
 

 

 
 

 

 
À CÂMARA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE ATIVIDADES MINERÁRIAS – CMI 

CONSELHO DE POLÍTICA AMBIENTAL DE MINAS GERAIS – COPAM / MG 
 
48ª Reunião Ordinária da Câmara de Atividades Minerárias – CMI/Copam 
 
 

PA COPAM nº 00022/1995/065/2014 

Classe: 5 

ANM: Não informado 

Processo Administrativo para exame de Licença de Operação – “Ampliação” 

Empreendimento: Dique de Proteção de Margens de Cursos d’Água 

Empreendedor: Vale S.A. (Mina de Brucutu) 

Município: São Gonçalo do Rio Abaixo/MG 

Apresentação: Supram LM 

 

 

1. Introdução 

 

Este parecer de vistas foi elaborado a partir do Parecer Único nº 0725853/2018 (SIAM), de 

19/10/2018 com sugestão pelo deferimento, e de pareceres de vista anteriores da Mina de Brucutu 

no PA 00022/1995. 

 

2. Sobre os estudos espeleológicos 

 
Na página 2 do Parecer Único nº 0725853/2018 consta: 

 

“Tendo em vista que os estudos espeleológicos para a área do empreendimento não haviam 

sido apresentados e analisados quando da análise do PA n° 00022/1995/055/2010, de 

LP+LI, tais estudos foram solicitados no âmbito do presente processo (P.A. 

nº00022/1995/065/2014).”  

 

Como foi possível atestar a viabilidade ambiental deliberando a LP/LI deste empreendimento, sem 

os devidos estudos espeleológicos? 
  
 

3. Sobre a formalização do PA nº 00022/1995/065/2014 
 

Na página 2 do Parecer Único nº 0725853/2018 consta: 

 

“Em 30/05/2014, foi formalizado, na Supram Leste Mineiro, o Processo Administrativo de 

Licença de Operação nº 00022/1995/065/2014 para o empreendimento ampliação do dique 

de contenção de sedimentos da Mina de Brucutu.”  
 

Qual a razão de somente agora, 5 (cinco) anos após o pedido de LO, esta licença estar sendo 

colocada para deliberação? 
 
 



4. Sobre mais um fracionamento no PA nº 00022/1995 
 

Nas páginas 4 e 5 do Parecer Único nº 0725853/2018 consta: 

“Devido à redução das reservas locais do minério hematita e a ampliação da explotação do 

minério Itabirito, foi decidida pela otimização da Usina de Beneficiamento, a partir da 

implantação de novas estruturas integradas às existentes”,…“consolidando a tecnologia de 

beneficiamento do minério de ferro de baixo teor” 
  
“Todas estas melhorias tiveram sua Regularização Ambiental através do 

Processo Administrativo (Licença Prévia e Instalação) 00022/1995/059/2011: Ampliação 

da Produção da Unidade de Tratamento de Minérios (UTM) da Mina de Brucutu 

(Certificado de Licença 007/2012 de 26/11/2012). Seguiu-se o Processo Administrativo 

(Licença de Operação) 00022/1995/066/2014: Ampliação da Produção da Unidade de 

Tratamento de Minérios (UTM) da Mina de Brucutu, em fase final de análise.” 
  
Assim, o Parecer Único nº 0725853/2018 atesta por si só o fracionamento dos licenciamentos na 

Mina de Brucutu, que pode gerar prejuízo social e ambiental , pela inviabilidade da análise do 

complexo minerário como um todo. 
   
 

5. Sobre mais um fracionamento no PA nº 00022/1995 
 

Na página 7 do Parecer Único nº 0725853/2018 consta: 
 

 “A área do dique encontra-se na área de drenagem do córrego sem nome, o qual possuía 

sua nascente junto à Pilha de Disposição de Estéril 03 (PDE-03). Tal curso d’água deságua 

no rio Santa Bárbara, um dos principais formadores do rio Piracicaba, afluente do rio 

Doce.”   

 

É com preocupação que vemos o licenciamento de mais uma  estrutura sobre um afluente do Rio 

Doce, principalmente depois  da tragedia ocorrida pelo rompimento da barragem de rejeitos do 

Fundão da Samarco (Vale/BHP Billiton) em Mariana-MG. Salientamos que licenças desta 

natureza, devem requer  uma Avaliação Ambiental Integrada de toda bacia hidrográfica com 

potencial de ser atingida por um desastre em decorrência do rompimento destas estruturas. 
  
  
6. Sobre a Condicionante 1 

 
Na página 10 do Parecer Único nº 0725853/2018 consta: 

 
 “Condicionante 1: Apresentar relatório fotográfico semestral durante 3 anos, que 

comprove o plantio e condução das mudas referentes à Compensação Florestal pela 

supressão de espécies em extinção de acordo com o estabelecido no Parecer Técnico, em 

local definido pela CPB/COPAM. 

Prazo: 180 dias após a concessão da licença 

Situação: Condicionante cumprida.” 

  

O parecer único dá como cumprida esta condicionante, que consta do Parecer Técnico do Processo 

Administrativo de Licença Prévia concomitante com Instalação n° 00022/1995/055/2010 – Classe 5 

(Certificado LP+LI n°171/2010).  

 

Mas, na análise do seu cumprimento, diz que o emprendedor plantou 1875 árvores de uma só 

espécie, entre três que eram para ser plantadas, e mesmo assim, o plantio destas árvores, não serviu 

ao propósito de compensação proposta pela condicionante, uma vez que foram plantadas em área 



que a empresa já teria de reabilitar. Portanto, está claro que não foi plantada nenhuma árvore que 

justifique dar o status desta condicionante como cumprida. 

 

 

7. Sobre os licenciamentos anteriores da Mina de Brucutu 

 

Consideramos importante transcrever o posicionamento do FONASC em relação a licenciamentos 

da Mina de Brucutu anteriormente tramitados na Câmara de Atividades Minerárias – CMI/COPAM: 

 
7ª Reunião Ordinária – Parecer de vista de 21/07/2017 

 

PA COPAM nº 00022/1995/063/2013 - Classe: 6 

DNPM:  6474/1948, 5441/1958, 8337/1960; 3963/1962, 1246/1963, 2185/1965, 816623/1972, 802189/1975, 

830370/1985, 830696/1990, 830024/1993, 830172/2001, 814416/1974, 810125/1975, 803674/1976, 

830892/1980, 830477/1988, 830289/1989, 831102/1990, 832237/2001, 831244/2005 e 831958/2003 

Processo Administrativo para exame da Licença Prévia - LP 

Empreendimento: Lavra a céu aberto sem tratamento ou com tratamento à seco de minério de ferro 
Empreendedor:  Vale S.A./Expansão Cava da Divisa (Mina de Brucutu) 

Município: São Gonçalo do Rio Abaixo e Barão de Cocais/MG 

Apresentação: SUPPRI  

 

Conclusão: 

 

Ante o exposto e considerando que o Fonasc-CBH entende que neste processo de licenciamento há fortes 

indícios de manipulação do processo físico e alteração de informações, para além da omissão, realizadas 

provavelmente de forma proposital para viabilizar sua análise processual, jurídica e técnica em tempo 

record e com parecer favorável ao deferimento, apesar da abrangência territorial, complexidade, grande 

porte e potencial poluidor do empreendimento em região de relevância espeleológica, paisagística e 

hídrica,   manifesta-se o Fórum Nacional da Sociedade Civil na Gestão de Bacias Hidrográficas (Fonasc-
CBH), no sentido de que este Processo Administrativo para Exame de Licença Prévia concomitante a Licença 

de Instalação SEJA RETIRADO DE PAUTA para que se proceda não só a uma auditoria completa na 

tramitação do processo como também a apuração dos desvios de conduta e ilegalidades  e consequente 

instauração do competente processo administrativo disciplinar em desfavor dos responsáveis pelas 

situações apontadas neste parecer, caso confirmadas. 

 

Entendendo que as ilegalidades e desvio de conduta por ventura cometidos na tramitação deste 

licenciamento extrapolam a questão disciplinar e administrativa, manifesta-se o Fonasc-CBH no sentido 

de se oficiar o Ministério Público de Minas Gerais para instauração dos competente inquérito a fim de 

apurar possíveis crimes com a consequente denúncia criminal, com fundamento no princípio da 

legalidade e da auto tutela dos atos públicos. 

 
36ª Reunião Ordinária – Parecer de vista de 26/11/2018  

 
PA COPAM nº 00022/1995/070/2017 - Classe: 6 

DNPM´s: 6.474/1948; 5.441/1958; 8.337/1960; 3.963/1962; 1.246/1963; 2.185/1965; 816.623/1972; 

802.189/1975; 830.370/1985; 830.696/1990; 830.024/1993; 830.172/2001; 814.416/1974; 810.125/1975; 

803.674/1976; 830.892/1980; 830.477/1988; 830.289/1989; 831.102/1990; 832.237/2001; 831.244/2005 e 

831.958/2003 

Processo Administrativo para exame da Licença de Instalação concomitante com a Licença de Operação 

Empreendimento: Pilhas de rejeito/estéril  

Empreendedor:  Vale S.A./Mina de Brucutu-Expansão Cava da Divisa 

Município: São Gonçalo do Rio Abaixo e Barão de Cocais/MG 

Apresentação: SUPPRI 

 

Conclusão: 

 

Considerando a abrangência territorial, complexidade, grande porte e potencial poluidor do 

empreendimento Mina de Brucutu-Expansão Cava da Divisa da Vale S.A. em região de relevância 

espeleológica, paisagística e hídrica e o fato do Fonasc-CBH ter se manifestado contrário à concessão da 
Licença Prévia (LP) conforme razões apontadas na ocasião, manifesta-se o Fórum Nacional da Sociedade 

Civil na Gestão de Bacias Hidrográficas (Fonasc-CBH), no sentido de a Licença de Instalação concomitante a 

Licença de Operação SEJA INDEFERIDA. 

 



 

8. Sobre este licenciamento e o Relatório do TCE 

 

O Relatório da Auditoria Operacional, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-

MG), de 20/03/2017, referente à atuação do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos – SISEMA na gestão das atividades relativas ao setor de mineração, especialmente as 

atividades da extração do minério de ferro, com suas recomendações e determinações foi aprovado 

por unanimidade, na Sessão Ordinária do Tribunal Pleno daquele órgão, realizada no dia 

29/03/2017. 

 

O Relatório Técnico do TCE que o embasou, no Processo Auditoria Operacional N. 951.431, 

apresenta processo da Mina de Brucutu - Processo nº00022/1995/060/2011, Revalidação das 

Licenças 00022/1995/025/2005 e 00022/1995/026/2005, São Gonçalo do Rio Abaixo - como um 

dos exemplos, entre outros, de processos de licenciamento nos quais condicionantes que 

deveriam ser pressupostos de licenças anteriores foram postergadas para as próximas fases. 

 

Considerando o papel do Estado e sua responsabilidade quanto a quaisquer situações de risco e/ou 

ameaça ao meio ambiente e à população oriundos de empreendimentos de mineração, em especial 

de ferro, já em operação ou que venham a ser licenciados, destacamos abaixo alguns trechos do 

Relator do TCE-MG, Conselheiro Gilberto Diniz:  
  

No âmbito do Direito Ambiental, os princípios da prevenção e da precaução buscam 

garantir a integridade e a preservação do meio ambiente, por estarem ligados à teoria do 

risco, já que visam a amenizar ou evitar os riscos ou os efeitos danosos inerentes à atividade 
humana no meio ambiente. (pg. 3) 

 

As deficiências na adoção de padrões, normas e critérios técnicos e metodológicos 

específicos para os procedimentos de licenciamento ambiental relativos à extração do 
minério de ferro afrontam o princípio constitucional da eficiência, prescrito no caput do art. 

37 da Constituição da República e demandam a tomada de providências pelo SISEMA. 

(pg.3) 
 

O objetivo da questão nº 3, proposta pela equipe de auditoria, foi identificar em que medida 

o SISEMA está estruturado para conduzir, com eficiência, o licenciamento ambiental das 
atividades e empreendimentos relativos à extração do minério de ferro.  

 

Entretanto, conforme pontuado no item 5.20 do relatório, à fl. 204, foram constatadas 

“deficiências na adoção de padrões, normas e critérios técnicos e metodológicos 

específicos para os procedimentos de licenciamento ambiental da extração do minério de 

ferro” com alto grau de subjetividade e, por consequência, com grande risco de análises 

equivocadas. (pgs. 38/39) 
 

Este processo de licenciamento é prova de que A ATUAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE 

MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - SISEMA na gestão das atividades relativas 

ao setor de mineração, especialmente as atividades da extração do minério de ferro, NÃO 

ATENDE AS RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO TCE-MG conforme o 

Relatório da Auditoria Operacional aprovado por unanimidade, na Sessão Ordinária do Tribunal 

Pleno daquele órgão, realizada no dia 29/03/2017. 

 

9. Sobre responsabilidades 

No Parecer Único nº 0387096/2019 (SIAM), Superintendência Regional de Meio Ambiente do 

Leste Mineiro (Supram LM), elaborado pela equipe multidisciplinar composta por Urialisson Matos 

Queiroz (Gestor Ambiental/Matrícula 1366773-8), Henrique de Oliveira Pereira (Gestor 

Ambiental/Matrícula 1388988-6), Izabela Cristina Padilha (Gestora Ambiental de Formação 



Jurídica/Matrícula 1365689-7), Josiany Gabriela de Brito (Gestora Ambiental/Matrícula 1107915-

90 e Tamila Caliman Bravin (Gestora Ambiental/Matrícula 1365408-2) e de acordo de Vinicius 

Valadares Moura (Diretor Regional de Regularização/Matrícula 1365375-3) e Alyne Fernandes Noé 

Condé (Diretora de Controle Processual/Matrícula 1468960-8) foi ressaltado à página 21, que Cabe 

esclarecer que a Superintendência Regional de Meio Ambiente do Leste Mineiro não possui 

responsabilidade técnica e jurídica sobre os estudos ambientais apresentados nesta Licença, sendo 

a elaboração, instalação e operação, assim como a comprovação quanto à eficiência destes de 

inteira responsabilidade da(s) empresa(s) responsável (is) e/ou sua(s) responsável (is) técnica(s) 

 

No entanto, entendemos que a Superintendência Regional de Meio Ambiente do Leste Mineiro 

(Supram LM), através da equipe multidisciplinar responsável e dos servidores e técnicos que deram 

o acordo, possui responsabilidade técnica e jurídica quanto à decisão sobre quais as informações a 

inserir ou omitir no Parecer Único, assim como a profundidade ou superficialidade em relação ao 

teor de cada temática necessária à adequada análise de processos de licenciamento. 

 

Com o advento da Lei 13.655, de 25/04/2018, que inclui no Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro 

de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), disposições sobre segurança jurídica e 

eficiência na criação e na aplicação do direito público, “O agente público responderá 

pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro” (Art. 

28). 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto e das razões apresentadas neste parecer de vistas, e considerando o 

princípio da precaução, abrangência territorial, complexidade, grande porte e potencial 

poluidor do empreendimento Mina de Brucutu da Vale S.A. em região de relevância 

espeleológica, paisagística e hídrica manifesta-se o Fórum Nacional da Sociedade Civil na Gestão 

de Bacias Hidrográficas (Fonasc-CBH), no sentido de esta a Licença de Operação – “Ampliação” 

SEJA INDEFERIDA. 

 

Entendemos que não há como continuar analisando e deliberando sobre quaisquer 

licenciamentos na Mina de Brututu, com estruturas de disposição de rejeitos, impactos em 

áreas de recarga, aquíferos subterrâneos e cavidades, grande volume de uso de águas 

superficiais e subterrâneas e degradação da qualidade das águas e cobertura vegetal de forma 

fragmentada, sem que se realize uma avaliação ambiental integrada e independente 

considerando os impactos cumulativos e sinérgicos, em especial em relação às cavidades, 

segurança das estruturas de disposição de rejeitos, disponibilidade hídrica e qualidade das 

águas, associada a uma avaliação dos cenários de abastecimento da população para os 

próximos anos e futuras gerações na perspectiva do aquecimento global.  

 

Considerando as reiteradas situações na CMI/COPAM que violam a legalidade e direitos 

ambientais e constitucionais, o FONASC-CBH registra a preocupação com as decisões que serão 

tomadas a respeito deste licenciamento e suas implicações em relação ao meio ambiente e à 

qualidade de vida da população, hoje e nas próximas gerações. 

 

Lembramos que, quando decisões referentes ao meio ambiente são tomadas, há que se 

considerar os princípios de precaução e da prevenção. Em caso de dúvida, prevalece o cuidado com 

o meio ambiente, conforme a máxima in dubio, pro sanitas et pro natura, e deve-se agir 

prevenindo. Nas palavras de PAULO AFFONSO LEME MACHADO, “o princípio da precaução, 

para ser aplicado efetivamente, tem que suplantar a pressa, a precipitação, a improvisação, a 

rapidez insensata e a vontade de resultado imediato.” (Direito Ambiental Brasileiro. 13ª Ed. São 

Paulo: Malheiros Editores. Pág. 75). 

 



Salientamos também que: "Efetivamente, se o licenciamento ambiental é um processo 

administrativo cujo objetivo é a prestação administrativa de uma decisão de gestão ambiental, ou 

dito de outro modo, é um serviço público que deve realizar o balanço dos interesses e opiniões, as 

avaliações técnico-científicas e a participação pública na garantia da realização do 'direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado' por meio de uma decisão administrativa correta, ele 

deve ser orientado pelo regime jurídico constitucional de controle público. Deve, portanto, 

obedecer as normas constitucionais, administrativas e ambientais que garantem a realização dos 

objetivos das políticas públicas, especialmente da política ambiental, por meio dos princípios 

relacionados, a exemplo da participação, da transparência, da informação, da publicidade, da 

legalidade, da eficiência, da essencialidade da presença do poder público competente, dentre 

outros. 

 

(In Judicialização do licenciamento ambiental no Brasil: excesso ou garantia de participação. 

Revista de Direito Ambiental, p. 204.) 

 

Finalmente, REQUEREMOS que este documento seja anexado à decisão referente ao exame de 

Licença de Operação – “Ampliação” da Vale S.A. (Mina de Brucutu) e também que o mesmo seja 

inserido no PA COPAM nº 00022/1995/065/2014. 

 

O poder discricionário da Administração Pública não é ilimitado, encontrando seu 

pressuposto de validade na lei e, ainda, na prática de atos de boa gestão. Os requisitos mínimos para 

a conveniência à discricionariedade estão ligados aos princípios da realidade e da razoabilidade, 

para que o ato satisfaça a sua finalidade. No que tange a realidade o objeto deve ser possível, ou 

seja, lícito. Deve estar dentro do ordenamento jurídico, não podendo o objeto violar qualquer norma 

constitucional, sob pena de caracterizar vício de finalidade. O objeto deve ser compatível com a 

finalidade a ser atingida.  

 

As decisões devem ser eficientes para satisfazer a finalidade da lei que é o interesse público. 

A Administração esta obrigada a sempre escolher os melhores meios para satisfazer o interesse 

público e não pode arriscar, devem escolher a melhor maneira para práticas tais atos. A eficiência 

deve ser considerada um limite da discricionariedade. Fica evidenciado que dentro dessa margem de 

discricionariedade toda a Administração Pública deverá tomar as suas decisões por meio de atos 

praticados em estrita obediência aos critérios legais estabelecidos e dentro de um contexto de 

razoabilidade e transparência, isto vem a ser, portanto, uma exigência da democracia moderna 

seguida nos países em que o interesse público vem acima de qualquer outro interesse, sem qualquer 

tipo de restrição ou de impedimento. Como procedimento oriundo da análise de um órgão estatal, o 

licenciamento está submetido aos princípios do direito administrativo: legalidade, impessoalidade, 

publicidade e eficiência. Salientamos ainda que a inobservância dos requisitos gerais ou 

condicionais nos processos de licenciamento ambiental, além de gerar a nulidade dos processos de 

licenciamento e respectivas licenças ambientais podem gerar ainda repercussões nas áreas cível, 

criminal e administrativas. 

 

 

Belo Horizonte, 26 de agosto de 2019. 
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