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Tendo em vista a trágica ruptura 
das barragens de rejeitos de minera-
ção de Fundão e Santarém, que per-
tencem à mineradora Samarco, ocor-
rida na tarde do dia 5 de novembro, 
em Mariana/MG, a Câmara Técnica 
de Gestão de Eventos Críticos (CT-
GEC) do Comitê da Bacia Hidrográ-
fica do Rio Doce (CBH-Doce), fez 

um alerta aos usuários das águas do 
Rio Doce, localizados a jusante do 
município de Rio Doce-MG, sobre a 
onda de cheia e das prováveis alte-
rações qualitativas para a água nos 
próximos dias. Confira a nota publi-
cada nos sites de todos os comitês 
afluentes da Bacia do Rio Doce e en-
caminhado à imprensa: 

Cientes da importância divulgação 
de informações referentes ao rom-
pimento das barragens de Fundão e 
Santarém, estão sendo atualizados em 
nossos sites e redes sociais os boletins 

da Companhia de Pesquisa de Recur-
sos Minerais (CPRM) – Serviço Geoló-
gico do Brasil sobre o monitoramento 
da situação ao longo do Rio Doce. 

Acompanhe:

A Agência Nacional de Águas 
(ANA) divulgou, no dia 7 de novem-
bro, uma nota com informações so-
bre os reflexos para o Rio Doce do 

rompimento das barragens de Fun-
dão e Santarém, localizadas na região 
de Mariana/MG. 

Confira o documento completo:

A presidente da Câmara Técnica de 
Gestão de Eventos Críticos (CTGEC), 
do Comitê da Bacia Hidrográfica 
do Rio Doce (CBH-Doce), Lucinha 
Teixeira, esteve na manhã de sábado 
(7), na Ponte de Ferro que liga os 
municípios de Ipatinga e Caratinga, 

juntamente com o diretor geral do 
IBIO-AGB Doce, Ricardo Valory, e o 
diretor técnico Fabiano Alves, para 
acompanhar a passagem da onda de 
lama vinda das barragens de Fundão 
e Santarém. 

Veja:

Tragédia de Mariana
Nota sobre o rompimento das barragens de rejeitos 

localizadas nos municípios de Mariana e Ouro Preto (MG)

Boletins sobre Monitoramento do  
Rompimento de Barragem (CPRM)

Posicionamento da Agência Nacional de Águas  
sobre o rompimento das barragens 

Acompanhamento da onda de lama pelas  
cidades da Bacia do Rio Doce 

Antes Depois
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O Centro Nacional de Gerencia-
mento de Riscos e Desastres (Cenad) 
disponibilizou, na noite do dia 7 de 
novembro, relatório contendo infor-
mações sobre o trabalho realizado na 
região de Mariana após o rompimen-
to das barragens de Fundão e Santa-
rém, sobre a previsão meteorológica 

para os próximos sete dias, além do 
repasse de dados divulgados pela 
Companhia de Pesquisa de Recursos 
Mineirais (CPRM) – Serviço Geo-
lógico do Brasil e das ações realiza-
das pela Agência Nacional de Águas 
(ANA) e Operador Nacional do Siste-
ma Elétrico (ONS).

Em decorrência do rompimento 
de duas barragens de propriedade 
da Samarco, no distrito de Bento 
Rodrigues/MG, com consequên-
cias em praticamente toda a bacia 
hidrográfica do Rio Doce, o IGAM 
solicitou ao Centro de Tecnologia e 
Inovação SENAI FIEMG – Campus 

CETEC, a realização de coletas e 
análises de água e sedimentos dos 
corpos de água afetados, bem como 
do rejeito das barragens rompidas. 
Os trabalhos iniciaram-se no dia 
seguinte ao evento com o planeja-
mento do roteiro e deslocamento 
da equipe para a área.

Relatório Centro Nacional de Gerenciamento  
de Riscos e Desastres

Primeiras análises da água

Saiba mais aqui

A chegada da onda de lama nos 
municípios banhados pelo Rio Doce 
foi noticiada por vários veículos de 
comunicação. Além disso, a mídia 

nacional manteve o foco na reper-
cussão qualidade de água e o risco 
de desabastecimento de diversos 
municípios. 

Repercussão na Mídia 

Confira aqui

Continue acompanhando em nossas redes sociais as 
notícias e boletins referentes a repercussão do rompimento 

das barragens em Mariana/MG.

Curta e divulgue a página do seu Comitê!
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Confira aqui  
todas as notícias

http://www.cbhdoce.org.br/geral/nota-agencia-nacional-de-aguas-sobre-o-rompimento-das-barragens-em-mariana-mg/
http://www.cbhdoce.org.br/geral/relatorio-centro-nacional-de-gerenciamento-de-riscos-e-desastres/
http://www.cbhdoce.org.br/geral/nota-primeiras-analises-da-agua/
http://www.cbhdoce.org.br/clippings/clipping-novembro-de-2015/

