GRUPO DE TRABALHO COLOIDES

Nota T&nica n" 62 da CAmara T&nica de Seguranca Hidrica e Qualidade de .gua instituida
pelo Comite Interfederativo — Termo de TransacAo e Ajustamento de Conduta do Rio Doce.

Vitria, 13 de dezembro de 2019.

Assunto: Aprovaao com Ressalvas do Plano de Amostragem e Analise de Agua, Sedimento e

Material Inconsolidado na Barragem de Nova Santarem, Diques S3 e S4, Crrego Mirandinha e
Rio Gualaxo do Norte em Atendimento a Nota Tecnica n°47 da CT SHQA e Delibera0o n°310
do CIF (OFI.NII.092019.7896 de 24 de setembro de 2019).

T&nicos envolvidos na anAlise: Ana Paula Fernandez (IBAMA), Maria Dulce Chicayban

(IBAMA), Emilia Brito (IEMA) e Luiz Otavio Martins Cruz (FEAM)

1. INTRODUk0

A Fundaao Renova, em atendimento a Deliberaao n°310, apresentou juntamente com o
OFI.NII.092019.7896, de 24 de setembro de 2019, o Plano de Amostragem e Analise de Agua,
Sedimento e Material Inconsolidado na Barragem de Nova Santarem, Diques S3 e S4, Crrego
Mirandinha e rio Gualaxo do Norte.
Com o intuito de verificar a ader&icia do Plano, elaborado pela SRK Consulting Brasil (SRK),
esta Nota Tecnica n°47 da Camara Tecnica de Segurarwa Hidrica e Qualidade da Agua (CT
SHQA) foi elaborada, e segue algumas ressalvas e consideraOes que devem ser observadas.

2. AN2kLISE E CONSIDERACCOES

O Plano de Amostragem e Analise de Agua, Sedimento e Material Inconsolidado na Barragem
Nova Santarem, Diques S3 e S4, crrego Mirandinha e rio Gualaxo do Norte (Set 2019),
considerou de forma satisfatria as solicita0es presentes na Nota Tecnica n° 47 da CT SHQA, no
entanto sao necessarias as complementa0es e esclarecimentos listados abaixo.

1. Solicita-se que no item 4.4.9, pagina 34, o procedimento da filtra0o seja mais explicado,
considerando a pesagem individual dos filtros aps a secagem, e referenciando as figuras
para um melhor entendimento;
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2. Na Nota Tecnica n° 47 da CT-SHQA foi solicitado que a Funda4o Renova apresentasse
uma proposta para um projeto que tenha por objetivo definir a assinatura do rejeito,
incluindo a regiAo costeira do Espirito Santo Solicita-se resposta a solicita4o;
3. No Item 4.3.2, p4ina 12, "....uma ou mais locaOes poderAo ser alteradas...." O
documento deve enfatizar que, embora possam ocorrer alteraOes na loca4o (coordenadas
geogrfficas) dos pontos de coleta de amostras, estas alteraOes devem ser tais que
mantenham coerencia e consistencia com os motivos e objetivos da escolha destes pontos
de coleta especificos;
4. No Item 4.3.4, p4ina 14, a quantidade de amostras e frascos a ser coletada deve ser tal que
contemple a triplicata dos ensaios a serem realizados, bem como a possibilidade de quebra
de frascaria ou perda de amostras por eventuais imprevistos que impossibilitem a
realizaAo dos ensaios;
5. Solicita-se revisAo do cronograma antecipando a data da coleta referente ao periodo
chuvoso, para a primeira semana do mes de mam de 2020;
6. E importante que os pontos do rio Mirandinha (nascente) e do Gualaxo do Norte sejam efa
pentos alocados em locais que nAo tiveram qualquer contato com os rejeitos oriundos da

barragem de FundAo;
7. Embora nAo haja exigencia na NT n°47 CT SHQA, e importante que seja investigada a
fonte da concentra0o significativamente elevada de nitrogenio encontrada nas anfflises
preteritas ja feitas na regiAo.

4. ENCAMINHAMENTOS e CONCLUSES

Aprova com as ressalvas supracitadas, que deverAo ser observadas na efetivgAo das coletas. Para
fins dithticos, sugere-se que as observa0es presentes nesta Nota Tecnica sempre acompanhem o
Plano de Amostragem e AnMise, a fim de nAo precisar da revisAo do mesmo para aprova0o.
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