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Recurso ao PARECER ÚNICO Nº 1496/2020 

INDEXADO AO PROCESSO: PA SLA: SITUAÇÃO: 

Licenciamento Ambiental 1496/2020 Sugestão pelo Indeferimento 

FASE DO LICENCIAMENTO: Recurso a Licença de Operação 

Corretiva 
VALIDADE DA LICENÇA:  - 

PROCESSOS VINCULADOS CONCLUÍDOS:  PA COPAM: SITUAÇÃO: 

Outorga 16775/2015 Deferida 

Outorga 16776/2015 Deferida 

APEF 3963/2015 Deferida 

 

EMPREENDEDOR:  Fundação Renova CNPJ: 33.592.510/0235-29 

EMPREENDIMENTO: Fundação Renova CNPJ: 33.592.510/0235-29 

MUNICÍPIO(S): Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado ZONA: Rural 

COORDENADAS GEOGRÁFICA 

(UTM/SAD69 – Fuso 23S): 
LAT/Y  7.773.767 m N 

LONG

/X 
 665.365 m E 

LOCALIZADO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

 INTEGRAL   ZONA DE AMORTECIMENTO   USO SUSTENTÁVEL  X NÃO 

BACIA FEDERAL:  Rio Doce BACIA ESTADUAL: Rio Doce 

UPGRH:  DO2 SUB-BACIA: Rio Piracicaba  

CÓDIGO: ATIVIDADE OBJETO DO LICENCIAMENTO (DN COPAM 217/17): CLASSE 

A-05-04-5 Pilhas de rejeito/estéril 

6 

A-02-09-7 Extração de rocha para produção de britas 

E-05-03-7 Dragagem para desassoreamento de corpos d´água 

E-01-13-9 Mineroduto ou rejeitoduto externo aos limites de empreendimentos minerários 

F-05-15-0 Outras formas de destinação de resíduos não listadas ou não classificadas 

CONSULTORIA/RESPONSÁVEL TÉCNICO: REGISTRO: 

Agroflor CREA-MG 115678/D 

RELATÓRIO DE VISTORIA: 0831403/2018 
                                                    25774/2018 

0171114/2018 
0207750/2019 
0219963/2019 

 
 

DATA: 03/12/2018 
13/03/2018 
22/03/2019 
03/04/2019 
02/04/2019 

 

EQUIPE INTERDISCIPLINAR MATRÍCULA ASSINATURA 

Karla Brandão Franco – Gestora Ambiental (Gestora)  1.401.525-9  

Daniela Oliveira Gonçalves – Analista Ambiental (Juridico) 973.134-0  

 

 

 

 

Parecer Único Recurso 1496/2020 (28139856)         SEI 1370.01.0051684/2020-53 / pg. 3



 

 
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

Subsecretaria de Gestão e Regularização Ambiental Integrada 

Superintendência de Projetos Prioritários 

 
1496/2020 

22/03/2021 

Pág. 2 de 13 

 

 

Cidade Administrativa - Rodovia Papa João Paulo II, nº 4143 - Bairro Serra Verde – Edifício Minas. 2º andar. 

CEP: 31.630-900 - Belo Horizonte/ MG – Tel.: 3915-1119 

 

1. RESUMO 

Em 18 de dezembro de 2020 foi aprovada pela Câmara Técnica de Atividade Minerárias (CMI) do 

COPAM, o processo de regularização ambiental no caráter de Licença de Operação Corretiva 

para recuperação das margens do reservatório da UHE Risoleta Neves, dragagem do reservatório 

da UHE e disposição do sedimento dragado na Fazenda Floresta, além de atividades vinculadas, 

nos municípios de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. As atividades em questão são 

decorrentes dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana, ocorrido 

em 2015, no município de Mariana. A equipe técnica da SUPPRI determinou a execução do 

Cenário 1, com retirada de todo volume de sedimento estimado no reservatório da UHE. O 

recurso apresentado pelo empreendedor requer que a decisão seja revista, sendo adotado 

Cenário 3, com a retirada do menor volume de sedimentos com o objetivo de retomada das 

operações da hidrelétrica, além de requerer a exclusão das condicionantes n°s 01, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 40, 42, 47, 55, 57, 58, 61, 62, 

63, 64, 65, 66, 67; a modificação das condicionantes nºs 06, 38 e 48 e o efeito suspensivo em 

relação aos aspectos controvertidos especificamente impugnados, de tal sorte que possam ser 

corrigidos os equívocos da licença concedida conforme ponderações apresentadas pela 

Fundação. A análise técnica da SUPPRI julgou o recurso improcedente e sugere o indeferimento. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O Processo SLA n° 1496/2020, formalizado em 22/04/2020, foi pautado na Câmara Técnica de 

Atividades Minerárias do COPAM em 27/11/2020 com retorno de vistas em 18/12/2020.  

As atividades regularizadas nesse processo, assim como a classificação segundo a Deliberação 

Normativa n° 217/2017 são: 

• A-05-04-5 Pilhas de rejeito/estéril, Parâmetro: 34,5 ha  

• A-02-09-7 Extração de rocha para produção de britas, Parâmetro: 288.000 m³/ano 

• E-05-03-7 Dragagem para desassoreamento de corpos d´água, Parâmetro: 9,6 Mm³ 

• E-01-13-9 Mineroduto ou rejeitoduto externo aos limites de empreendimentos 

minerários, Parâmetro: 2,8 km 

• F-05-15-0 Outras formas de destinação de resíduos não listadas ou não 

classificadas, Parâmetro: 41,2 ha 

• E-03-02-6 Canalização e/ou retificação de curso d´água, Parâmetro 0,5km 

 

O empreendedor apresentou recurso contra a decisão do COPAM dentro do prazo regimental e 

este parecer visa apresentar a análise do recurso interposto. 
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2.1 HISTÓRICO 

Em 05 de novembro de 2015 ocorreu o rompimento da barragem de Fundão, pertencente ao 

empreendedor Samarco Mineração S.A, localizada no município de Mariana/MG. O rejeito 

disposto na barragem foi lançado ao longo da Bacia do Rio Doce. Parte deste rejeito foi retido pelo 

barramento do reservatório da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves, localizada nos municípios de Rio 

Doce e Santa Cruz do Escalvado. 

O rápido deplecionamento do reservatório, causado pela abertura das comportas para passagem 

da pluma de rejeito, causou instabilidade das margens do reservatório, além do material carreado 

pela passagem da mesma, que causou danos na região. Cerca de 10 milhões de metros cúbicos 

de rejeitos ficaram retidos no reservatório com a passagem da pluma e o carreamento do material 

entre 2015 e 2020. 

Com o objetivo de recuperar a Bacia do Rio Doce e as atividades socioeconômicas ao longo dele, 

foi firmado um Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC) entre a Samarco e suas 

controladoras BHP Billiton e Vale, com participação dos estados de Minas Gerais e Espirito Santo, 

União, órgãos ambientais, poder judiciário e posteriormente, dos atingidos. O TTAC prevê em 

suas cláusulas 79 e 80:  

“CLÁUSULA 79: A FUNDAÇÃO deverá desenvolver um programa para tratar 

das ações necessárias ao desassoreamento do Reservatório da UHE 

Risoleta Neves e à recuperação das condições de operação da UHE 

Risoleta Neves.  

CLÁUSULA 80: Deverão ser desenvolvidas ações para o desassoreamento 

do Reservatório da UHE Risoleta Neves e para o reparo na infraestrutura da 

Usina Hidrelétrica, observado o acordo judicial celebrado com o MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS e com o ESTADO DE MINAS 

GERAIS em 6 de fevereiro de 2016 (processo n. 0024.15.086.405-6).”  

Com relação ao manejo de rejeitos e a recuperação ambiental da área atingida, o TTAC prevê 

ainda em suas cláusulas 150 e 151 o que segue: 

“CLÁUSULA 150: Caberá à FUNDAÇÃO realizar estudos de identificação e de 

avaliação detalhada da ÁREA AMBIENTAL 1, considerando a SITUAÇÃO 

ANTERIOR e os efeitos derivados do EVENTO2. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A avaliação das alterações e caracterizações deverá 

incluir a avaliação biogeoquímica, hidrodinâmica e hidrosedimentológica.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os estudos referidos no caput deverão ser 

divulgados até o último dia útil de julho de 2016, devendo conter cronograma 

para apresentação e implementação dos PROJETOS, devendo ser avaliados e 

aprovados pelos ÓRGÃOS AMBIENTAIS e de GESTÃO DE RECURSOS 

HÍDRICOS.  

PARÁGRAFO TERCEIRO: Especificamente quanto ao Reservatório da UHE 

Risoleta Neves, a SAMARCO realizará a dragagem dos primeiros 400m 

(quatrocentos metros) desse reservatório até 31 de dezembro de 2016.  
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CLÁUSULA 151: Caberá à FUNDAÇÃO realizar o manejo de rejeitos 

decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, conforme resultados 

decorrentes dos estudos previstos neste programa, bem como considerando os 

fatores ambientais, sociais e econômicos da região.  

PARÁGRAFO ÚNICO: Inclui-se no manejo de rejeitos referido no caput a 

elaboração de projeto e as ações de recuperação das áreas fluviais, estuarinas e 

costeira, escavação, dragagem, transporte e disposição final adequada e/ou 

tratamento in situ. “ 

Considerando a necessidade de intervenções emergenciais, a Samarco, e posteriormente a 

Fundação Renova, comunicou aos órgãos ambientais diversas ações para mitigar os impactos 

causados pelo rompimento da Barragem de Fundão, assim como para proteger a estrutura do 

barramento da UHE Risoleta Neves, baseadas na Resolução Conjunta SEMAD/IEF n° 1.905/2013 

que prevê: 

“Art. 8º - Será admitida a intervenção ambiental nos casos emergenciais, mediante 

comunicação prévia e formal ao órgão ambiental. 

 §1º Para fins desta Resolução Conjunta, consideram-se casos emergenciais o risco 

iminente de degradação ambiental, especialmente da flora e fauna, bem como, da 

integridade física de pessoas.  

§2º O requerente da intervenção ambiental em caráter emergencial deverá formalizar o 

processo de regularização ambiental em, no máximo, 90 (noventa) dias, contados da 

data da realização da comunicação a que se refere o caput.  

§3º Nos casos em que não for constatado o caráter emergencial da intervenção ou na 

ausência de formalização do processo para regularização da intervenção ambiental no 

prazo estabelecido no parágrafo anterior, serão aplicadas as sanções administrativas 

cabíveis ao responsável e o fato será comunicado ao Ministério Público. “ 

A Fundação Renova é uma instituição criada pelo TTAC com o objetivo de assumir as ações de 

recuperação do Rio Doce, de forma independente da Samarco e suas controladoras, Vale e BHP 

Billinton. Em 07 de agosto de 2017 a Renova assumiu as atividades relacionadas ao programa de 

recuperação da UHE Risoleta Neves. 

O objetivo do processo SLA foi a regularização destas intervenções e a avaliação da 

emergencialidade a época, uma vez que o ato é auto-declaratório e apenas no momento da sua 

regularização é possível identificar irregularidades no âmbito administrativo. 

A Fazenda Floresta foi proposta em 2016 como uma área definitiva para disposição dos rejeitos 

dragados do reservatório da UHE Risoleta Neves, uma vez que até então as demais áreas eram 

consideradas temporárias por estarem dentro da área de alagamento operacional do reservatório 

ou em suas margens.  

Em 11 de novembro de 2019 a equipe técnica da SEMAD, representada por servidoras da 

SUPPRI e da Diretoria de Recuperação do Rio Doce, que são membros da Câmara Técnica de 

Rejeitos e Segurança Hídrica, assim como uma servidora da SEINFRA, membro da Câmara 

Técnica de Infraestrutura que acompanham os projetos de recuperação da área, solicitaram que a 

Fundação Renova apresentasse, nos estudos ambientais formalizados neste processo de 

regularização, os impactos sinérgicos e cumulativos, considerando a retirada de todo o rejeito 
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depositado na área, assim como de todas as estruturas construídas após o evento de novembro 

de 2015 pela Samarco ou Fundação Renova, conforme Ofício SEMAD/CT-REJEITOS n° 95/2019. 

A proposta segundo informado pelo empreendedor, foi contemplada no Cenário 1. Apesar de 

proposto outro Cenário, a equipe técnica da SUPPRI se posicionou pela retirada total do rejeito 

disposto no reservatório da UHE, assim como das estruturas implantadas no leito do Rio Doce. O 

recurso apresenta, principalmente, posição contrária a este Cenário, mantendo a proposta da 

Fundação Renova de aplicação do Cenário 3 como o único viável. 

Conforme contextualização do empreendedor no recurso apresentado, o Cenário 1 “não pode e 

não deve ser implantado”. Segundo informado, a permanência do rejeito no reservatório da UHE 

Risoleta Neves não implica em risco a saúde humana e ao meio ambiente.  

O recurso ressalta a necessidade de retirada pontual do rejeito entre o barramento metálico A e o 

barramento principal da hidrelétrica para viabilizar a retomada das atividades da UHE, variável 

econômica do processo. 

 

3. ANÁLISE DO RECURSO 

O recurso apresenta os seguintes pedidos que serão tratados neste parecer: 

1) o recebimento desse recurso, atribuindo-lhe efeito suspensivo apenas em relação aos 

aspectos controvertidos especificamente impugnados, de tal sorte que possam ser 

corrigidos os equívocos da licença concedida conforme ponderações apresentadas pela 

Fundação; 

2) a reforma da decisão adotada pela CMI, para prever a realização do Cenário 3 indicado no 

EIA, e não a adoção do Cenário 1 proposto no Parecer Único; 

3) exclusão das condicionantes 01, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 40, 42, 47, 55, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, com destaque 

para as de n°s 11, 12 e 13 (constantes de declaração de conformidade de Rio Doce); 14, 

31 e 55 (originadas do PDTI); 1, 10, 61, 62, 63, 64, 65, 66 e 67 (obrigações repetidas do 

TAC firmado com Rio Doce), 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 40 

(referentes à minuta de TAC não firmado com Santa Cruz do Escalvado), as 

condicionantes por ausência de proporcionalidade e assunção de ações públicas e as 57 e 

58 (por desrespeito à decisão judicial); e  

4) a modificação das condicionantes nºs 06, 38 e 48, para lhes dar efetividade considerando a 

finalidade ali pretendida e delimitar seu alcance, conforme ponderações desse recurso; 

 

3.1 Da Admissibilidade 

O Recorrente, Fundação Renova, apresentou sua peça recursal via Sistema de Licenciamento 

Ambiental - SLA, documento id SEI 24537256, contra decisão que deferiu a Regularização 

Ambiental das Obras de Dragagem e Disposição de Rejeitos na Fazenda Floresta e a 

Recuperação das Margens e Setores da área denominada como Trecho 12 (Área do Reservatório 

da UHE Risoleta Neves), PA/SLA nº 1496/2020 - Processos SEI nº 1370.01.0017260/2020-47 

(Compensação de Mata Atlântica) e nº 1370.01.0004504/2020-12 (AIA).  
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Inicialmente, é importante destacar as competências para análise e decisão do recurso 

apresentado. A Superintendência de Projetos Prioritários – SUPPRI foi o órgão competente pela 

análise do PA SLA nº 1496/2020 e a decisão coube a Câmara de Atividade Minerárias (CMI), do 

Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam), conforme disposto na Lei Estadual nº 

21.972/2016 (art. 14, III, c) e no Decreto nº 46.953/2016 (art. 3º, III, c). 

Conforme art. 47 do Decreto Estadual nº 47.383/2018, cabe ao órgão que subsidiou a decisão 

recorrida a análise do recurso, emitindo parecer para subsidiar a decisão pelo órgão competente. 

A competência para decidir, em grau de recurso, os processos de licenciamento ambiental e suas 

intervenções ambientais decididos pelas câmaras técnicas é definida pelo Decreto Estadual nº 

46.953/2016, nos seguintes termos:  

Art. 8º – A Câmara Normativa e Recursal é unidade deliberativa e normativa que detém 
as seguintes competências: 
(...) 
II – decidir, em grau de recurso, sobre: 
a) processos de licenciamento ambiental e suas respectivas intervenções ambientais, 
decididos nas câmaras técnicas; 
(...) 

Sendo assim, o recurso apresentado pelo empreendedor deve ser analisado pela Suppri e levado 

para decisão da Câmara Normativa Recursal. 

Superada a análise da competência administrativa recursal, passa-se à verificação do 

cumprimento, pelo Recorrente, dos requisitos estabelecidos na seção III, do Decreto Estadual nº 

47.383/2018. O recurso foi interposto pelo empreendedor, titular do direito e parte no processo de 

licenciamento, portanto, legitimado para interposição, conforme o inciso I, do artigo 43:  

Art. 43 – São legitimados para interpor os recursos de que trata o art. 40:  
I - o titular de direito atingido pela decisão, que seja parte no respectivo processo de 
licenciamento; 

O artigo 44 do referido decreto estabelece prazo de 30 (trinta) dias para interposição do recurso, 

contados da publicação da decisão impugnada. Tal publicação se deu em 22/12/2020, no Diário 

Oficial, página 35, e o recurso foi interposto em 21/01/2021, de acordo com recibo eletrônico SEI 

24537258. Assim, observa-se que o prazo de 30 dias foi respeitado pelo recorrente. Recurso 

tempestivo, portanto.  

O artigo 45, por sua vez, elenca 8 (oito) requisitos obrigatórios que a peça recursal deve conter. 

Observa-se que o recurso em análise cumpriu todos.  

O Recorrente também juntou o comprovante de pagamento da taxa de expediente prevista no 

item 6.22.1 da Tabela A do Regulamento das Taxas Estaduais – RTE, aprovado pelo Decreto 

Estadual nº 38.886/1997, de acordo com previsão do inciso IV, do artigo 46.  

Diante do exposto, conclui-se que o recurso apresentado atendeu aos requisitos preliminares 

elencados pelo Decreto Estadual nº 47.383/2018. Assim, presentes os requisitos de 

admissibilidade, é possível a análise do mérito, que se encontra no corpo do presente parecer. 

 

3.2 Da concessão do efeito suspensivo 

Pleiteia-se no Recurso Administrativo a concessão de efeito suspensivo em face da 

obrigatoriedade do cumprimento das condicionantes impugnadas, descritas no Parecer Único que 
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subsidiou decisão do PA SLA 1496/2020, nos termos do art. 57, parágrafo único, da Lei Estadual 

n° 14.184/2002. 

O referido artigo legal permite a concessão de efeito suspensivo, de forma excepcional, nos 

seguintes termos: 

Art. 57 – Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo. 
Parágrafo único – Havendo justo receio de prejuízo ou de difícil ou incerta reparação 
decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de 
ofício ou a pedido do interessado, em decisão fundamentada, atribuir efeito suspensivo ao 
recurso.  

No caso em tela, não se vislumbra justo receio de prejuízo ou de difícil ou incerta reparação. 

Conforme descrito no Parecer Único, a licença foi emitida sem efeito, nos termos do art. 26 do 

Decreto Estadual nº 47.383/2018, até a apresentação, pelo empreendedor, da manifestação dos 

órgãos intervenientes, o que até o momento não ocorreu. Sendo assim, as condicionantes do 

processo de Licença de Operação Corretiva não alteram o status quo da empresa pois não são 

obrigatórias. 

Desse modo, sugerimos o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo por não 

estarem presentes os requisitos necessários. 

 

3.3 Do mérito 

Realização do Cenário 3 indicado no EIA, e não adoção do Cenário 1 

Segundo informado no documento que embasa o recurso do empreendedor, o EIA foi elaborado 

com o mapeamento de riscos possíveis ao meio ambiente, com a indicação de medidas 

mitigadoras, a partir de análise técnica multidisciplinar. Além disso, afirma que a equipe técnica da 

SUPPRI não apresenta análise pormenorizada dos impactos ambientais do Cenário 1. O item 2.8 

do Parecer Único 1496/2020 apresentado pela SUPPRI, denominado “Alternativas Tecnológicas” 

foi indevidamente interpretado pelo empreendedor. 

Inicialmente o empreendedor afirma que não é possível remover apenas o rejeito e não o 

sedimento aportado ao reservatório. O que o parecer trata explicitamente é que a proposta deve 

seguir o recomentado no TTAC e retomar as condições anteriores ao rompimento da barragem 

para operação da UHE, considerando que haverá sim, contribuições naturais ao reservatório para 

que não ocorra exatamente o que ele justifica como efeito de “enxugar gelo”, com um volume não 

conhecido de material a ser removido. O aporte natural de sedimentos já é considerado no volume 

proposto, conforme estudos apresentados pelas consultorias. A terminologia do material retirado 

pode variar mas trata-se de sedimentos, uma vez que houve mistura do rejeito de minério de ferro 

disposto na barragem de Fundão lançado ao ambiente e material natural carreado com a pluma 

na sua passagem até a deposição no reservatório de Candonga. Se a proposta não contemplasse 

o aporte de novos sedimentos como já projetado pela operação da UHE, o volume dragado não 

poderia ser estimado, sendo variável anualmente. 

Foi apresentado na “Figura 3.2.3.1 – Resultado consolidado da pontuação para definição do 

critério tecnlógico Fundação Renova” do Parecer único, a pontuação dada pelo empreendedor aos 

critérios ambientais para cada cenário. A conclusão foi que a pontuação não foi coerente e os 

critérios apresentados não seguiram a recomendação do Ofício SEMAD/CT-REJEITOS n° 

95/2019. O próprio recurso apresenta a comprovação disso. 
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O empreendedor informa na página 6 o que segue: 

“Demais disso, não há efetivamente um estudo que tenha avaliado as reais 

possibilidades e alternativas de desague do rejeito, de maneira que qualquer 

afirmação sobre o potencial de redução do tempo proposto para o Cenário 1, 

conforme apontado no parecer, não se sustenta tecnicamente.” 

Ainda em continuação a declaração apresentada: 

“Determinou-se, portanto, em detrimento do cenário recomendado no EIA, a 

escolha do Cenário 1, consistindo na dragagem de gigantesco volume de 

material, sem respaldo em avaliação dos impactos ambientais que esta 

operação implicaria no curto, médio e, principalmente, longo prazo.” 

Assim, o mesmo afirma que não conhece as implicações dos cenários a curto, médio e longo 

prazo conforme determinado pela SEMAD e CT-Rejeitos/CIF como orientação para instrução do 

processo de regularização ambiental considerando a necessidade de se avaliar qual seria a 

melhor tecnologia a ser aplicada no território. 

O empreendedor apresenta ainda as seguintes afirmações no recurso conforme seguem: 

(i) a SUPPRI baseia-se em efeitos já ocorridos, ao passo que a análise dos cenários deveria 

estar voltada aos impactos que decorrerão da adoção de cada um dos cenários;  

(ii) a SUPPRI não apresenta argumentos detalhados do motivo da discordância do 

cronograma do Cenário 1, baseando-se apenas em suposições de reaproveitamento de 

rejeitos; 

(iii) equivoca-se na metodologia adotada para classificação dos impactos relacionados à 

“Geração de expectativas, anuência de terceiros” e “Geração de emprego e renda, 

incômodo sobre a comunidade de entorno”. 

 

Assim vimos apresentar a análise da equipe da SUPPRI ao longo do Parecer Único apresentado a 

CMI e seus conselheiros em dezembro de 2020. 

(i) A licença em análise trata-se de uma Licença de Operação Corretiva, conforme Decreto 

n° 47.383/2018  

“Art. 32. A atividade ou o empreendimento em instalação ou em operação sem a devida 

licença ambiental deverá regularizar-se por meio do licenciamento ambiental em caráter 

corretivo, mediante comprovação da viabilidade ambiental, que dependerá da análise 

dos documentos, projetos e estudos exigíveis para a obtenção das licenças anteriores. 

§ 1º A continuidade de instalação ou operação da atividade ou do empreendimento 

dependerá da assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC junto ao órgão 

ambiental” 

A análise dos Cenários deve levar em consideração os impactos futuros,  mas também os já 

ocorridos. A operação do empreendimento iniciou-se em novembro de 2015, quando a partir do 

rompimento da barragem de Fundão foram depositados os sedimentos no reservatório da UHE; 

em 2016 quando foram iniciadas as intervenções na área da Fazenda Floresta com toda a 

intervenção em vegetação no entorno e o impacto socioambiental na AID do empreendimento. A 

análise dos impactos ambientais da LOC tratou de todo o período em que houveram intervenções 

na área, além das novas que se pretende executar, mas que não foram devidamente 
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apresentados nos Estudos de Impacto Ambiental e Programa de Controle Ambiental como 

previamente informado; 

(ii) Com relação aos cenários apresentados, o Ofício SEMAD/CT-REJEITOS n° 95/2019 

determinou que fosse contemplado no EIA os impactos ambientais considerando a retirada total 

do rejeito disposto no reservatório da UHE Risoleta Neves e sua correta destinação final.  É de 

responsabilidade do empreendedor apresentar projetos executivos conforme Deliberação 

Normativa COPAM n° 217/2017 para implantação de empreendimentos em fase de regularização. 

Como o empreendedor informa, os estudos continuam em fase conceitual em diversos aspectos e 

como exposto no Parecer Único, os estudos foram julgados insuficientes e não atenderam o 

requerimento da equipe do SISEMA e CIF considerando que os impactos apresentados foram 

detalhados apenas para o Cenário 3, previamente escolhido pelo empreendedor. Logo foi 

determinado como condicionante do Parecer Único que o empreendedor elabore  projeto 

executivo para que seja apresentado à SUPPRI e à comunidade o embasamento necessário à 

aplicação de um dos dois Cenários parcial ou integralmente, assim como as implicações 

ambientais, suas medidas de controle e de mitigação. Sem prejuízo ao inicio das atividades que 

são consideradas essenciais para recuperação ambiental e socioeconômica regional. 

 

(iii) Se há equivoco quanto à interpretação da metodologia foi porque a mesma não ficou 

clara no estudo apresentado. Além disso, houve manifestação da comunidade diretamente 

afetada e que deveria ser considerada para aplicação dos fatores em questão. 

 

O empreendedor informa ainda, com relação a caracterização do sedimento disposto no 

reservatório, conforme resultados analíticos disponibilizados em resposta ao item 25 das 

informações complementares que as amostras coletadas entre 2016 e 2019 tem seus resultados 

comparados com os limites da CONAMA 454/2012 e seu resultado conclui que não há risco a 

saúde humana e ao meio ambiente, logo é possível a manutenção do material no reservatório 

conforme Cenário 3 proposto. 

Apesar dos relatórios apresentados, os procedimentos da CONAMA 454/2012 não foram seguidos 

conforme determinação da legislação vigente. Além disso, tem-se a Nota Técnica nº 

2/SES/SUBVS-SVS-DVAA-CVSA/2021 com o seguinte conteúdo: “Assunto: Diretrizes mínimas 

para as etapas de implementação de ações de proteção e cuidado à saúde das populações 

expostas ao rompimento da barragem de Fundão, a partir das recomendações dos EARSH 

realizados em Mariana e Barra Longa, Minas Gerais, março/2021.” O escopo do documento 

discutido na Câmara Técnica de Saúde do CIF apresenta as diretrizes para avaliação de risco a 

saúde humana e ao meio ambiente nas áreas afetadas pela passagem da lama considerando que 

o mesmo ainda não foi aprovado pelas entidades competentes. O documento datado de 12 de 

março de 2021 conforme processo SEI 2090.01.0000021/2020-92 apresenta diversas ações em 

conjunto com atores públicos que consideram o mapeamento ainda a ser refinado em diversas 

áreas. Assim, diferente do que o empreendedor afirma em seu recurso, não é possível concluir 

pela inexistência de potencial risco de contaminação ao meio ambiente e a saúde humana. 

 

Exclusão das condicionantes 01, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 36, 40, 42, 47, 55, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, com destaque para as de 

n°s 11, 12 e 13 (constantes de declaração de conformidade de Rio Doce); 14, 31 e 55 
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(originadas do PDTI); 1, 10, 61, 62, 63, 64, 65, 66 e 67 (as obrigações repetidas do TAC 

firmado com Rio Doce)), 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 40) (as 

referentes à minuta de TAC não firmado com Santa Cruz do Escalvado), as condicionantes 

por ausência de proporcionalidade e assunção de ações públicas e as 57 e 58 (por 

desrespeito à decisão judicial);  

Com relação ao pedido de exclusão das condicionantes vinculadas ao que o empreendedor 

denomina fator compensatório e sem nexo causal ao empreendimento, o Parecer Único da 

SUPPRI descreve a origem e análise técnica das mesmas, em conformidade com a legislação 

vigente. O empreendedor Fundação Renova e suas mantenedoras tiveram acesso aos relatórios 

técnicos elaborados pelas prefeituras de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, assim como pela 

Assessoria Técnica Rosa Fortini que apresentam os pleitos descritos e o nexo causal não com a 

passagem da lama pelo município, mas com os impactos das obras de recuperação em curso 

desde então. 

A suspensão das operações da UHE Risoleta Neves deixou de gerar renda e empregos para os 

dois municípios, que implicou em redução de investimentos em infraestrutura, manutenção de 

órgãos públicos e investimentos sociais. Além disso, as obras levaram a um pico de até mil 

funcionários trazidos de outras regiões, sobrecarregando as estruturas de saúde e segurança 

local, além de sobrecarga e degradação no sistema viário. 

As atas de reuniões com a presença do empreendedor e suas mantenedoras, nas quais 

manifestam sua concordância com os pleitos apresentados, estão registradas no processo SIAM. 

Assim, em 2019 foi firmado Termo de Ajustamento de Conduta com a Fundação Renova, que teve 

o objetivo de mitigar os impactos socioambientais decorrentes das atividades de dragagem e 

recuperação do reservatório da UHE Risoleta Neves, principalmente nos munícipios de Rio Doce 

e Santa Cruz do Escalvado. Teve como interveniente a Prefeitura de Rio Doce e previa um aditivo 

com a inserção de cláusulas e interveniência da Prefeitura de Santa Cruz, que foi firmado em 

18/02/2019.  

Conforme item 3.6 do Parecer Único 1496/2020 os itens do TAC não foram cumpridos em sua 

completude. Como  o termo perde sua vigência a partir da concessão da licença ambiental, as 

cláusulas pendentes foram repactuadas dentro das condicionantes ambientais para que o 

compromisso assumido com a comunidade se mantenha. Diferente do que o empreendedor 

afirma no recurso, não há duplicidade de objeto visto que o TAC perde sua vigência. 

Quanto as cláusulas do TAC, tem-se que houve descumprimento das mesmas pelo executor, 

assim as possibilidades são de execução do termo pela AGE e repactuação dos prazos como 

obrigação de fazer na licença ambiental. 

As demais condicionantes foram julgadas pertinentes. Várias delas foram discutidas com a 

Fundação Renova não só em reuniões prévias à análise do processo de regularização mas 

também na reunião da CMI no dia 18/12/2020, quando a representante do empreendedor se 

mostrou favorável à manutenção das mesmas, conforme ata de reunião, considerando que estão 

diretamente vinculadas aos impactos socioambientais causados pela ausência de geração de 

renda dos municípios com a paralisação das operações da UHE Risoleta Neves além da 

sobrecarga dos instrumentos públicos pelos operários das obras de recuperação. 

Especificamente quanto ao Plano de Combate a Febre Maculosa, houve um estudo realizado por 

um professor especialista da UFV que apresentou o aumento de animais na região após a 
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passagem da lama e o impacto ambiental causado, vinculado com o aumento de casos da doença 

na região que geraram óbitos nos municípios estudados. Assim, é obrigação do empreendedor 

apoiar os municípios atingidos e a estrutura pública em situações de manejo de fauna educação 

ambiental e demais capacitações que possam atuar em paralelo com a saúde pública e evitar a 

disseminação da doença, considerando a comprovação do nexo causal. O estudo foi 

encaminhado a Fundação Renova em 2019. 

No que diz respeito à condicionante 48, o Recorrente pleiteia alteração na redação, para que a 

compensação minerária incida apenas sobre as supressões necessárias para fins de atividades 

de extração mineral e seus acessórios, por não se tratar de licenciamento de empreendimento 

minerário. 

A compensação minerária, prevista no art. 75 da Lei Estadual n. 20.922/2013, deve ser cumprida 

observando-se o procedimento instituído pela Portaria IEF nº 27/2017, que prevê em seu art. 1º: 

Art. 1º - Para efeito do cumprimento dessa Portaria, entende-se por empreendimento 
minerário aqueles constantes da Listagem “A” da Deliberação Normativa COPAM N° 
74/2004 e suas alterações, bem como àqueles previstos nas suas listagens “E” e “F”, 
desde que relacionados à atividade minerária 

O processo de Licença de Operação Corretiva no qual a condicionante ora em discussão foi 

prevista trata de obras/atividades desenvolvidas para recuperação da área atingida pelos rejeitos 

da barragem do Fundão, em 2015, sendo listadas as seguintes atividades: A-05-04-5 (Pilhas de 

rejeito/estéril), A-02-09-7(Extração de rocha para produção de britas0, E-05-03-7 (Dragagem para 

desassoreamento de corpos d´água), E-01-13-9 (Mineroduto ou rejeitoduto externo aos limites de 

empreendimentos minerários 0 e F-05-15-0 (Outras formas de destinação de resíduos não 

listadas ou não classificadas)  

Ainda que se refira expressamente às atividades da DN 74/2004, a Portaria do IEF é aplicável às 

atividades da DN 217/2017, e percebe-se que no caso em análise, o empreendimento prevê 

atividades classificadas como minerárias, constantes da Listagem “A”, logo se amolda ao previsto 

no art. 1º da Portaria IEF nº 27/2017, para fins de cumprimento da medida de compensação 

minerária. 

Dessa forma, a condicionantes 48 deve ser mantida, em sua redação original, devendo a 

compensação ser efetivada de acordo com a lei Estadual 20.922/2013 e a Portaria IEF nº 

27/2017.  

Já em relação às condicionantes 57 e 58, relacionadas à exigência da apresentação de 

comprovante de propriedade/posse ou da anuência do proprietário e do Cadastro Ambiental Rural 

– CAR das propriedades objeto de intervenções ambientais, o Recorrente requer a exclusão. O 

pedido está fundamentado na decisão judicial proferida nos autos do processo da Ação Civil 

Pública nº 1000406-84.2020.4.01.3800, que permitiu a tramitação do processo de licenciamento 

ambiental. 

Percebe-se que no caso em discussão, o processo de licenciamento transcorreu normalmente, 

com a análise dos documentos e estudos, com encaminhamento de Parecer Único para 

deliberação da CNR. As condicionantes, especificamente as de número 57 e 58 não são ilegais, 

possuem nexo com os impactos e tampouco desobedecem à decisão judicial supra citada. 
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A decisão judicial é clara, afirmando que a exigência de apresentação das anuências dos 

proprietários e do Cadastro Ambiental Rural – CAR, não poderia ser óbice à análise e decisão do 

processo administrativo, o que foi devidamente acatado pelo órgão ambiental.  

Ocorre que a mesma decisão judicial permite que tal exigência seja constituída na forma de 

condicionante da licença emitida, nos seguintes termos: 

(...)  

As referidas anuências devem constituir, se for o caso, condicionantes da licença 
corretiva emitida. Tal providência permite, assim, que o EIA-RIMA seja analisado no 
mérito, com a concessão (ou não) de eventual licença de operação corretiva, a critério da 
administração, sem que isso signifique ou represente qualquer prejuízo ou afronta ao 
direito de propriedade dos proprietários dos imóveis. (grifo nosso) 

Isto porque a licença ambiental corretiva, por si só, não autoriza o acesso automático nas 
propriedades de terceiros. O fato de um empreendimento ser viável do ponto de vista 
ambiental não significa que a licença ambiental emitida substitua outras licenças e 
autorizações eventualmente necessárias, inclusive a do proprietário do imóvel.  

 

(...)  

Assim sendo, reputo ilegal a exigência da SUPPRI em exigir, como condição para 
mera formalização do processo/procedimento, a apresentação do recibo de inscrição 
no CAR referente às propriedades rurais que não sejam de propriedade da Fundação 
Renova e/ou das empresas rés. (grifo nosso) 

(...)  

(decisão proferida nos autos do processo da Ação Civil Pública nº 1000406-84.2020.4.01.3800) 

Diante do exposto, é possível concluir que as condicionantes 57 e 58, que exigem a apresentação 

de comprovante de propriedade, posse ou a anuência do proprietário e Cadastro Ambiental Rural 

(CAR) das propriedades rurais em que houver intervenção devem ser mantidas, pois obedecem 

aos critérios legais e estão em consonância com a decisão judicial.  

 

4. CONCLUSÃO 

 

A equipe interdisciplinar da Superintendência de Projetos Prioritários sugere o indeferimento do 

recurso administrativo contra a Licença Ambiental na fase de Licença de Operação Corretiva - 

LOC, para o empreendimento Fundação Renova para a atividade de Dragagem do sedimento 

do reservatório da UHE Risoleta Neves e disposição do material na Fazenda Floresta com 

objetivo de recuperação da área”, nos municípios de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado MG. 

Em relação ao pedido de reforma da decisão para adoção do Cenário 3, sugere-se o 

indeferimento, pois o Cenário 1, com a remoção total dos sedimentos, se apresenta como a 

mais adequada segundo análise apresentada no Parecer Único. 

Em relação às alterações de condicionantes, sugere-se o indeferimento dos pedidos, pelas 

razões apresentadas ao longo deste documento. Também em relação ao pedido de efeito 

suspensivo, a sugestão é pelo indeferimento, por ausência dos requisitos legais (justo receio de 

prejuízo decorrente da execução) 
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Cidade Administrativa - Rodovia Papa João Paulo II, nº 4143 - Bairro Serra Verde – Edifício Minas. 2º andar. 

CEP: 31.630-900 - Belo Horizonte/ MG – Tel.: 3915-1119 

 

As orientações descritas em estudos, e as recomendações técnicas e jurídicas descritas neste 

parecer, devem ser apreciadas pela Unidade Regional Colegiada do Copam Câmara Normativa 

Recursal. 

Cabe esclarecer que a Superintendência de Projetos Prioritários, não possui responsabilidade 

técnica e jurídica sobre os estudos ambientais apresentados quando da emissão do parecer 

único que embasou a concessão da licença, , sendo a elaboração, instalação e operação, 

assim como a comprovação quanto a eficiência destes de inteira responsabilidade da(s) 

empresa(s) responsável(is) e/ou seu(s) responsável(is) técnico(s). 
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