ATA DE REUNIÃO - Ref.: Apresentação AECOM
Aos 30 de janeiro de 2018, às 14hs30min, na sala de reuniões do Núcleo de Resolução de
Conflitos Ambientais (NUCAM), Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG),
em Belo Horizonte, compareceram os representantes da Samarco Mineração S.A.
(Samarco), da Fundação Renova e da AECOM DO BRASIL LTDA. (AECOM), na
presença dos Promotores de Justiça Andressa de Oliveira Lanchotti, Giselle Ribeiro de
Oliveira e Francisco Chaves Generoso, conforme lista de presença anexa. Aberta a reunião,
iniciou-se a exposição técnica pela AECOM referente ao 16º Relatório relativo à segurança
das estruturas do Complexo Germano. O representante da AECOM informou sobre a
efetividade das medidas de segurança adotadas e ressaltou o comprometimento de
atendimento, pela Samarco, das recomendações expedidas pela AECOM. No tocante ao
dique S4, expôs a melhoria da qualidade da água e frisou ser necessária discussão acerca do
eventual descomissionamento de tal estrutura, tendo em vista que o Dique S4 vem
cumprindo, de maneira eficaz, a finalidade para a qual foi construído. Quanto ao muro de
proteção, foi informado que este também vem desempenhando, de maneira satisfatória, a
sua função. Sobre o dique S3, foi informado que foi verificado o menor índice de turbidez
da água até então, o que é devido ao fechamento das compotas da barragem de Nova
Santarém. Em relação à barragem de Nova Santarém, foi informado o seu comissionamento
(enchimento do reservatório) controlado, que está sob acompanhamento. A Dra. Andressa
indagou acerca da repercussão dos estudos sobre o risco sísmico, que foram recentemente
finalizados, sobre a análise de risco das estruturas. O representante da AECOM informou
que o assunto será abordado de forma específica na apresentação referente ao mês de
fevereiro de 2018. Em relação aos diques Sela e Tulipa, foi demonstrada a instalação de
manta de proteção para evitar as erosões que vinham ocorrendo no local. Dando
continuidade à apresentação, o representante da AECOM apresentou em linha gerais as
novas tecnologias previstas para a eventual disposição de rejeitos na Cava de Alegria Sul e
comunicou o início das instalações gerais. A Dra. Giselle Ribeiro indagou acerca das
características do minério presente na Cava de Alegria Sul, bem como se é possível realizar
a retirada dos rejeitos para posterior exploração da jazida existente na cava. O representante
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da AECOM prontificou-se a apresentar na próxima reunião esclarecimentos sobre tais
questionamentos. Em seguida, passou-se à exposição técnica pela AECOM do 06º
Relatório relativo à obra do Eixo 1. Esclareceu-se que será dado início ao estágio 1 da
construção do Eixo 1 neste ano de 2018 e que a Samarco contratou a empresa BVP para
atuar no PRAD e que as barreiras “2”, “3” e “4” apresentam menor volume de sedimentos
em comparação ao ano passado, o que demonstra a diminuição do carreamento de rejeitos
oriundos do Vale do Fundão. Foram expostas as manutenções gerais em andamento, o
cronograma, o status do projeto de engenharia, e foi informado o atraso de 15 (quinze) dias
ocorrido no cronograma, sendo que a Fundação Renova está avaliando as implicações de tal
atraso para adaptação do cronograma, que será compartilhado com a AECOM para
alinhamento. A Dra. Andressa Lanchotti frisou a importância de se trabalhar com uma
margem de tempo de segurança que permita adequação em caso de eventualidades. Em
seguida, passou-se à exposição técnica pela AECOM do 06º Relatório relativo ao Plano de
Manejo e Remoção de Rejeitos. O representante da AECOM informou que foi realizada
visita aos trechos 6 e 7 no Rio Gualaxo do Norte; e no setor 16 no estado do Espírito Santo.
Foi abordada questão ambiental observada em relação ao prejuízo do balanço hídrico na
lagoa Juparanã, rio Pequeno e rio Doce (trecho 16), no estado do Espírito Santo, e
deliberou-se que a AECOM remeterá relatório específico ao MPMG para encaminhamento
ao MPES, além do comprometimento pela Fundação Renova de agendamento de reunião
com o MPES para discussão da questão. Dando continuidade à apresentação, o
representante da AECOM fez uma demonstração geral dos cronogramas das campanhas de
monitoramento de cada um dos trechos (1 a 16). No tocante ao trecho 6, foi informado o
sucesso na regeneração da mata ciliar e a limpeza de rios tributários. Em relação ao trecho
7, foi exposta a necessidade de reparo, pois tal trecho sofreu de maneira mais forte os
impactos das chuvas em relação ao trecho 6 (erosões, por exemplo). Foram observadas
pegadas de onça, o que pode ser indício de recupação de biodiversidade. Por último,
passou-se à exposição técnica pela AECOM, do 05º Relatório relativo ao Reservatório de
Candonga e à Fazenda Floresta. O representante da AECOM informou que houve melhora
significativa do quadro geral em relação à visita do mês de dezembro de 2017, com o
atendimento, pela Fundação Renova, das recomendações da AECOM, como a abertura de
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diálogo com os atores que devem ser envolvidos na repactuação do cronograma, o
alinhamento das empresas de engenharia envolvidas nas obras para a construção das
estruturas de disposição de rejeitos na área da Fazenda Floresta e a remediação dos
problemas apontados nos barramentos metálicos “a”, “b”, e “c”. O representante da
AECOM mencionou ainda que estão ocorrendo reuniões de alinhamento com o Consórcio
Candonga e Aliança Energia– responsáveis pela UHE Risoleta Neves - que estão
acompanhando todo o processo. Na sequência, foi realizada explanação referente ao
monitoramento das obras dos respectivos setores, sobre os diques 354 e 390; e as bacias 1,
2 e 3.

Informou-se que está sendo estabelecida a matriz das responsabilidades entre

Consórcio Candonga, Fundação Renova, Aneel e Semad. O representante da AECOM
informou que os dados dos quatro relatórios apresentados nesta reunião foram obtidos na
vistoria in loco realizada pela AECOM entre os dias 21 a 30 de janeiro de 2018 no estado
de Minas Gerais; e entre os dias 16 e 17 de janeiro de 2018 nas lagoas em Linhares, no
estado do Espírito Santo. Por fim, agendou-se a próxima reunião para o dia 06 de março de
2018, às 14hs, na sala de reuniões do Nucam, saindo os presentes desde já cientificados.
Nada mais tendo sido tratado, encerrou-se o presente termo, com o registro dos
participantes na lista de presença anexa.
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