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Representantes do CBHs capixabas 
pertencentes à Bacia Hidrográfica do Rio Doce 
se reuniram para 2° reunião extraordinária do 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH)

Jornal Nacional Projeto Manuelzão

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

das barragens em Mariana/MG.
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O secretário de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos do Espírito San-
to, Rodrigo Júdice, se reuniu na úl-
tima quinta-feira (26), em Cariacica/
ES, com membros dos Comitês das 
Bacias Hidrográficas dos Rios Guan-
du, Santa Maria, Pontões e Lago-
as e Barra Seca, que pertencem a  
Bacia do Rio Doce, juntamente com 
representantes do Instituto Esta-

dual de Meio Ambiente e Recursos  
Hídricos (IEMA) e da Agencia Esta-
dual de Recursos Hídricos (AGER), 
para 2° reunião extraordinária do 
Conselho Estadual de Recursos  
Hídricos (CERH). O encontro teve o 
objetivo de apresentar as ações do 
estado sobre os impactos provenien-
tes do rompimento da barragem em 
Mariana/MG.

Na última terça-feira (24), o presi-
dente do Comitê da Bacia Hidrográ-
fica do Rio Piranga (CBH-Piranga), 
Carlos Eduardo Silva, acompanhou 
a equipe do projeto Manuelzão, da 
Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), em uma expedição pelas áre-
as da Bacia do Rio Piranga afetadas pela 
lama vinda da barragem que cedeu em 

Mariana no dia 5 de novembro. Tam-
bém participaram da expedição repre-
sentantes do Comitê da Bacia Hidro-
gráfica do Rio Das Velhas (CBH-Rio 
das Velhas), que, além de avaliar os 
estragos causados pelo rompimento 
da barragem, também coletaram água 
em diversos pontos dos rios afluentes 
para análises.

A primeira parada do grupo foi 
em Rio Doce, onde há o encontro 
dos rios Piranga e Carmo.  De acor-
do com o presidente do CBH-Piran-
ga, ali é formado o Rio Doce. “A es-
perança para revitalização do Doce 
está no Piranga. Aqui há uma maior 
vazão e, como o rio não foi afetado, 
será com ele, junto com os projetos 
de recuperação de áreas de preserva-
ção permanente e nascentes, que va-
mos contar para levar mais água para 
o Doce e ajudar na recuperação da 

fauna e flora da bacia”, disse.
O grupo de alunos, biólogos, am-

bientalistas e geógrafos da UFMG 
também percorreu vários pontos dos 
rios Carmo e Gualacho, próximo ao 
município de Barra Longa. Marcus 
Vinicius Polignano, coordenador do 
Projeto Manuelzão, estima que se-
rão necessários alguns anos para que 
o Rio Doce se recupere. “Com a ex-
pedição, pretendemos mapear a si-
tuação. Recolher amostras da água e 
fazer análises”, informou.

Ao todo a expedição percorreu cer-
ca de 150 km da capital mineira até 
Barra Longa, município distante 60 km 
de Mariana. Uma equipe do Institu-
to de Geociências da UFMG coletou 
amostras da água a fim de observar se 
há ou não presença de metais pesados. 
Segundo o geógrafo Wallace Trinda-

de, “os resultados devem ser divulga-
dos em duas semanas”.

O cenário de destruição encontrado 
durante a expedição assustou o grupo. 
Maria Rita Scotti Mussi, professora da 
UFMG, destacou a importância dos 
estudos para que possam ser traçadas 
metas para recuperação do Rio Doce.

A Companhia de Pesquisa de  
Recursos Minerais (CPRM) – Ser-
viço Geológico do Brasil continua 
divulgando, diariamente, boletins 

de monitoramento da onda de lama 
ao longo do Rio Doce. No site do 
CBH-Doce você confere os bole-
tins atualizados.

CBH-Piranga participa de expedição  
às áreas afetadas pela lama

A Expedição

Análises e resultados
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Continue acompanhando os Boletins  
da CPRM sobre o monitoramento  

da onda de lama

Uma equipe da Globo Minas acompanhou a expedição em alguns pontos 
de coleta. Confira:

http://www.cbhdoce.org.br/noticias-2/boletins-sobre-monitoramento-do-rompimento-de-barragem-cprm/
http://g1.globo.com/jornal-nacional/edicoes/2015/11/24.html#!v/4631755
http://www.manuelzao.ufmg.br/comunicacao/noticias/projeto-manuelz%C3%A3o-faz-expedi%C3%A7%C3%A3o-aos-locais-da-trag%C3%A9dia-em-mariana
https://www.facebook.com/pages/CBH-Caratinga/680323438671587?fref=ts
https://www.facebook.com/cbhmanhuacu
https://www.facebook.com/pages/CBH-Guandu/687098081361213?fref=ts
https://www.facebook.com/cbhsantamariadodoce
http://www.facebook.com/pages/CBH-Pont�es-e-Lagoas-do-Rio-Doce/812558378799999
https://www.facebook.com/cbhdoce
https://www.facebook.com/cbhpiranga
https://www.facebook.com/cbhpiracicabamg
https://www.facebook.com/cbhsantoantonio
https://www.facebook.com/cbhsuacui

