
 
 
PORTARIA CONJUNTA SEAMA/IEMA/AGERH Nº 02-R, DE 03 DE JANEIRO DE 2017 
 
Declara mantida situação de Emergência Ambiental na região da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. 
 
O Secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEAMA, a Diretora Presidente do 
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA e o Diretor Presidente da Agência 
Estadual de Recursos Hídricos - AGERH, no uso de suas atribuições legais, e,  
 
Considerando o rompimento da barragem de Fundão e o galgamento da barragem de Santarém, em 
Mariana/MG, e a dimensão e gravidade dos impactos ambientais na bacia hidrográfica do rio Doce, 
atingindo o Estado do Espirito Santo; 
 
Considerando que os impactos ambientais atingiram vários municípios, impactando água, solo, biotas, 
inclusive tornando a água imprópria para consumo humano e dessedentação animal;  
 
Considerando que as comunidades que dependem direta ou indiretamente do rio Doce foram afetadas 
em suas atividades socioeconômicas; 
 
Considerando que a área caracterizada como fonte de rejeitos oriundos do acidente foi ampliada e, 
atualmente, estende-se até a UHE Risoleta Neves (Rio Doce/MG), cerca de 160 Km a jusante do Vale 
do Fundão/MG. 
 
Considerando que, além da ampliação da área fonte de rejeitos, há concentrações de rejeitos 
distribuídos ao longo de toda a calha principal do Rio Doce, de forma que a fonte de rejeitos tornou-se 
difusa e que requer controle e monitoramento; 
 
RESOLVEM: 
 
Art. 1º. Declarar a MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL na Bacia 
Hidrográfica do Rio Doce, Estado do Espirito Santo, decorrente dos impactos ambientais oriundos do 
rompimento de barragem de contenção de rejeitos de mineração de empreendimento localizado no 
Estado de Minas Gerais. 
 
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação  
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