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COMITÊ INTERFEDERATIVO

Deliberação CIF nº 494, de 09 de abril de 2021.
Determinar o monitoramento da qualidade
das águas superﬁciais e subterrâneas no
território da comunidade quilombola do
Degredo, de modo con nuo e de forma a
avaliar a evolução das concentrações
ambientais, pela Fundação Renova.
Em atenção ao disposto no TERMO DE TRANSAÇÃO E AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TTAC, entre a União,
estados de Minas Gerais e Espírito Santo e as empresas Samarco, Vale e BHP Billiton Brasil LTDA.; e
Considerando a Nota Técnica Intercâmaras nº 002/2021/ CT-IPCT/ CT-Bio/ CT-Saúde/ CT-GRSA/ CT-SHQA/
CIF e o deﬁnido no Parágrafo Décimo Segundo da Cláusula 244 do TTAC, nos itens c e d da Cláusula 8, nas
subseções I.3 e I.4 do TTAC, nas atribuições da Câmara Técnica e deste órgão colegiado, o COMITÊ
INTERFEDERATIVO delibera por:
1.
Determinar que a Fundação Renova efetue o monitoramento da qualidade das águas
superﬁciais e subterrâneas no território da comunidade quilombola do Degredo, de modo con nuo e de
forma a avaliar a evolução das concentrações ambientais, conforme diretrizes das câmaras técnicas
per nentes, com um termo de referência ainda a ser deﬁnido, já considerando os estudos em execução
no âmbito do CIF;
2.
Apresente relatórios trimestrais com os resultados parciais desses monitoramentos, como
já demandado pela Deliberação CIF nº 280/2018 (item 4).
Brasília/DF, 09 de abril de 2021.
(assinado eletronicamente)
THIAGO ZUCCHETTI CARRION
Presidente Suplente do Comitê Interfedera vo
Documento assinado eletronicamente por THIAGO ZUCCHETTI CARRION, Presidente do Comitê
Interfedera vo Suplente, em 22/04/2021, às 15:38, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.ibama.gov.br/auten cidade,
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informando o código veriﬁcador 9774287 e o código CRC A0A40292.
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