de Matéria Orgânica no Sedimento, tendo inclusive nos últimos 10 anos
apresentando esporadicamente valores semelhantes e até superiores aos registrados na
estação E07. O aumento do percentual de Matéria Orgânica na área impactada pode ser
explicado, principalmente, pelos seguintes fatores que fornecem material orgânico morto
para o lago: (i) colonização de Oryza glumaepatula (arroz selvagem) nas áreas próximas a
estação E10, cerca de 8 ha em 1995 (ENRICH-PRAST & ESTEVES, 2005); (ii) destacada
colonização natural de espécies de igapó na área assoreada marginal do lago e, (iii)
crescimento das espécies de igapó plantadas desde 1993 nas áreas marginais impactadas
(SCARANO et al., 2018). Com isso, é comum observar presença de restos vegetais sobre
o rejeito incrementando Matéria Orgânica ao sedimento superficial. Por isso, em algumas
amostragens vem sendo verificado valores de Matéria Orgânica da área impactada
superiores as obtidas em áreas naturais, este fato pode ser associado as observações feitas
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pelos pesquisadores ao longo dos 28 anos de monitoramento do Lago Batata onde notou-se
a alteração na estrutura das comunidades de macroinvertebrados bentônicos e mudanças na
abundância das espécies da ictiofauna ao longo do tempo incialmente pela presença de
sedimento fino e mais recentemente associado a presença de Matéria Orgânica no
sedimento (BOZELLI et al., 2000; SOARES et al., 2017).
As variáveis ambientais Turbidez, Sólidos Totais em Suspensão e Matéria Orgânica
do Sedimento nos últimos 28 anos apresentaram tendência da estação impactada (E10) em
direção aos valores observados para pela estação natural (E07), indicando assim o
comportamento do Lago Batata em relação ao impacto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O diagnóstico atual evidencia após 28 anos de monitoramento a recuperação e
melhoria da qualidade do lago na área impactada a partir do aumento de transparência da
água (redução de Turbidez e Sólidos Totais em Suspensão) e melhoria do substrato
(aumento de Matéria Orgânica). A variável Matéria Orgânica se destacou como um dos
principais atores da recuperação do Lago Batata e parâmetro de referência.
O método (Prophet) indicou o contínuo decréscimo de Turbidez e Sólidos Totais
em Suspensão, e o aumento de Matéria Orgânica do Sedimento na estação E10. Ressaltase que todas as variáveis estão sujeitas a eventos aleatórios em virtude da imprevisibilidade
do pulso de inundação, que rege o sistema hidrológico da região, bem com a intensidade e
duração de suas fases. Entretanto como observado, ainda que esporadicamente ocorram
eventos em que as variáveis Turbidez e Sólidos Totais em Suspensão apresentem aumentos
repentinos a tendência de decréscimo se mantém.
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