
À CÂMARA NORMATIVA E RECURSAL DO CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA 

AMBIENTAL DE MINAS GERAIS – CNR/COPAM  

Processo: PA/SLA/Nº 1496/2020 

Referência: Processo Administrativo para exame de Recurso da Licença de Operação 

Corretiva da Dragagem e disposição de rejeitos na Fazenda Floresta e recuperação 

reservatório da UHE Risoleta Neves. 

1) Relatório:  

O presente processo foi pautado para a 153ª Reunião Ordinária da Câmara Normativa 

e Recursal, realizada em 28/04/2021, quando foi solicitada vista conjunta pelos 

conselheiros representantes da Fiemg, do Conselho da Micro e Pequena Empresa da 

Fiemg, Faemg, CREA e Ibram. 

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. 
 
Da Definição do Cenário da Dragagem do Reservatório 
 
Em busca do licenciamento ambiental das atividades de dragagem foi aprovada a 
licença de operação corretiva considerando a dragagem completa de 9,6 Mm³ dos 
rejeitos oriundos do rompimento da barragem de Fundão dispostos no reservatório 
tendo como referencia o cenário 03 proposto no EIA/RIMA. 
 
O empreendedor apresenta os seguintes estudos que subsidiaram os pedidos: 
Relatório de Avaliação Técnica: Análise de Operação dos Barramentos Metálicos 



elaborado pela SPEC – Planejamento Engenharia Consultoria e Memorando Técnico 
elaborado pela  NewFields Brasil Consultoria Ambiental. 
 
Em síntese é tecnicamente afirmado que a remoção total dos sedimentos não é o 
cenário mais adequado bem como a remoção das estruturas metálicas presentes no 
barramento pelos seguintes motivos: 
 

 A dragagem total do rejeito pode ser alongar indeterminadamente no tempo, 
em razão do constante aporte de sedimentos no reservatório; 

 
 A retirada dos barramentos metálicos implica em majoração dos impactos 

socioambientais e do tempo necessário para retomada operacional da UHE 
Risoleta Neves; 

 
 Não há justificativa técnica para a retirada total dos sedimentos, à medida em 

que os estudos de caracterização realizados não apontam contaminação 
ambiental associada ao rompimento da barragem de Fundão, na ADA da UHE 
Risoleta Neves; 

 
Diante da análise realizada pelo órgão ambiental e as questões técnicas alegadas pelo 
empreendedor ponderamos ser necessário uma reavaliação da obrigatoriedade da 
execução do Cenário 01 a fim de compatibilizar a recuperação do reservatório com a 
manutenção da qualidade de água na Bacia do Rio Doce assim como a retomada da 
operação a fio d’água do reservatório.  
 
Das Condicionantes Propostas pelo Parecer Único: 
 
Importante ressaltar que o objetivo de uma condicionante deve ser o de prevenir, 
mitigar, controlar e/ou mitigar os efeitos de uma atividade potencial ou efetivamente 
poluidora ao meio ambiente.  
 
As condicionantes ambientais devem ser acompanhadas de fundamentação técnica 
por parte do órgão ambiental, que aponte a relação direta com os impactos 
ambientais da atividade ou empreendimento identificados nos estudos requeridos no 
processo de licenciamento ambiental, considerando os meios físico, biótico e 
socioeconômico, bem como ser proporcionais à magnitude desses impactos. 
 
Portanto, para toda a área avaliada nos estudos ambientais com o intuito de subsidiar 
o processo de licenciamento das atividades da Fazenda Floresta e entrono, foram 
identificados os impactos relativos à área diretamente afetada e à sua área de 
influência.  
 
Sendo assim foram estabelecidas 67 condicionantes que se relacionam as mais 
diversas temáticas, como educação, lazer, infraestrutura, saúde e que não apresentam 
relação direta com o objeto deste presente licenciamento.  
 



Nesta seara existe a previsão dos programas dispostos no Termo de Transação e 
Ajustamento de Conduta (TTAC) que objetiva a recuperação da Bacia do Rio Doce bem 
como a retomada das atividades socioeconômicas da região impactada. 
 
2) Conclusão:  
 
Após análise de toda a documentação apresentada no processo administrativo 
sugerimos a reanálise da exigência de retirada total dos rejeitos/sedimentos no 
reservatório, reconsideração sobre a manutenção das contenções metálicas visando 
possibilitar a recuperação ambientalmente adequada do reservatório com sua 
finalidade de geração de energia da usina através do funcionamento a fio d’água. 
 
Somos também favoráveis à exclusão das condicionantes de n0 12, 13, 14, 30, e 55, 
uma vez que as mesmas não possuem relação com os impactos das atividades que 
estão sendo licenciadas neste processo. 
 
Condicionante 12 - Apresentar cronograma executivo das medidas constantes no 
Anexo Único da Deliberação Normativa 01/2020/CODEMA-Rio Doce com prazo 
máximo de execução de 730 (setecentos e trinta) dias. Prazo 90 dias 
 
Nota: DN 01/2020/CODEMA-Rio Doce  Revitalização da Estação de Tratamento de 
Esgoto do Centro de Rio Doce; Construção de Aterro p/ Resíduos da Construção Civil; 
Instalações de mini ETEs nas comunidades do Funil e Marimbondo; Calçamento das 
estradas rurais utilizadas no período inicial das obras de recuperação do Lago de 
Candonga; Compensação Ambiental das APPs no município de Rio Doce; Construção 
de aceiro e pista de caminhada no projeto ventania; 
 
Condicionante 13 Apresentar anualmente, relatório técnico de cumprimento das 
medidas constantes no Anexo Único da Deliberação Normativa 01/2020/CODEMA-Rio 
Doce, assim como no Anexo Único da Carta de Conformidade da Prefeitura Municipal.  
 
Prazo Anualmente sendo o primeiro relatório um ano após concessão da licença. 

 
Condicionante 14 Apresentar Plano de Desenvolvimento da Economia local no município de 
Rio Doce, com no mínimo capacitação da mão de obra, desenvolvimento das cadeias 
produtivas mapeadas como potenciais e fomento a implantação de um parque industrial. 
 
Prazo 90 (noventa) dias para apresentação de cronograma e execução do plano após 
aprovação 

 
Condicionante 30 Executar o Plano de Controle da febre maculosa, desde os trabalhos 
de conscientização da população (educação ambiental), trabalhos com a parte técnica 
da saúde, medicamentos, controles de carrapato pela limpeza das regiões endêmicas, 
controle de carrapatos em animais domésticos, conforme Proposta de Medidas 
Compensatórias apresentada pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado, 
que deve contemplar os seguintes temas: Vigilância Epidemiológica e Ambiental; 
Ações Educativas; Redução da infestação ambiental por carrapatos nas áreas com 
presença e/ou circulação de pessoas; Identificação taxonômica das principais espécies 



de carrapatos atualmente presentes no município, em contato direto ou indireto com 
pessoas, animais domésticos e silvestres; Identificação das espécies de Rickettsias infectando 
diferentes populações de carrapatos na região.  
 
Prazo Início em 60 dias após concessão da licença, com previsão de conclusão dos trabalhos 
determinados no escopo apresentado pelo Município e pelo especialista que elaborou o plano 
de controle da febre maculosa. 
 
Condicionante 55 Apresentar projeto executivo de execução ou medidas de viabilização, para 
as cláusulas do Plano de Desenvolvimento Territorial Integrado – PDTI apresentado pela ATI 
Rosa Fortini, considerando ações compensatórias aos municípios de Rio Doce e Santa Cruz do 
Escalvado não contempladas neste parecer. 
 
Prazo 180 dias 

 
 
É o nosso parecer.  

Belo Horizonte, 27 de maio de 2021.  
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Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais FIEMG 

Thiago Rodrigues Cavalcanti 

Conselho da Micro e Pequena Empresa da Fiemg  

João Carlos de Melo 

Instituto Brasileiro de Mineração IBRAM 

Newton Reis de Oliveira Luz 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais CREA 

MG 

Carlos Alberto Santos Oliveira 

Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais FAEMG 

 


