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NOTA TECNICA N.°06/2018 — GTECAD/AGUAS INTERIORES

Interessados: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hidricos — SEAMA, Instituto
Estadual de Meio Ambiente — IEMA, Agencia Estadual de Recursos Hidricos — AGERH, Prefeitura
Municipal de Linhares — PML, Crnara Tecnica de Gestho de Rejeitos e Seguranca ambiental —
CT-GRSA, Camara Tecnica de Seguranca Hidrica e Qualidade da /Ngua — CT-SHQA, Camara
Thcnica de Biodiversidade — CT-Bio, Crriara Tcnica de Organizaco Social — CT-OS e Comit
Interfederativo — CIF

Assunto: Relatdrio Situacional dos barramentos nas lagoas da rego do baixo Doce.

1. APRESENTAA0
A regiao do baixo Doce possui um rico e complexo sistema lacustre. Algumas destas lagoas eram
anualmente inundadas com as 4uas provenientes do Doce, principalmente quando este
extrapolava a sua calha principal nos eventos conhecidos como cheias.
Sem ter conhecimento de como chegaria a primeira onda de lama a esta rego, houve um
esforco de locais juntamente com a prefeitura e tamm contando com o apoio da Samarco para
construirem, de forma emergencial, barramentos que impedissem que as 4uas do Doce
contaminadas com a lama de rejeitos oriundos da barragem de Funclo, adentrassem a estes
corpos hidricos. Alguns destes barramentos foram reforcados — sem crit&ios tcnicos - quando as
4uas do rio Doce atingiram a cota de inunda0o, no final de janeiro de 2016.
Mesmo com a tentativa de impedir que os rejeitos adentrassem os corpos d'4uas, foram
contaminadas as lagoas Nova, Monsars, Areal e Aro. Estas passaram a ser monitoradas pelo
lema e pela Samarco, atravs de um auto de intimaco do lema e a partir de agosto de 2017 pelo
Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistertico (PMQQS), em cumprimento a
clusula 177 do Termo de Transaco de Ajuste de Conduta (TTAC). Tamm passaram a serem
monitoradas no ambito do PMQQS duas outras lagoas, que sofreram impactos indiretos, sendo
elas a lagoa Juparana e a lagoa do
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Em outros autos de intima6ao o lema solicitou a Samarco estudos referentes as lagoas
localizadas na regiao do baixo Doce, observando os barramentos ali construidos. Os barramentos
localizados nos canais que ligam as lagoas Nova e Juparana ao rio Doce tomaram destaque
devido aos impactos destes tanto na esfera ambiental como na socioecon6mica.
Com o intuito de unir esfor6os no tocante a analise de alternativas e de documentos referentes
aos barramentos e as lagoas do baixo Doce, um Grupo de Trabalho foi criado envolvendo os
6rgaos estaduais AGERH, IDAF e IEMA, e deste grupo resultou um Termo de Referancia (TR)
que contam todas as diretrizes para elabora6ao de estudos que fossem orientadores na tomada
de decisao. Este TR foi apresentado no ambito da A6ao Civil Publica (ACP) que esta em
andamento no municipio de Linhares, em dezembro de 2016.
De acordo com ata da audiancia realizada no ambito da ACP no dia 31 de janeiro de 2017, a
Samarco se compromete a submeter para aprova6ao junto ao CIF o Termo de Referancia em
anexo aos autos, para realiza6ao dos estudos tacnicos sobre a melhor solu6ao ambiental, se e a
retirada total das barragens, a manuten6ao ou outra forma de barragens. Em reuniao ordinaria de
30 de mar6o de 2017, o CIF define que os estudos e intervenVies nas lagoas nao estao contidos
no TTAC, e embora nao va problemas que este assunto seja conduzido pela Funda6ao Renova,
ressalta que o custeio deve ser da Samarco

.

Em setembro de 2017 foi realizada vistoria na regiao por tacnicos do lema, IDAF, IBAMA e PML.
Relat6rio de vistoria foi elaborado e o lbama intimou a Funda6ao Renova a apresentar alam dos
laudos de estabilidade os estudos ja solicitados pelo lema. Desde entao, a Funda6ao Renova vem
apresentando nas reuni6es da CT-GRSA os itens solicitados e os encaminhamentos realizados no
ambito da ACP. De acordo com a Funda6ao Renova, o estudo solicitado sera entregue
juntamente com o item do Plano de Manejo de Rejeitos para o trecho em questao.
Os oficios protocolados na CT-GRSA tambam sao protocolados no lema, para ciancia deste
6rgao. Os ultimos tratam dos desdobramentos dos impactos ambientais do barramento no rio
Pequeno (canal que liga a lagoa Juparana ao rio Doce), que devido as intensas chuvas
aumentaram o nivel da lagoa Juparana causando alagamentos no distrito de Patrim6nio da Lagoa,
no municipio capixaba de Sooretama (vizinho a Linhares), desalojando familias e com perda de
area agricola para aquela comunidade e regiao do entorno do rio Pequeno. Como medida
mitigadora, a Funda6ao Renova abriu um canal para escoar a agua represada para o Doce —
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atendendo a deciso judicial — mas o nivel da lagoa ainda rik) desceu o suficiente para promover
o retorno das familias para suas moradias.

■

2. BACIA DE DRENAGEM DA LAGOA JUPARAW

Localizada no municipio de Linhares, a lagoa Juparana conta com area aproximada de 63 km 2 ,
sendo seus principais tributrios os rios Sct Jose e Sao Rafael. E a maior lagoa do Espirito Santo
em extens, a segunda maior em area e a maior em volume de 4ua doce do pais de acordo
com o Plano Integrado de Recursos Hidricos da Bacia do rio Doce (2010). Esta, por sua vez,
funciona como um afluente do rio Doce na maior parte do tempo, conectando-se a este atravs do
rio Pequeno. Na figura abaixo e possivel observar como e a rede hidrica da lagoa Juparana e seu
entorno.
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Figura 1. Lagoa Juparana e rede hidrica do seu entorno (Adaptado de PIRH Rio Doce, 2010)
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0 rio So Josa tem suas nascentes no municipio de MantenPpolis/MG, e percorre cerca de 154
km ata desaguar lagoa Juparana". O fluxo de agua entre a lagoa Juparana e o rio Doce pode ser
alterado (do rio Doce para a lagoa Juparana") de acordo com o nivel do rio e o volume de agua
que chega pelo rio S'ao Josa.

IMPACTOS AMBIENTAIS PERCEBIDOS

3.

Com a constru0o do barramento no rio Pequeno alguns impactos ambientais foram percebidos
neste corpo hidrico e no seu entorno imediato. Podemos citar:
•

Segrega6a. o do sistema hidrico e interrupOo de sua vaza. o ecol6gica;

•

Interrup6a'o do ciclo de nutrientes entre a lagoa e o rio;

•

Interrup6a. o da migra6a. o de espacies causando perda da biodiversidade;

•

Alagamento (em periodo de cheia do rio So Josa) da area a jusante do barramento;

•

Degrada6a. o da qualidade da agua do rio Pequeno;

•

Problemas na capta0o de agua para abastecimento das cidades de Linhares e
Sooretama

4. SOLICITACAO DE ENCAMINHAMENTO
Observado o histPrico elencado nesta Nota Tacnica e a necessidade de uma solu6a. o eficaz,
solicitamos os seguintes encaminhamentos:
1. Que a rego apontada e todas as questes pertinentes aos impactos ambientais,
socioecon6micos e juridicos causados pelos barramentos das lagoas do baixo Doce sejam
incluidos no ambito do TTAC, e os devidos estudos sejam realizados nesta regia'o,
seguindo um Plano de Trabalho a ser apresentado pela Funda6"ao Renova a este CIF;
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Observados os impactos percebidos solicitamos que sejam envolvidas as CT-GRSA, CTBio, CT-SHQA e CT-OS e que seja definido pelo CIF qual CT ficare responsevel pela
coordenao dos trabalhos;
3. Considerando tambem a judicializac'eo do caso, solicitamos que seja formado um Grupo
de Trabalho (GT) envolvendo CIF, Governo do Estado do Espirito Santo e Funda0o
Renova para dialogar com o MMo. Juiz da Vara da Fazenda PUblica Estadual e Municipal,
Registros PbIicos e Meio Ambientes da Comarca de Linhares, Thiago Albani Oliveira
Galveas.

16 de Maio de 2018

Este documento foi elaborado por:

RITO
ADARH — GT CAD - lema

De acordo:

ALADIM CERQUEIRA
Secretario Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hi.ricos
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