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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRLTI.ARIA DE ES fADO Db. ME,IO AMBIF.N I tr B D|SI-.NVOL.VIMITN I() St rS'I'ENI'ÁVEL
S iip,r:rintendê;rc ia de Pr o.ictos I)rioritári os

MEMO no 06/ DAT/SUPpnt lSenAeO

Belo Horizonte, 24 de maio de 2017

Para: Angélica Aparecida Sezini
Diretora - Diretoria de Controle Processual - SUppRt

De: Karla Brandão Franco
Gestora Ambiental - Diretoria de Apoio Técnico - SUppRl

Prezado(a) Senhor(a),

Encaminho-lhe para os devidos fins, o Auto de lnfração n"
8710712017, SIAIV: 055489712017, referente ao empreendimento Samarco tMineração
S.A. já cadastrado no sistema ClrP.

Coloco-me q disposição para quai squer esclarecimentos que se
fizerem necessários

Atenciosamente,

'{--*ro-. \}< *-§ão ísc^-r-c-o
Karla Brandão Franco

Gestora Ambiental
Superintendência de Projetos Prioritários

MASP 1.401.s25-9
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUS PNT'ÁVEI
SUBSECRETARIA DE REGULARTzAçÃo evnreNTAL - sURAM

OF. SURAM. SEMAD. SISEMA. n. t4lL7
Belo Horizonte, L9 de janeiro de 2017

Assunto: SAMARCO Mineração S.A. - Sistema de Disposíção de Re;jeitos Caúà Alegría Sul - Licença
Prévia - PA COPAM t5476l2O76l0OL/2Ot6- Encaminhamento faz

Prezados Senhores,

Servimos do presente, para encaminhar Auto de Fiscaliza.ção n" 50051, de 21 de
dezembro de 2016, lavrado em decorrência da fiscalização realizáda no empreendimento
epigrafado, municípios de.Ouro Preto e Mariana, no período de L9 a 21 de dezembro de 2016, no
intuito de subsidiar a análise da Licença prévia, pA copAM n" L5476l2ot6loo1,/201,6.

Sendo só o que se apresenta para o momento, estamos à disposição para eventuais
esclarecimentos.

Atenciosamente,

!

Su o Ambiental

({

^{.}^

\

C/C: Sr. fUárôio lsaias Perdigão Mendes
Gerente Ger:al de Meio Ambiente SAMARCO S,A.
Úlina de Germano,.s/n'- Caixa Postal 22
CEP: 35.420-000 - Mariana/MG .

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, Rodovia Papa João Paulo, no 4143. Bairro Serra Verde

.^ kq{\,ur

I i: " "' i :'i'
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I -.. Edifício Minas, 2o andar, 31630-900.- Belo Horizonte - MG

I .;oll Telefone:1rr13srs-ressTraso

'. rs
rV

\I'

Ao Senhor
Roberto Lúcio Nunes de Carvalho
Diretor Presidente SAMARCO S.A.

. Rua Paraíba, n' 7122,9' andar. Bairro.Funcionários
CEP: 30.130.-918 - Belo Horizonte/MG
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAI§
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Folha 2/3Continuação do Auto de Fiscalização: No ,nffi '
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Entre os dias 19 a2'1 de dezernbro de 2016 foram realizada§ vistoria§ no empreendirnento

Samarco Minqração S.A. localizada nos municípios de Ouro Preto e Mariana / MG, com objetivo
de subsidiar a análise da Licença Prévia do sistema de disposição de rejeitos na cavà Alegria Sul
(PA COPAM n"'l547612016100112016). As vistorias foram realizadas por técnicos da Supram

Cenffal Metropolitana, Süpram Jequitinhonha, Diretoria de Projetos Prioritários e Diretoria de

Gestão Territorial Ambierital, assim relacionados no final deste.Auto de Fiscalização, que .fôram

acompanhados por técnicos elrepreseniantes do empreendimento. As vistorias abrangeram uma
avaliáção dos 'meios flçico, biótico e socioeconômico inerentes à área pretendida para

irnplantação-do projeto, bem-como da.atual infraestruturA presente naârea, tendo sido verificadas
as informações abãixo relacioúadas. Ressalta-se que forarn visitadas as barragens ile Germano,
de Fundão (rompida) e de Santarém, no entanto, tais atividades não faziam parte do escopo de

vistorias. Destàca-sê que as coórdenadas apresentadas neste Auto tratam-se de coordenadas
geográflrcas coletadas no Datum WGS 84.- 

Foi vistoriada a área da cava denominada Alegria Sul, nâ qual pretende-se realizar a

disposição de rejeitos paÍa a retomada das operações do. empreendimento. As Fotos .l a 3, em

anexo, apresentam vistas da.irea através do mirante localizado nas coordenadas 20o12'43"5 e
43"30'36"W. Havia movimentação de maquinário para remoção de material no interior da cava,
que está sendo destinado às'"atividades de recuperação do Rio rlocÇ'], conforme informado. A
disposição de rejeitos na cava será realizada de maneira convencional, por meio do
bombeamento em forma de polpa (sólidos + água),'oriunda da Unidade de Tratamento de

minério (UTM) / Concentradorei 2 e 3, sendo o volume final de armazenamento estimado em

17,5 .milhões m3. Foi informado. que o pi,t da ,cava se encontra à cota de 1.008m e irá comportar
cerca dp 14,5 milhões de m3 ate elevaçãot 1.072m, sendo necessário a construção de um
dique/barragem de aproximadamente l0m de altuça com sua crista na elevação 1.082m coúr urna
borda livre de 2m para comportar cerca de mais 3 milhões de. m3 de rejeitos. Como forma de

seguranga para impedir o possível galgamento da estrutura, o prgjeto prevê'um extravasor. na

cota 1.080m, com a capacidade máxima de 3,15 m3/s. Este sisteÍna levará, no caso de cheia no
NA max norlnal, a âgua para o Rio Piraçicaba. Conforme ir,rformado pelo empreendedor, o nível
de água subterrânea gncontra-se a JOm abaixo do fundo da cavx e, portanto, não haverá
intervenção nos aquíferos infêriores. A água que será utilizada para o transporte dos §eitos será

a reaproveitada do sisteina de disposição de rejeitos na cava Alegria Sul, por meio da instalação
de três bombas com a capacidade de 650m'/h, sendo"uma de reserva..A água captada será

enviada paraaestação de tratamento de minério - UTM 3, com possibilidade de enviar parte para

utilização na UTM 2. Ainda.foi informado que, para que a barragem comporte os 17,5 rnilhões
de m3 de rejeitos, será necessária a retirada de cerca de 6 lnilhões de m3 de material composto
por 4 milhões de estéril e.outros 2 milhões de minério sendo que o estéril será disp'osto na Pilha
de Disposição de Estéril -,PDE Alegria Sul. Com relação ao minério, esse será es.tocado em
6(seiq) pequenas pilhas onde parte do volume será estocado ternporariamente dentro do limite da
cava de A[egria Sul e parte ná ppB Alegria Sul, que]será utilizado na retomada das operações.
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Folha 2/3Coritinuação do Auto de Fiscàlização: No zo-.!_$____.*_.___

PDE Alegria Sul,possuía uma LO 19S (PA COPAM 00015/1984109412013) e uma

Ll tro 302 (PA COPAM 00015/1984/080/2010) que foram suspensas. Desta fgrma, área a ser

utilizada paia disposição de estéril e minério englobará parte das áreas das licenças supracitadas.

Foi informado terem sido e§tudadas outras alternativas locacionais paru a disposição de

rejeitos, quais sejam: disposição na cava Alegria Norte e no Vale do.Fundão. Tais alternativas,
'no entanto, foram descartadas.

Foi perconida a área que sofrerá intervenção para implantação do extravasor até o

Rio Piracioàba, em. suas coordenadas 2Ool2'25"S e 43"31'11"W. A irea, parte caractenzada

coTno Área de Preservação Permanente - APP, possui vegetação nativa carrcterizada. como

Floresta Estacional Semidecidual (Fotos 5 e 6). As águas. do Rio Piracicaba encontravam-se

aparenternente "limpas", cristalinas e não turvas (sem mSteriais em suspensão) (Foto 7), não

tendo sido observado carreamento .de materiais para este curso d'água. O Rio Piracicaba é

considerado.divisa enhe as áréas do empreendimento e do Parque F.stadual do Gandarela. Para a

construção deste extravasor, será neoessiria a supressão de cerca de 300 m' de vegetação em

estágio médio a avançado de.regeneráÇão na APP do citado rio, e de. vegetação em estágio inicial
de regeneração nas proximidades do mesmo. Foi informado que o material a ser utilizado para a
construção do dique/baffagem, nas elevações de'1.072 ú a 1:080m da cava Ale§ria Sul,,será
oriundo de áreas de empréstimo da Vale S.A., com volume aproximado de 126 mil m3, que
possui especificação técnica para ser utilizado na construção do maciço desse dique,.lsso foi

I comunicado.ao DNPM o,osso irá autoriz.ar a rçtirada des'se material para esse fim.
Também foram vistoriados a PDE'Alegria Sul (20'12'19"S e 43"30'26.'lW), g Dique

Bll (Dique de Macacos) (20'll'38"S e 43o30'33"W) e o Dique da QÍicina (20'll'20"S e

43"30'31:'W), localizados de montante para jusarte, respqctivamente (Fotos 9, l0 e ll).
Ress'alta-se que as vistorias realizadas nas referidas estruturas não compreenderam uma análise
de estabilidade-ou estrutural, e sim uma avaliação da qualidade ambienial nesses locais. A PDE
possui dreno de fundo cqavazáo efluente e direcionâda para o Dique 81t, que se,encontra à

montante do Dique da Oficina. Tais diques Í'oram construídos sobre o Rio dos Macacos para

cohtenção de seáimentos provenientes dà uma das bacias de'contribuição dq empreendimento.
As'águas dos reservatórios dos referidos diques estavarn aparentemente turvas. Ressalta-se que

parte do Rio dos Macacos se çncontra canalizado no empreendimento. A jusante do Dique da

Oficina foi observada a existência de quatro cavidades naturais subterrâneas, identifiqadas pela
Samarcd como "Cavidade GS 2?, GS 25, GS 26 e GS 27" (Fotos 11, 12 e 13). Conforme
infórmado, existem,quatorze cavidades e sete' abrigos em um raio de 250m a partir da,área
diretamente afetada - ADA pelo projeto.

Nas coordenadas 20ol I114"S e 43"30'26"W foi observada a confluência do Rio dos
Macacos com o Rio Piracicâba, para o qual serão vertidag; neste último, as águas da barragem
através de um Nota-se, atraVES da, Foto 8, diferença de turb idezde ambos os r!o§,

o Rio dos mals turvo

o
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Folha 2/3

em re,lação aos reQursos hídricos, foi VI storiado 'o uso de águas nas mlnas de
Alegria Norte e Sul. Na mina de Alegria Sirl existem três poços em funcionamento com as

seguintes vazões de aproximadamente 77 m3lh,162 m3lh e 173 m3lh, para'finalidade de consumo
humano, industrial e pesquisa hidrogeológica. Essa interVenção possuía a Portaria de Outorga no

241512013 (Processo n9 10.585/201.1), com uma vazão outorgável de 500 mslh - 24hldia, válida
até 2lll1l2}15. Considerando o final da pesquisa foi formalizado o processo de rebaixamento no

2377812015 sendo o protocolo em 18/08/2015 realizado antes do vencimento da Portaria
sobredita. Esse empréendimento conta com um sistema . 

de rnonitoramento efetivo, com
Indicadores de Nível de Agua - INA's dispostos-nâ cava e em seu entorno, movidos a energia
.solar. O sistema.de monitoramento de vazáo,.horas de funcionamento da bomba, dentre outros
parâmetros, são automatizados, mas:conta também com um hidrômetro e outros êquipamentos
com leituras manuais como forma de precauçâo e conferência de dado§, caso haja pr'oblemas no,
sistema automatizado. Existem estações fluviométricas instaladas no rio Piracicaba e fambém há
,monitoramentos de . vuzão e de qualidade em seus tributários, bem como nâs estruturas
vistoriadas (diques. Macacos/Bll e Oficina). Os dados §ão disponibilizados .em toda a rede da
empresa via rádio e avaliados e acoÍnpanhados on-line pelo setor de hidrogeologia. Por rneio de

amostragem, constatamos in loco.as insta'lações de'algüns INAs distribuídos nessa mina e o poço
PTR 05 que se'encóntra.ern funcionamento e com sistema de monitoramento supracitado. .

Na Cava de Alegria Norte (divisa com a Vale S.A.) ocoÍre o rebaixamento de nível
d'água, contando com um sistema de bombeamento-de 5 poços tubulares, amparados pela
portãria de Outorga no 366912012, com validade até 21112f2017 e volurne outorgado de

1100m'/h. - Como informado, se faz necessária a perfuração de 4 novos poços. Os pedidos de

perfuração já estão formalizados junto à Supram Central Metropolitana podendo ser analisados,
uma vez que o volume estimado ainda não foi atingido e tais intervenções farãoparte do sistema,

não ultrapassardo o volume outorgado. Por amostragem foi visitado o poço PTR 02 dentro dos

limites ,da cava, Esse poço, assiú como'os demais, é dotado de equipamentos de medição
(hidrômetro, manômetro e dispositivo de coleta). O sistema também é automatizado. Observou-
se um acúmulo de água pluviai nas cotas mais baixas dessa cava.

Com relação à biodivtirsidade; constatou-sô que o empreendimento está inserido dentro
do Bioma Mata Atlântica, e as áreas onde vai haver a necessidade de intervenção ambiental

serão: " Pilha.de estéril quç,tem a fitofrsionomia de Floresta Estacional Semidecidual secundária

nos estágios médio e inicial de regeneração e úma parte de área antropizada; -Cava de Alegria
Sul, onde se'pretende dispor os rejçitos, paru'a implantação do extravasor e bacia de contenção,
consideradas estruturas de segurança, tem a fitofisionomia caracterizada como Floresta
Eqtaciónal Semidecidual secundãria nos estágios inicial, médio a avança de regeneração, uma
parte de bampo sujo e área antropizada, parte desta átr.ea e classificada como APP.

Foram percorridas as áreas onde se pretende realizar as compensações po1 intervenção

em Mata Atlântica e e1n AP? em propriedade rural próxima ao empreendimento.
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Continuação do Auto de Fiscalização: Folhá 2/3,r7iw:;r:

Foi informado que os mapas S, como AS formas de recuperação, senalTl

apresentados no'Plano Técnioo de Recomposição da Flora a ser elaborado. t

Erh' relação à ' fauÍra, foram observados indivíduos dq avifauna, . herpetofauna,
entomofauna e vestígios da mastofauria.

. O empreendedor apresentou o Estudo de Dam.Brealr, o Plano de Ações Emergenciais
de Bàrragem de Mineração - PAEBM e o Plano de Contingência, denorninado pelo
empreendedor como Plano de Apoio a Gerenciamento de Crise, Nesses estudos, foi demonstrado
que existem duas localidades a jusante do empreendimento, denominadas Santa Rita DurãQ e.

Fonseca, as quais seriarn atingidas por uma eventual ruptury da barragem tla cava Alegria Sul
nos tempos d'e 180 e 300 minutos, respectivamente. Segundo o empreendedõr, até a data de

elaboração dos "estudos, nãô existiam escolas, creches, hospitais, postos de saúde ou indústrias
dentro do raio de alcance do material que pudessem ser atingidos. Além disto, foi informado
pelos representantes do empreendimento que dentre os planos. de ação existe a comunicação
sonora nestas duas locâlidades, bem como treinamentos e outras ações que serão realizadas após

aprovação junto à Defesa Civil. Foram apresentados os níveis de segurança da barragem e as

devidas comunicações que deverão ser feitas, mas não forám'descritas, de forma detalhadà, quais
as caracteiísticas de cada nível.

Conforme informado por um integrante da Aspociação de' Moradores do distrito de
Santa Rita Durão,.pertencente ao município de Mariana, foi realizada pela Samarco reunião
com moradqres deste distrito para apresentar o Estudo de Dam Break. Também foi informado
que os principais.impactos.da'Samarco, nesta localidade, referem-se às atividades da própria
empresa para recuperação do Rio,Doce, dado que houve um aumento de tráfego Se caminhões
ocasionando buracos nas vias e trincas nas casas, visto quê'Santa Rita Durão é um dos ace§sos

para Bento Rodrigues. Apontou também o alto Índice de gravidez na região, pois tal distrito é

ponto de parada/hospedagern pa.ra os trabalhadores e terieirizados da Samarco. O entrevistado
relatou âinda que há moradores de Santa Rita Durão que trabalham na Samarco.

No distrito de' Antônio Pereira foi entrevistado um integrante da Associação de

Moradores.que desoreveu que, com a paralisação das atividades da Samarco, houve o aumento
do desemprego e violência na localidade. Informou também que Vários projetos de cunhd social,
assistenciãI, de saúde elazer realizados pela empresa foram süspgnsos. Informou ainda que não

tem conhecimento das atividades de educação ambiental e de Çomunicação social realizadas pela

empresa em Antônio Pereira. I

No distrito de Fonseca, per.tencerite a Alvin(polis, um integrante da Associação
Comunitária do Distrito de Fonseca - ACODIF declarou que foi realizada pela Samarco, no dia
13ll2,uma reunião pública'com os moradores locais com a finalidade de apresentar o Estudo de

Dam Break e foi garantido pela.empresa a instalação.de sirenes.
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Comunicou também que a rua Santa Efigênia, recentemente asfaltada, está com muitos
burabos, consequência do tráfego de caminhões pesados existentes na área. lnformou ainda que a
região possui portos de areia, sendo qus a Samarco tem comprado areia nesses portos para

construção/reconformação das estruturas (dique/barragens) da empresa
A equipe da Supram CM verificou in locô que a n)a Santa Efigênia realmente está

esburaôada á constatou á pr.r.nçu de vários caminhões pesados parados neitu.ra. Constatou-se
também que'no acesso de terra.para se chegar ao distrito de Fonseca havia tráfego de caminhões,
alérn de se encontrar com muitos buracos, dificultando o acesso a este local, principalmente nos
períodos de chuva.

Participaram das vistorias, em áreas de atuação específicas, os sêguintes técnicos do órgão
ambiental: Adriana,de Jesus Felipe, Caroline Ptiscila Fan Rocha, Cibele Aguiar Neiva, Gustavo
Azávedo Fontenelle, José Alves Pires, Leonardo Vieira de Faria, Michele Alcici Sorsur Drager,
Priscilla Martins Ferreira, Rodrigo Ribas, Thiago Cavançlas Gelape, Fábio de Alcantara Fonseca
e Roseli Aparecida Ferreira.
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Fotol - da cava Alegria Sul Foto 2 - da porção oeste da cava

Foto 3 - Vista da porção leste <la cavâ Sul Foto 4 . fista da cava Alegria Sul'a partir do eixo do futuro barrarnento

Foto 5 - Vísta da área pretendida para o extravasor Foto 6 - Vegetação na área pÍetendida para o extravasor

FotoT-RioPiracicúa com o Rio

Foto 9
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Foto l0 - B11 (Dique dos Foto

Foto I l, 12 e 13 - Cavidades naturais
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