
Governo do Estado de Minas Gerais
Sisúema Estadual de Meio Ambiente
Fundação Estadual do Meio Ambiénte
Direteria de Gesúáo de Resíduos
Gerência de Resíduos Sólidos lndustriais e da Mineração

MEMO NO 1 3//201 8/GERIM/DGER/FEAM

Belo Horizonte, 21 de fevereiro de 2018

Para: Gláucia Dell 'areti Ribeiro

Coordenadora do NAI

Prezada Senhora,

Encaminho, para fins de formalização de Processo de Aúo de lnfração, copias do

Auto de lnfração no 10g152t2017 lavrado contra a empresa FUNDAÇÃO RENOVA

bem como do ofício SUGA.SEMAD.SISEMA No 03/2017, Auto de Fiscalização no

2576612017 e do Termo de Ajustarnento de Conduta.

Atenciosamente,

\h$r,,*!r,..$,tm-
Gerente de Resíduos Solidos lndustriais e da

ALD

ljm/kpm

Cidade Administrativg Tancredo Neves

Rodovia Papa João Paulo ll, 4143 - Edificiô Minas -1o andar - Bairro Serra Verde

Telefone: 3915-1 133 - CEP: 31630'900 - Belo Horizonte / MG
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Governo do Estado de Minas Gerais
Srsúema Estaduàl de Meio Ambiente
Fundação Estadual do Meio Ambiente
Diretoria de Gestáo de Resíduos ,

Gerência de Resíduos SóIidos lndustriais e da Mineração

\

ljm/kpm

Cidade Administrativa Tancredo Neves
Rodovia Papa João Paulo ll, 4143 - EdifÍcio lrlinas -1o andar - Bairro Serra Verde

Telefone: 3915-1133 - CEP: 31630-900 - Belo Horizonte / ÍvtG
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Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Gabinete Adiunto

, Superintendência de GesÍáo Ambiental - SUGA

OF.SUGA.SEMAD.SISEM A ns 03 I t7
Belo Horizonte, 28 de julho de 2017

Prezados Senhores,

. Comunícamos que na fiscalização realizada no dia 31 de maio de 2OL7 verificou-se a

inobservância da legislação ambiental vigente, conforme Auto de lnfração 109L52, de 25 de julho

de 2OL7.

Na oportunidade, lembramos que, nos termos da legislação ambiental vigente, V.Sa. dispõe

do prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento desse cjfício, para efetüar o pagamento da

rirulta ou'apresentar defesa, nos termos do art. 33 e 34 do Decreto Estadual ns 44.84412008,

endereçada à DiretoÍia de Autos de lnfração, localizada à Rodovia Papa João Paulo ll, 41,43, Bairro

Serra Verde - Edifício Minas. 1" andar,. CEP: 31.630-900 - Belo Horizonte/MG.

Atenciosamente

Zuleika Stela Ch hio Torquetti
Superintendente de Gestão Ambiental

Ao Senhor
Roberto Lúcio Nunes de Carvalho

Diretor Presidente SAMARCO S.A.

Rua Paraíba , n" L122,9" andar. Bairro Funcionários

CEP: 30.130-918 - Belo Horizonte/MG

C/C: Sr. Márcio lsaias Perdigão Mendes
Gerente Geralde Meio Ambiente SAMARCO S.A.

Mina de Germano, s/n" - Caixa Postal 22

CEP: 35.420-000 - Mariana/MG

Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais

Rodovia Papa .!oão Paulo, ll, n" 3777 . Bairro Serra Verde. Prédio Minas '

CEP: 31.630-903 - Belo Horizonte/MG

Assunto: Encaminhamento faz - Auto de lnfração 109152, de 25 de julho de 2018

Para maiores informações gentileza entrar em contato pelo telefone 3915-1763 ou via e-

mail reçuperacaoriodoce@meioambiente. mg.gov.br.
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Fdhr 113

No dia 3 7 foi realizada vistoria nas áreas do Reservatório da UHt Risoleta Neves (Candonga ,com o

objetivo de velificar as ema UH§ Risoleta Neves, realizadas

pelos empreendedores Samarco Fundação Renova, pÓs danos c0m rompimento dae a 0s o

Bàrragem de .Fundão em novembrolàAL5. Participaram da vistoria têcnicos da SEMAD, FEAM, ISAMA e

representantes da prefeitura de ftio Doce. lnicialmente foi visitada a área da Farenda Floresta, área proposta

para disposição do sedimento reservatório da UHE. estava em curso a preparação

do terreno para implantação das Eacias 1e 2. Na área da Bacia 1, que está dentro da APP na Ínargem esquerda

do Rio Dece, entre o rio e a estrada iál de vegetação e limpeza do terreno. Na

área da Bacia ? que está do Bacia 1, já do

terreno e estâva de 5 metros abaixode

do nÍveldo solo. a disposição de

sedimentos o localonde há um

campo âces50 ao
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§etore§ 1, 4,5 e 8. O §etor 1do reservatório assoreado e não estava
a UHE, de de

assoreado e foi construída umada vistoria. O-setor 4nosofrendo nenhuma

nte, visando testês de manejo
pa com madeira recolhida do rrastadaã em do acíde

capacidade possuideinterno sedimentos ra aumenta §uarpa armazename oento. setor vertedouroum pdra
nutenção Córrego Borges do dique de contenção está sendoAoÍna da vazão do dos nopa§§aque

preparada uma área para bags que os sedimentos dragados coín o de
para ac€lerar a e contenção dos No setor 5 estava setratamento rea

rernoção mecânica sedimento para o e em pilha do próprio setol
tambem com p objetivo de para o local, Também
foram na área para
possibilitar o do sedimento
dragado. A nto dragado
estâva o mateíialjá

mento §etor 8. uente com
alta a

do visitado o 8.3 ou onde
do do

Karla 1.401.
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Auto de Fiscalização n"
Boletim de Oconência n":

ae 'Jlt 0étVinculado ao:
de//

GOVERN() DO ESTADO DE MINAS GERÂIS
SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE

E RECURSOS HIDRICOS. SISEMA
Conselho Estadual de política Ambientat-COPAM

Conselho Estadual de Recursos Hídricos-CERH

l:,a#.-^ ffi"'tráí.r^/ tlltÍm

ENtr2. Auto de lnfração possui folha de continuação?
Responsável pela lavraturâ:

Ereaw Ercau Erep ElscnAr ElsucFrs Eprvruc
3. Órgão Local

Dia: r ,li)// H,,,u, / /
ía, I

Z5 r u /lo '@do Autuado/

Ç I /l
Data Na scimento: Nome da Mãe

CNPJ I
i

Empreendimento (Correspondência)do Autuado

Í] a,
N".,

Baino/Logra douro:

;ar')
MunicÍpio

sttn'.íS 4 b ooo Cx Postal Fone: ( ) E-mail
N.

Á',
do l" envolyido

(/ 'oool - 13
Vinculo com o Al N":I

5. Outros
Envolvidos/

Responsáveis Nome do 2" envolvido: E cpp, E cNpr Vínculo com o AI N":

/,
"/,t

ÁnYt
tul) a) /.5q .za

T {t. zt, drt J/r,-

+.:

ú.'

fuç {t
Ceográficas

DATUM
tr 2000

Latitude: Longitude:7.
Coordenadas
dâ Infração Plmas: UTM FUSO 22 ;:x' 24- (6 dígitos)rx-- (7 dígitos)1

Artigo Anexo Código Inciso Alínea Decreto/ano Let / ano Resolução DN Port. N" Orgão8. E mbasamento
legal ç5 711 3b f4E 'twt t;/t;

Atcnuantes Agrayantes
Artigo/Parág. Inciso Alinea Reduçâo AÍigo/Pará9. lnciso AIínea Aumento

-U
oi<

lO. Reincidência E Genériça E Especifica E Nao foi possível verificar E Não se aplica
lnfração Porte Penàlidade Valor I Acréscimo !Reduçâo Total

Advertência [t Multa Sirnples ! Multa Diária N 0.69r,56 6 i':,5J
ERP: Kg de pescado Valor ERP por Kg: R$ Total: RS

Valor total dos Emolumentos de Reposição da pesca: R$:

Valor total

t/t,-l,, t/a
Lr5:: ( :L/ i ,, )/ ! t,, t(b:vi 3

multas:
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No caso de advertência' o autuado possui o prazo de...-.....-... dias para atender as recomendações constantes no campo r2, sob pena de conversãoem rnulta simples no valor de R$ (

'l t)Akl /1ôL &5 tà ) ) L2- r7 /,/7
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12. Demais
penalidades/

Recomendações/
Obseruações

RV )do ,( b, /))
Nome Campleto: Icen: CNPJ Enc

Rua. Avenida, etc.
Mun

o UF CEP: Fone:

O AUTUADO TEM O PRAZO DE ATE 20 (VTNTE) DIAS DO RECEBIMENTO DO
DA DEFESA PARA , NO SEGUINTE ENDEREÇO:

AUTO DE INFRAÇÂO PARA PAGAMENTO DA MULTA OU APRESENTAÇÃO

l. Seruidor: (Nome Lcgível)
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ta
Autuado/Representante02. Autuado (Nome Legivel) Função/Vinculo com do Legal

l" via Brânca Autuado 2'via verde Processo Administrativo 3'Via Azul Minisrério público 4,,via Anlarelâ Bloco
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