Estiagem

Agosto/2014

Boletim on-line informativo da Bacia do Rio Doce

Período seco é pauta de reunião da
Câmara Técnica de Gestão de Eventos
Críticos (CTGEC) do CBH-Doce
Representantes da Câmara Técnica
de Gestão de Eventos Críticos (CTGEC)
do Comitê da Bacia Hidrográfica do
Rio Doce (CBH-Doce), da Agência
Nacional de Águas (ANA), do Operador
Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e
da Copasa estiveram reunidos, em
Governador Valadares, no último dia
24. O objetivo do encontro foi discutir
o período de estiagem em 2014,
considerado crítico em alguns pontos
da bacia, e apresentar o Relatório dos
Grupos de Trabalho de Cianobactérias
e de Cheia.
Confira aqui a reportagem completa.

ANA emite alerta a prestadores de
serviço de abastecimento de água
na Bacia do Rio Doce
A Agência Nacional de Água (ANA)
emitiu um documento em que chama
a atenção dos prestadores de serviço
de abastecimento de água da Bacia
Hidrográfica do Rio Doce para os
procedimentos necessários em caso de
proliferação de cianobactérias. O alerta

traz algumas medidas que devem ser
tomadas para minimizar os impactos
possíveis, especialmente em decorrência
do período de estiagem.
Confira aqui o texto completo.

IGAM divulga previsão climática para os
próximos três meses em Minas Gerais
O Instituto Mineiro de Gestão das
Águas (IGAM) elabora, trimestralmente,
um relatório com a previsão climática
para o período em Minas Gerais. O
trimestre que compreende os meses
de agosto, setembro e outubro marca

a transição do período seco para o
chuvoso.
Clique aqui e confira a previsão
completa para os meses de agosto,
setembro e outubro.

Relatório do CPRM aponta a atual
estiagem como uma das mais rigorosas
Por temer problemas como escassez
de água para diversos segmentos econômicos, como abastecimento público e industrial, irrigação, geração de
energia elétrica e navegação, a CPRM
– Serviço Geológico do Brasil produz,
periodicamente, relatórios sobre a situação das vazões e/ou níveis dos principais rios da região sudeste e, em alguns casos, efetuando prognósticos da

situação futura. O objetivo é subsidiar
o planejamento, em casos de escassez,
dos diversos setores que necessitam da
água. As análises das precipitações e
das vazões até o mês de maio de 2014
permitiram que se observasse de perto
este período de estiagem, que, provavelmente, será um dos mais rigorosos.
Clique aqui e saiba mais.

ONS divulga carta sobre a situação
hidrológica da Bacia do Rio Doce
O Operador Nacional do Sistema Elétrico divulgou um informe sobre a situação
hidrológica na bacia do Rio Doce. O documento traz informações sobre os procedimentos da operação das usinas hidrelétricas que estão sendo adotados na
bacia, com o objetivo de coordenar o atendimento das vazões mínimas. Segundo o
representante da ONS, Paulo Diniz, devido
ao período de escassez, o reservatório da
UHE Porto Estrela – único com alguma ca-

pacidade de regularização na bacia atualmente – já se aproximou do nível mínimo
operativo. “Para fins de atendimento dos
usos múltiplos, a vazão turbinada nessa
UHE está zerada desde 9 de julho. Entretanto, alerta-se para a capacidade bastante reduzida de regularização neste aproveitamento hidrelétrico.”
Confira aqui o documento completo.

Em tempos de escassez, é preciso ficar
atento ao desperdício de recursos hídricos.
Pequenos gestos podem fazer a diferença!
Confira abaixo algumas dicas para economizar água:
• Ao tomar banho, não deixe o chuveiro aberto na
hora de se ensaboar.
• Não escove os dentes com a torneira aberta.
• No banheiro, ao utilizar a descarga, verifique se a
válvula não está com defeito e aperte-a apenas
uma vez.
• Feche bem as torneiras! Uma torneira aberta gasta de 12
a 20 litros de água por minuto e pingando, 46 litros
por dia!
• Os vazamentos também são vilões no desperdício!
Um buraco de dois milímetros no encanamento
desperdiça cerca de três caixas d’água de mil litros.
• Não deixe as caixas d’água
mantenha-as sempre tampadas.
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• Ao lavar louças, ensaboe-as com a torneira fechada
e depois enxágue tudo de uma vez.
• No inverno, a rega de jardins e plantas não
precisa ser feita diariamente. Use mangueira com
esguicho-revólver ou regador.
• Só lave o carro uma vez por mês, com balde de
10 litros, para ensaboar e enxaguar.
• Na limpeza de quintal e calçadas, use vassoura!

