
Bacia  

DO1

Links para Acesso
Grupo 1 - Clique AQUI Grupo 2 - Clique AQUI Grupo 3 - Clique AQUI

Revisão e Atualização do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Doce 

(PIRH Doce) e Enquadramento dos Corpos d’Água

OFICINA  DO DIAGNÓSTICO
MOMENTO 2: CONSOLIDAÇÃO DO1

OFICINA  DO DIAGNÓSTICO
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Oficina virtual no dia 08/11/2021 das 8:30h às 12:30h

Veja os detalhes abaixo e se inscreva.

Pelo presente, a ANA, o IGAM, a AGERH, a AGEDOCE, o CBH Doce e o CBH Piranga têm o prazer de convidá-lo
para participar da Oficina para discussão dos principais resultados da etapa de Diagnóstico.

A Oficina será realizada no dia 08 de novembro, das 8:30h às 12:30h, no formato virtual, pela plataforma Google
Meet.

As inscrições devem ser realizadas pelo link, https://forms.gle/YQxWxwztBt217gpJ8 até o dia 07 de novembro.

A agenda do dia inclui uma plenária inicial, discussões em grupos, e uma plenária final. Para acessar as
PLENÁRIAS clique AQUI.

Para acessar as salas de reunião de cada grupo, utilize os links abaixo conforme o território de sua escolha (ver
mapa a seguir).

Os temas a serem discutidos incluem contribuições para a revisão do Plano Diretor de Recursos Hídricos (PDRH)
propriamente dito e para o enquadramento dos corpos d’água em classes de usos preponderantes:

• Para o PDRH: balanços hídricos quantitativos, áreas críticas da bacia e relação dos principais programas
em andamento na bacia;

• Para o Enquadramento: identificação dos usos preponderantes atuais por trechos dos cursos d’água da
bacia e elaboração da matriz de enquadramento atual.

Você poderá participar pelo seu computador ou pelo celular, bastando acessar os links.

Salve na sua agenda a data e o horário da Oficina!

No caso de dúvidas e esclarecimentos, entre em contato pelo seguinte e-mail: juliana.vilela@agedoce.org.br

DIVISÃO TERRITORIAL DA BACIA DO1

Realização: Elaboração:

Identifique o território de seu interesse

• GRUPO 01: Principais municípios: Piranga, Mariana 

e Viçosa.

• GRUPO 02: Principais municípios: Araponga, Ervália 

e Jequeri.

• GRUPO 03: Principais municípios: Bom Jesus do 

Galho, Raul Soares e Matipó.

https://meet.google.com/yfn-apaw-kax
https://meet.google.com/gaz-cubp-fis
https://meet.google.com/chy-fsbb-hoc
https://forms.gle/YQxWxwztBt217gpJ8
https://forms.gle/YQxWxwztBt217gpJ8
https://meet.google.com/qac-uxfs-owp

