NOTA TÉCNICA CT-GRSA nº 28/2019

Assunto: Solicitação de Notificação pela não atendimento da Nota Técnica nº 21/2019 CT-GRSA e
dos encaminhamentos da 38ª Reunião Ordinária da CT-GRSA, referente ao documento ‘Estudo
Expedito da Mancha de Inundação da Cheia de 2016 no Rio Doce – Rev. 03‘.

1. INTRODUÇÃO E HISTÓRICO
O rio Doce percorre cerca de 800 km entre os estados de Minas Gerais e do Espírito Santo e a sua
foz localiza-se entre os distritos de Regência e Povoação, no município de Linhares/ES. A bacia do rio
Doce, como um todo, possui diferença de geomorfologia e declividades ao longo dos trechos, tendo a
região do delta como a maior área de espraiamento.
Após o rompimento da barragem de Fundão, pertencente à Samarco S.A., no dia 05 de novembro
de 2015 ocorreu uma grande cheia em janeiro de 2016 com distindos impactos ao longo da calha do
rio Doce.
Com o intuito de identificar o alcance da deposição de rejeitos referente a mancha de inundação
da cheia de 2016, a CT-GRSA solicitou um estudo de mancha de inundação da cheia de 2016 para se
identificar, através de modelagem hidrodinâmica, o alcance, mesmo que aproximado, da depoisição
real de rejeitos.
Após a entrega do referido estudo, os estados de Minas Gerais e do Espírito Santo solicitaram
readequações que culminaram na elaboração da Nota Técnica nº 21/2019 – CTGRSA. Durante a 38ª
Reunião Ordinária da CT-GRSA foi solicitada novas readequações no estudo com a previsão de
entrega para o dia 08 de novembro de 2019.
A Fundação Renova entregou o estudo com o atraso de 10 dias e, após as análises foi constatado
que o estudo não contempla os encaminhamentos e as alterações das premissas solicitadas, tanto na
Nota Técnica nº 21/2019 CT-GRSA como os encaminhamentos solicitados na 38ª Reunião Ordinária
da CT-GRSA.
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2. CONCLUSÕES E ENCAMINHAMENTOS
O estudo hidrodinâmico utiliza premissas que aumentam as imprecisões dos resultados gerados.
Diante disso, recomenda-se manter os encaminhamentos da Nota Técnica 21/2019 – CTGRSA e que
a Fundação Renova seja Notificada pelo não atendimento dos encaminhamentos da referida nota e
pelo atraso da entrega do documentos com o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para o cumprimento das
requisições propostas pelos membros da câmara técnica.
Foi constatado o não atendimento das requisições da NT 21/2019, porém foi consesuado durante a
38ª Reunião Oridnária da CT-GRSA que as requisições 01, 02, 05 e 06 poderiam ser substituídos pela
apresentação do estudo produzido pela Walm com o TR de 10 anos, de maneira conservadora e em
atendimento da requisição 05. Como o estudo da Walm com o TR de 10 anos não foi incluído e, por
conta disso, entende-se que nenhuma das requisições da Nota Técnica nº 21/2019 foi atendida por
completo.

Vitória, 18 de dezembro de 2019.

Equipe Técnica responsável pela elaboração desta Nota Técnica:



Adelino da Silva Ribeiro Neto (IEMA/ES);
Thales Del Puppo Altoé (IEMA/ES).

Nota Técnica aprovada em 18/12/2019

Gilberto Fialho Moreira
Coordenação da CT GRSA

Nota Técnica validada na 40a Reunião Ordinária da CT-GRSA (Lista de Presença em anexo)
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Anexo I: Lista de Presença da 40a Reunião Ordinária da CT-GRSA
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