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GOVERNADOR VALADARES - Rio “morto”, peixes sem hábitat, vegetação marinha morta, 
solo enfraquecido, água com coloração amarronzada, mau cheiro vindo do rio, lama 
depositada em um dos maiores rios do Brasil. Esses são alguns dos rastros que podem 
ser vistos em Valadares após o rompimento da barragem de Fundão. Nesta quinta-feira, 
dia 5, faz seis meses que a tragédia atingiu diretamente os valadarenses, e mesmo com 
meio ano já tendo se passado, nada foi feito para a recuperação da orla do rio.  
  
A sensação de muitos valadarenses é que a impunidade reina devido ao não 
cumprimento do acordo do município encaminhado pela atual administração à diretoria 
da empresa Samarco dias após o rompimento da barragem. 
Problemas com a captação e tratamento da água no rio Doce foram resolvidos com a 
planta polímero de acácia negra. Entretanto, com relação a uma das solicitações mais 



      

 
 
 

 

 

importantes do município, a construção da captação alternativa nos rios Suaçuí Grande 
e Suaçuí Pequeno, como consta em uma das matérias publicadas pelo DRD no dia 2 de 
dezembro do ano passado, foi constatado que não havia nenhuma obra relativa a uma 
nova estação, apenas uma estrutura antiga do Saae, que abastece o distrito de Baguari, 
situação está que ainda permanece.  
  
Para o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (CBH-Doce), Leonardo 
Deptulski, é preciso que as ações em prol da bacia sejam intensificadas. “Vamos 
trabalhar para que o nosso rio fique muito melhor do que antes. Não podemos deixar 
de ser esperançosos e positivos, porque o rio Doce não morreu”, disse. 
  
PREFEITURA  
 
De acordo com nota encaminhada pela Secretaria de Comunicação Municipal (Secom), 
o órgão tem lutado de todas as formas para que a Samarco deixe a captação alternativa 
de água nos rios Suaçuí Grande e Pequeno como um legado para Valadares e por isso 
tem cobrado uma adutora com capacidade para tratar 1.200 litros por segundo. “A 
Samarco chegou a prometer que construiria a captação alternativa. Estamos cobrando 
também o ressarcimento dos prejuízos causados à administração pública e aos diversos 
setores da economia valadarense, calculados em R$ 153 milhões. A prefeitura ressalta 
que a mineradora vem custeando o reagente para o tratamento da água e custeou 
melhorias nos equipamentos e no laboratório do Saae, como agitadores mecânicos. A 
prefeitura esclarece ainda que a administração não recebeu da empresa nenhum 
recurso em dinheiro”, concluiu a nota. 
 
SAMARCO  
 
Em entrevista, o coordenador de ações emergenciais da Samarco, Alysson Werneck, 
destacou que a empresa tem acompanhado de perto, desde o rompimento da 
barragem, todos os efeitos causados nos municípios atingidos. “Houve um processo de 
monitoramento diário, que ainda é mantido, e também temos 94 pontos monitorados 
em toda a bacia do rio Doce. Já foram mais de 40 mil laudos analisados, e a Samarco 
tem prestado assistência a 19 estações de tratamento de água ao longo dos municípios 
atingidos e, com isso, temos conseguido uma melhoria desde o contexto estrutural, 
passando por automação e chegando a instrumentação”, afirmou o coordenador, 
enfatizando que outras ações estão sendo realizadas dentro do plano de recuperação 
ambiental entregue ao Ibama no dia 17 de fevereiro.  
  
Com relação à construção das estações de tratamento de água nos rios Suaçuí Grande e 
Suaçuí Pequeno, Werneck destacou que foi negociada com a prefeitura esta obra e 
construída uma adutora de 2,2 quilômetros, a qual abastece o bairro Recanto dos 
Sonhos. A adutora maior que a prefeitura pede, para trazer água para tratamento na 



      

 
 
 

 

 

estação central, ainda está sendo planejada. “É importante destacar que este acordo 
será concluído, mas falta o projeto, que será feito, e a homologação. Todavia, não se 
pode estabelecer um prazo, porque um projeto desse tamanho tem duração de três 
anos para construção e mais três até a execução das obras e sua conclusão”, finaliza. 
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